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Plan för
Träkvista
antagen
Efter en längre debatt, antogs detaljplanen för 
Träkvista torg på senaste kommunfullmäktige-
mötet. | 6

Försäljning överklagad
Beslutet att sälja Ekebyhovskolan och marken där, har 
överklagats till Förvaltningsrätten. Till dess att en dom 
kommer är beslutet om försäljning inhiberat. | 10

Säljas, rivas eller ödehus?
Stockbygårdens framtid diskuterades under kommun-
fullmäktiges senaste möte och flera frågor om dess 
framtid ställdes. | 10

Året som gått
Hur har det gått med utbyggnaden av Sanduddens skola? 
Har kommunen fått en köpare till Tranholmstomten? Hur 
gick det med tiggeriförbudet? Detta är några av årets 
nyheter som vi följer upp i detta nummer. | 14-15

”När han var valp slängde en kille en smälla-
re rakt mot honom och detta glömmer han 
aldrig. Trots lugnande hormoner (feromoner) 
och andra hjälpmedel är nyårstiden fruktans-
värt jobbig för honom.”  | tyck 30

Sigge jagar zombies
Från och med den 22 december går det att se 12-årige 
Sigge Bröms i SVT:s barnserie Zombie. Han har även 
medverkat i många fler filmproduktioner trots sin ringa 
ålder. | 26

Mistelns myter
I juletid är misteln ett stående inslag i många svenska 
hem. På Mälaröarna kan man dessutom se denna frid-
lysta och mytomspunna växt växa fritt i många träd. | 20

SM-guld för Filippa
När Filippa Enmark och hennes häst Cartier du Chateau 
Hollogne Z för första gången deltog i SM i hoppning för 
”young rider” tog de hem en guldmedalj. | 28
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Årets miljöstipendium går till ekeröbon och 
innovatören Thomas Jemt. Han får det för  sitt 
”innovationsarbete med att utveckla ett tyst 
och energisnålt alternativ till dagens båtmoto-
rer i form av en konstgjord delfinfena”. På bild-
en miljönämndens orförande Kjell-Erik Börjes-
son (C) och Thomas Jemt. | 12         

FOTO: EWA LINNROS                                                                    

Uppfinnare 
belönas

Handlingar för badhuset är nu framtagna och resultatet är ett badhus i två våningar. Allt löper på 
enligt plan och första spadtaget beräknas kunna tas i början på juni 2021. Sedan är det ungefär ett 
och ett halvt års byggtid, vilket innebär att badhuset står klart årskiftet 2022, 2023. | 16 ’’



Härligt rostad 
surdegsbröd, räkor, 

avocado och 
Nobisdress ing

Klappat 
och klart!

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

/Maria

 Biff   Sverige.     Av nöt. 
I bit.   Jfr pris 179:00/kg.        

 /kg 
 179k 

 Grillad kyckling   Kronfågeln Sverige.   
Råvikt 1250 g.   Butiksgrillad.   Jfr pris 45:90/kg.        

 45  90  /kg 

 Potatisgratäng   Alhambra.
     Från vår Deli.   Jfr pris 99:00/kg.        

Från vår 
deli↳

 Tappens matvetesallad  
 ICA Tappens kök.     Vår storsäljare.   
Jfr pris 119:00/kg.        

 Grekisk röra   ICA Tappens kök.     
Härlig med fetaost, vitlök och basilika. 
Från vår Deli.   Jfr pris 199:00/kg.        

 19  90  /hg 

Vår storsäljare

 11  90  /hg  9  90  /hg 



 Färsk laxsida   ICA Gott Liv.   Ca 1200 g.   Salmo salar. 
Odlad i Norge.   Jfr pris 89:00/kg.   Max 1 köp/hushåll.  

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

Julafton 7–15 • Juldagen 9–20 
Annandag jul 9–20 • Övriga dagar 7–22 Tappström

/Alice

Hjälp oss  minska trängseln 
till  jul. Handla gärna dina 

skaff erivaror i tid.

/Anton och Anton

 Smör   Arla.   500 g.   Gäller ej 
ekologiskt.   Jfr pris 80:00/kg.    

 Tulpaner 10-pack 
 ICA.     Röda eller vita. Svenska 
och klimatcertifi erade.      

 49  90  /st 

 Paté   Ridderheims.     Lant, grönpeppar och murkel. 
  Jfr pris 149:00/kg.        

 Griljerad julskinka   Mor Annas Sverige. 
    Från vår Deli.   Jfr pris 149:00/kg.        

 14  90  /hg 

 14  90  /hg 
 /st 

 40k 
 Halländskt vörtbröd   ICA Selection. 
  1000 g.   Gäller russin och skivat.   Jfr pris 25:00/kg.    

av denna 
vara går till

1:50kr

 25k 
 /st 

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

 /kg 
 89k 

Handla andra 
varor* för 
 300  kr så får 
du köpa…
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Goda arbetsvillkor för personalen
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sterfilosofin
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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 
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och kvalitet.
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av kompletta 
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erbjudanden eller 
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BOKA REDAN IDAG!
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Gäller för glasögon (ej linser, intyg, recept etc). Erbj. gäller t.o.m. 21-01-31

Namn......................................................................... Datum....../...... kl..........

Butik.................................................................................................................

BBågrea 40 ågrea 40 %%

1999 - 2019

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
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08-560 313 10 l Ekerö centrum l Snett emot Systembolaget  
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beställt material samt för fel med 
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I vårt första nummer 2020 skrev jag på den 
här sidan ”Vad har Mälaröarna att vänta 
2020?” Skulle vi få se ett första spadtag för 
badhuset? Det svar vi har idag är ett nej, 
men i detta nummer kan du läsa om att det 
med högsta sannolikhet kommer att tas 
2021. 

Det har hänt mycket under 2020 – den 
nya tunneln vid Lindö börjar ta form, de-
taljplanen för Träkvista torg har antagits, 
men försäljningen av Ekebyhovskolan är 
pausad då beslutet är överklagat. Något 
som väckte en stark proteststorm var 
nedläggningen av Munsö skolas årskurs 3 
till 6. Protesterna framfördes bland annat 
i form av en fordonsdemonstration där 
närmare 50 fordon deltog, men beslutet 
gick igenom.

Men det som framförallt har färgat 
2020 var något ingen av oss hade kun-
nat föreställa sig, coronapandemin. Allt 
förändrades och helt nya livsmönster 
har tagit form. Många har förlorat sina 
jobb, andra arbetar nu hemifrån. Plöts-
ligt har vi inte kunnat röra oss fritt som 
tidigare och framförallt, inte i stora folksamlingar. Helst ska 
vi vara hemma och hålla social distans så långt det bara är möjligt. Restauranger och butiker 
kämpar för sin överlevnad, liksom alla artister som inte kan hålla konserter. 

Men kanske något gott har kommit ur allt detta ändå. Kanske vi alla blivit lite extra tack-
samma för det vi har och kanske har vi blivit mer omtänksam mot varandra. Det vi sett 
under året är att så många människor ställt upp och hjälpt sina medmänniskor i denna svåra 
tid.  2020 blev ett år inte likt något annat. Låt oss nu hoppas att 2021 blir året då vi tar oss ur 
denna pandemi och åter kan se ljust på framtiden. Vi önskar er alla en fin jul och ett riktigt 
gott nytt år!                                                                                                                                                 

                               EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Ett annorlunda år

100 % MÄLARÖARNA!  
MN  håller koll på Mälaröarna åt dig! 
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KOMMUNEN | På kommun-
fullmäktiges sista möte för 
året, antogs detaljplanen 
för Träkvista torg efter en 
längre debatt. 

Att Träkvista torg behöver 
ett ordentligt ansiktslyft 
var alla ledamöter eniga om. 
Däremot var flera partier 
kritiska till bland annat hur 
processen gått till och kring 
utformningen i detaljpla-
nen av det framtida torget.

– Jag har längtat efter att 
den här detaljplanen ska bli 
klar, men tyvärr tycker jag 
inte att processen kring den 
har varit särskilt bra. Vi har 
missat medborgardialogen 
igen. Jag tror att det är det 
som har gjort att motstån-
det har varit och fortfarande 
är så stort.  Vi ska börja med 
dialogen, inte presentera ett 
förslag som skrämmer halvt 
ihjäl människor och som 
sedan sätter hälarna i back-
en och inte kan acceptera 
någonting, eftersom det ser 
ut som att vi inte har velat 
lyssna över huvudtaget, sa 
Hanna Svensson (S), oppo-
sitionsråd.

Socialdemokraterna rös-
tade ja till detaljplanen med 

yrkade på att en bilpool 
samt en cykelpool ska in-
rättas för de boende i de nya 
husen, men gärna tillgäng-
ligt för hela området.

Öpartiet röstade nej och 
ansåg att medborgarinfly-
tandet brustit och tyckte  
även att större hänsyn skul-
le ha tagits till nuvarande 
och omkringliggande miljö 
och till samrådskommen-
tarerna från boende i om-
rådet.

Liberalerna yrkade av-
slag på exploateringsavtalet 

och detaljplanen. De anser 
bland annat att husen fort-
farande är för höga.

– Vi har haft seminarier 
med arkitekter. Enligt dem 
är definitionen på en små-
stad hus i en skala om tre 
våningar. När vi visat dem 
planerna för Ekerö centrum 
och Träkvista, har de svarat 
att det inte är småstadsarki-
tektur, det är en stenstad, sa 
Fredrik Ohls (L).

Miljöpartiet ställde sig bak-
om detaljplanen men hade 
även de, önskat att proces-

sen hade föregåtts av en 
grundlig medborgardialog.

Sveridemokraterna la ett 
yrkande om att ett exploa-
törsavtal upprättas mellan 
Ekerö kommun och Trygg-
hem AB där maximalt tio 
procent av det totala bo-
stadsutbudet får omvandlas 
till hyresrätter i aktuellt om-
råde. Detta mot bakgrund av 
att som de säger, upp till 40 
procent av det totala utbudet 
av hyresrätter går till social-
tjänsten. Då SD:s yrkande 
inte gick igenom, röstade de 
nej till detaljplanen.

– Det har varit en bra och 
livlig debatt. Jag börjar 
med att hålla med gällande 
medborgardialogen. Vi i 
Ekeröalliansen har som mål 
att öka medborgardialogen. 
Det har vi fått till bättre när 
det gäller Ekerö centrum 
och ännu bättre när det 
gäller Stenhamra centrum. 
Men de senaste två åren har 
vi haft dialoger även kring 
Träkvista och gjort juste-
ringar i detaljplanen utifrån 
dessa, sa Adam Reuterski-
öld (M), kommunstyrelsens 
ordförande och tillade:

– Det här är svårigheten 
för oss att väga påverkan 
på dem som bor i närheten 
mot samhällsutvecklingen. 
Det här är ett svårt avgöran-
de, men jag tror ändå att vi 
har gjort avvägningarna på 
ett bra och lämpligt sätt.

Detaljplanen röstades ige-
nom med 17 ja-röster mot 8 
nej-röster.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Detaljplan för Träkvista torg antagen 

Till vänster illustration av framtida Träkvista torg, till höger fågelperpektiv över planen för Träkvista torg och dess närområde.                                   ILLUSTRATIONER: ÅWL ARKITEKTER

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



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



sön 2020-12-20 Ekerö kyrka 
11:00 DIGITAL GUDSTJÄNST 
 MED MARIAMUSIK 
 Mårten Mårtensson, 
 Kerstin Baldwin Sterner, 
 Ulrika Nilsson, sång

 
 
tors Ekebyhovskyrkan 
10:00 DIGITALT JULSPEL 
 Kattungen Hjördis möter julen 
 med sång och musik!

   
tors Lovö kyrka 
17:00 DIGITAL JULBÖN 
 Natalia Araya, Leif Asp, 
 Sång: Lars Cleveman

  

fre  Adelsö kyrka 
07:00 DIGITAL JULOTTA 
 Ann-Sofie Kamkar
 Torbjörn Gustavsson
 Estrid Gustavsson, altfiol
 Teresia Frödinger, sång

   
tors Ekerö kyrka 
17:00 DIGITAL NYÅRSBÖN 
 Monika Regnfors Sjörén 
 Kerstin Baldwin Sterner 
 Helena Moore, sång

      
ons Lovö kyrka 
16:00 DIGITAL TRETTONDAGSGUDSTJÄNST 
 Magnus Ehntorp, Leif Asp
 Ensemble från Lovö Kyrkas Kör
 

                                PÅ MÄLARÖARNA          

EKERÖ PASTORAT 
ADELSÖ-MUNSÖ, EKERÖ OCH LOVÖ FÖRSAMLINGAR

16/12 - 22/1   2020/2021

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

Jourhavande präst 
alla dagar 17:00-06:00
Ring 112 och be att få bli 
kopplad till Jourhavande präst. 
Den som svarar är präst inom 
Svenska kyrkan.

Behöver du prata med någon?

Du kan också kontakta 
Jourhavande präst via 
digitalt brev eller chat:

www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Vad gör man på julafton 
om man inte får gå i kyrkan?

Under alla mina år som präst har det inte gått en jul, 
ja förutom när jag varit mammaledig, som jag inte haft en 
eller flera gudstjänster under julen. Förra julen från 
julaftonsmorgon till juldagen firade vi 24 gudstjänster i 
Ekerö pastorat!
 
Vi präster kom och tala med varandra om vad gör man 
egentligen på julafton om vi inte får fira gudstjänst? 
För det har ju varit så att familjens julfirande har blivit 
inpetat mellan samling vid krubban, julbön, midnattsmässa 
och julotta. Och rätt ofta har de, mer eller mindre frivilligt, 
deltagit i julspel som får och herdar och änglar. Så vad gör 
man en jul om man inte får fira gudstjänst? Och vi såg oss 
själva, i andan om, stryka runt i pastoratet på julafton som 
hemlösa kattor.

Det är ju så för många i år, att julen inte blir vad den har 
varit. Att julen blir mycket mer stillsam och lågmäld än 
tidigare. Men det är kanske så att det här sättet att fira 
jul stämmer mycket bättre med den första julen när Jesus 
föddes. Det var nog också väldigt stilla och väldigt lågmält 
när Jesus väl var född där i stallet.
 
När oxen idisslade och lugnet föll så hade det nog mycket 
lite gemensamt med vårt vanliga julfirande. Och kanske 
kan den här julen kan hjälpa oss att återknyta till den första 
julen. Till stillheten och lugnet. Och det är nog så, och det 
är vi nog många som har upptäckt, att Gud sällan kommer 
till oss i det stora, i det bullrande, i det översvallande, utan 
Gud kommer till oss i det stilla, i det lågmälda.
 
Gud kommer till oss i en blåmes som oförtrutet kvittrar på 
en naken gren i allt det här decembergråa. Gud kommer till 
oss som ett oväntat leende i affären i”coronadansen”. 
Gud kommer till oss i Lovö kyrka, i Ekerö, Munsö och 
Adelsö kyrka där vi står alldeles ensamma, tänder ett ljus, 
säger några ord och tittar på julkrubban. Gud kommer till 
oss, var vi än är på julen.

Monika Regnfors Sjörén
Kyrkoherde, Ekerö pastorat

Med reservation för ändringar i dessa föränderliga tider! Håll koll på vår hemsida. 

JULAFTON 24 dec 

JULDAGEN 25 dec 

NYÅRSAFTON 31 dec 

TRETTONDAGEN 6 jan

EN DIGITAL JUL

facebook.com/ekeropastorat
 Vi sänder allt på facebook på 
utsatt tid men du kan även 
ta del av sändningen i efterhand. 
Kan ses även om du inte har ett 
facebookkonto. 
Gå in på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/ekero
och klicka på digitala sändningar 
så kommer du direkt till vår 
facebooksida.

DU ÄR INTE ENSAM!

Skickas till alla hushåll vecka 51:

Ett julkort från Ekerö pastorat

"Stilla natt, heliga natt!
Allt är frid. Sjärnan blid
skiner på barnet i stallets strå 
och de vakande fromma två.
Kristus till jorden är kommen oss är en Frälsare född."

- vi sänder på facebook:

www.svenskakyrkan.se/
ekero/digital-jul

INFO OM ÖÖPNA KYRKORKyrkorna är öppna 
för ljuständning och bön 

kl. 10.00 -14.00

JULAFTON 
JULDAGEN
NYÅRSAFTON 
TRETTONDAGEN

EKERÖ, LOVÖ, ADELSÖ & MUNSÖ KYRKA

* Digitala sändningar
* Julmusik
* Bön på webben
   m.m



Ons 2019-12-18 Stenhamra församlingsgård 
18:30 VECKOMÄSSA
 Yngve Göransson, präst  
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker 
 
Sön 2019-12-22 Skå kyrka 
11:00 MARIAGUDSTJÄNST MED NATTVARD 
 Peter Strömmer, präst 
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker  
 FaVo-kören under ledning av Birgitta  
 Lindeke Levin sjunger Mariasånger
 

JULAFTON

Tis 2019-12-24 Färentuna kyrka 
11:00 BARNENS JULBÖN MED JULSPEL 
 Yngve Göransson, präst.  
 Joakim Wanzelius, kyrkomusiker
 Annika Becker och Daniel Lindstam församlingsassistenter 

Tis 2019-12-24 Sånga kyrka 
17:00 JULBÖN    
 Yngve Göransson, präst  
 Birgitta Lindeke Levin, kyrkomusiker 
 Jannike Edlund, oboe

Tis 2019-12-24 Färentuna kyrka 
23:30 JULNATTSMÄSSA  
 Peter Strömmer, präst  
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker
 Gabriel Suovanen, barytonsolist

JULDAGEN

Ons 2019-12-25 Skå kyrka
07:00 JULOTTA 
 Peter Strömmer, präst  
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker 
 Färingsö kyrkokör medverkar under ledning av  
 Birgitta Lindeke Levin 

ANNANDAG JUL

Tors 2019-12-26 Färentuna församlingshem 
13:30 ÖPPET HUS I FÄRENTUNA 
 Kom och mys. Fika, godis och glögg  
 Sandra Malmborg, Yngve Göransson 

Tors 2019-12-26 Färentuna kyrka 
15:00 GUDSTJÄNST MED STAFFANSRITT 
 Kort gudstjänst som avslutas med glögg och  
 godis på kyrkbacken dit fackeltåg  
 och hästar från närbelägna stall anslutit.  
 Yngve Göransson, präst 
 Birgitta Lindeke Levin, kyrkomusiker 
 Sandra Malmborg, diakoniassistent
 Damkör ur församlingens körer deltar.

SÖNDAGEN EFTER JUL

Sön 2019-12-29 Hilleshögs kyrka 
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD

Peter Strömmer präst

MER INFORMATION    
MÅNADSBLAD Prenumerera gratis på vårt månadsblad. Kontakta vår kommunikatör:  
joakim.jonsson@svenskakyrkan.se - 08-564 209 26 
APPEN Kyrkguiden med kalender, gratis nedladdning till mobil.     
WEBB www.svenskakyrkan.se/faringso Facebook faringsoforsamling
Instagram/Snapchat entrappaned       

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

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING   

Kära läsare!
Vad roligt att du vill läsa dessa rader om julen! 

Vi vet vad det handlar om. Det lilla barnet som föds, 
lindas och läggs i en krubba. Gud själv som kliver in i 
vår värld och delar våra livsvillkor. Kanske att du har en 
egen julkrubba hemma hos dig, eller tycker att det är 
dags att skaffa en i år. 
Vem är du i krubban? Vilken figur motsvarar ditt liv 
just nu? Är du som en stjärntydare, en som befinner sig 
långt ifrån och som kanske har en mer vetenskaplig syn 
på julberättelsen. Du har sett stjärnan, men relaterar 
inte till den med självklarhet. Men det finns en  
nyfikenhet som lockar dig dit. 

Eller är du som herdarna? Du befinner dig i närheten 
men du behöver en stark signal för att rikta din  
uppmärksamhet till Jesu födelse. För herdarna  
behövdes det änglasång…  
Vad väcker din uppmärksamhet i år? 

Kanske att du är alldeles nära barnet Jesus. Likt Josef 
och Maria finns det en närhet och självklarhet i att 
barnet föds. Du vet vem barnet i krubban är och dina 
förväntningar är höga. 

Oavsett var du står i relation till Jesus och betydelsen 
av hans födelse är du alltid välkommen till kyrkan! Just 
nu träffar du oss främst genom digitala media, radio 
och telefon. 
Julens glada budskap kommer till oss alla, till dig och till 
mig – trots allt! Även i år kan vi vila i budskapets om 
Guds omsorg om oss alla och ta del av julevangeliet: 

Medan de befann sig där (i Betlehem) var tiden inne 
för henne (Maria) att föda, och hon födde sin son, 
den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom 
i en krubba… (Lukasevangeliet, kapitel 2) 

En riktigt Välsignad jultid önskar jag dig!     

Peter Strömmer  
Kyrkoherde i Färingsö församling  

                                PÅ MÄLARÖARNA          16 DECEMBER 2020 - 22 JANUARI 2021

Jul på webben
Då vi inte kan träffas som vanligt denna jul så har vi 
samlat en massa filmade hälsningar på vår  
hemsida och på Facebook. 
svenskakyrkan.se/faringso/jul2020
facebook.com/faringsoforsamling

Advents- jul- och nyårsandakter
Upplev julens budskap och julens
musik från våra kyrkor. 
Peter Strömmer, präst 
Ligita Sneibe, kyrkomusiker 
HP-ensemblen, under ledning av  
Birgitta Lindeke Levin

Julspel
Julens berättelse framförd av  
Färingsö församlings personal  
i fyra delar. Spänning & dramatik.

Lucia
Låt vår personal lussa för dig i ett  
klassiskt luciatåg med välkända  
sånger. 

Podd
Har du lyssnat på vår podd,  
Mälarö Mötesplats? 
Peter Strömmer och Joakim Jonsson
bjuder in en Mälarögäst för ett samtal
om tro, hopp och kärlek. 
Lyssna där poddar finns, exempelvis Spotify.

Julradio på julafton
På julafton 10.00-11.00 sänder vi ett  
extra radioprogram i Radio Viking,  
101,4 mhz.  
Kyrkoherde Peter Strömmer och  
kommunikatör Joakim Jonsson  
samtalar om julens budskap och  
symboler. Församlingens musiker bjuder  
på julmusik med inbjudna gäster. 
Repris på juldagen samma tid. 

GOD JUL & GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR

.
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svenskakyrkan.se/faringso/jul2020
facebook.com/faringsoforsamling
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KOMMUNEN | PRO har 
nyttjat Stockbygården 
under många år, men nu 
stängs gården vilket har 
väckt många protester hos 
medlemmarna. Vad som 
ska ske med gården blev 
en av frågeställningarna 
under kommunfullmäkti-
ges möte den 9 december.

– Avser Ekeröalliansen att 
bevara Stockbygården så att 
den även i fortsättningen 
kan vara en lokal för våra 
föreningar att nyttja? Kom-
mer ni, under tiden som 
beslut om eventuell renove-
ring eller bevarande tas, ge 
möjlighet för föreningarna 
att hyra in sig i lokalen, frå-
gade Hanna Svensson (S), 
oppositionsråd.

Adam Reuterskiöld (M), 
kommunstyrelsens ord-
förande poängterade att 
Stockbygårdens lokaler un-
der många år varit dåligt an-
passade och inte  uppfyller 
moderna krav på tillgäng-
lighet.

– Vi försöker naturligtvis 
se på alla möjligheter som 
finns när det gäller att för-
valta våra lokaler så bra som 
möjligt. Stockbygården är 

gammal och gamla hus krä-
ver renoveringar. 

Hanna Svensson uppre-
pade frågan om varför inte 
PRO som huserat i gården, 
inte kan få hyra huset till 
dess att man beslutat vad 
som ska göras med lokaler-
na.

– Den här föreningen 
har erbjudits lokaler som är 
bättre i Söderströmsgården. 
Därför tycker vi att det är en 
strålande idé att fortskrida 
i processen kring om vi ska 
renovera eller bygga om, 
svarade Adam Reuterskiöld.

Eva Sydhoff Henriksen (L) 
frågade också vilka planer 
kommunen har för Stockby-
gården.

– Stockbygården är en mö-
tesplats inte bara för PRO 
utan SPF vill också in där. 
De har idag över 800 med-
lemmar varav hälften bor 
på Färingsö. Att då hänvisa 
dem till Söderströmsgården 
är torftigt. De lokalerna ska 
ju även nyttjas av de boende 
där, sa Eva Sydhoff Henrik-
sen.

Adam Reuterskiöld vid-
höll att Stockbygården är i 
dåligt skick och är därför inte 
lämplig att använda.

– Om vi landar i att vi ska 
renovera Stockbygården, då 
måste den vara tom. Planer-
na är inte klara, men att går-
den skulle lämnas till förfall 
är absolut uteslutet.

– Men måste man irrite-
ra hela civilsamhället och 
stänga lokalen under tiden 
som man tänker och pla-
nerar? frågade Eva Sydhoff 
Henriksen och Adam Reu-
terskiöld replikerade:

– Det sista vi vill göra är att 
irritera. Det här är för att ge 
fastighetsenheten möjlig-
het att titta på bjälklag med 
mera för att kunna ta fram 
ett förslag på hur vi ska göra.

Eva Sydhoff Henriksen 

tyckte gott att man kunde 
låta föreningen nyttja huset 
då undersökning av huset 
inte pågår hela dagarna. 

– Enligt detaljplanen ska 
huset bevaras. Då hoppas 
jag att kommunen jobbar 
snabbt så att det inte förfaller 
helt. För ett tomt hus är det 
värsta man kan ha. Det är det 
bästa sättet att låta saker och 
ting förstöras.

Några klara svar på Stock-
bygårdens framtid kom allt-
så inte fram under detta full-
mäktigemöte.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Frågor om Stockbygården

NYHETER 

EKEBYHOV | Beslutet om 
att sälja Ekebyhovskolan 
har överklagats till 
Förvaltningsrätten. 
Beslutet är nu inhiberat, 
det vill säga inställt till 
dess att en dom kommer.

Försäljningen av tomten där 
nuvarande Ekebyhovskolan 
ligger inklusive befintliga 
byggnader, klubbades ige-
nom efter heta debatter un-
der kommunfullmäktiges 
möte den 3 november. Be-
slutet är nu överklagat till 
Förvaltningsrätten. 

I överklagan står bland an-
nat att beslutet ”strider mot 
såväl EU:s statsstödsreg-
ler och kommunallagens 
förbud att gynna enskilda 
näringsidkare utan att någ-
ra synnerliga skäl har redo-
visats. Beslutet rör heller 
inte i övrigt något som är en 
angelägenhet för kommu-
nen.”

Det som också tas upp i 
överklagan är kommunens 
försäljningspris som be-

stämdes till 28 miljoner 
kronor, ”men av kommu-
nens egen marknadsvär-
dering utförd av konsult-
företaget SVEFA daterad 
2020-05-27, är fastigheten 
värderad 40 procent högre 
till 39 miljoner kronor.” 

Vidare att ”Av kommu-
nens egen värdering före-
faller dessutom flera fakto-
rer utelämnats, till exempel 
har det bindande 20-åriga 
hyresavtalet ej beaktats och 
nuvarande byggnaderna på 
fastigheten uppförda 1994, 
har beskrivits som riv-
ningsobjekt. Utöver det har 
heller inte värdet av överlå-
telse av kommunens verk-
samhet beaktats. Kommu-
nens beslut förefaller även 
strida mot EU regler om fri 
konkurrens.”

Nu pågår en skriftväxling 
mellan Förvaltningsrätten 
och Ekerö kommun, beslu-
tet är inhiberat till dess att 
dom faller.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Försäljning 
överklagad  

Vad som kommer att ske med Stockbygården är ännu oklart.
 FOTO: JOAKIM JONSSON



Julklappstips

Presentkort

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

Presentkort hos K-Bygg är en  

Vi har massor av prylar att välja 
 

huset i sommar.
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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

EKERÖ | Miljönämnden 
har beslutat att tilldela 
Thomas Jemt årets miljö-
stipendium.

Ekeröbon och innovatören 
Thomas Jemt får stipendiet 
för sitt ”innovationsarbe-
te med att utveckla ett tyst 
och energisnålt alternativ 
till dagens båtmotorer i 
form av en konstgjord del-
finfena”.

– Att få miljönämndens 
miljöstipendium känns 
fantastiskt roligt. Jag blev 
otroligt glad och känner 
mig verkligen hedrad. Jag 
har ju arbetat i många år 
med att hitta det perfekta 
rörelsemönstret på en del-
finfena, kombinerat med 
hur ländryggen rör sig i en 
perfekt sinuskurva. Jag kan 
erkänna att ibland har det 
varit väldigt tungt, men 
målet har alltid legat fast för 
mig oavsett vilka problem 
som dykt upp. Naturen är 
så fruktansvärt komplice-
rad och lösningarna är så 
förfinade under miljontals 
år. Det är inte helt lätt att 
kopiera mekaniskt, säger 
Thomas Jemt och tillägger:

– Fördelarna med fend-

rift mot propeller är så sto-
ra. Det ger inte bara kraf-
tigt sänkta utsläpp, utan 
återställer även tystnaden i 
världshaven för vårt marina 
liv, där propellrar orsakar ett 
enormt oljud under vattnet 
och orsakar även skador vid 
kontakt med propeller. 

Ekerö kommunfullmäktige 
instiftade 1991 ett miljösti-
pendium med syftet att sti-
mulera det natur- och mil-
jövårdsarbete som bedrivs 
i kommunen. Sedan 2016 
uppgår stipendiet till 30 000 
kronor per år och syftet med 
stipendiet är att stimulera 
en hållbar utveckling i kom-
munen. Stipendiet delas ut 
till enskilda grupper, för-
eningar eller organisationer 
samt till innovatörer/före-
tagare som bor eller verkar i 
Ekerö kommun. 

Stipendiet som i vanliga 
fall brukar delas ut på kom-
munfullmäktiges möte, 
delades i år ut i Ekerö biblio-
teks foajé. Detta på grund av 
rådande pandemi.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Årets miljöstipendiat

Kjell-Erik Börleson (C), miljönämndens ordförande överlämnade 
miljöstipendiet till Thomas Jemt.                            FOTO: EWA LINNROS

NYHETER 

FÄRINGSÖ | Orto Novos 
grundare Per-Ove Kårfors 
är inte bara odlare. Nu har 
han även släppt tre skivor.

Per-Ove Kårfors grundade 
på 80-talet Orto Novo som 
framförallt odlar kryddor. 
Men få känner till att han 
också är musiker. Han gav ut 
en skiva på 90-talet men se-
dan dess har musiken legat 
nere. Men nu under hösten 
har han hunnit med att göra 
inte bara en, utan tre skivor.

– Mycket av materialet är 
faktiskt 45 år gammalt. Jag 
har berabetat det under det 
här sista året, berättar Per-
Ove Kårfors.

– Min nuvarande fru Gen-
tilia, är professionell musi-
ker. Hon hörde något av mitt 
material och uppmuntrade 
mig att göra något med det.

Per-Ove beställde en 
riktigt fin gitarr och sedan 
fanns det ingen återvändo. 

 – Jag tänkte att om jag nu 
får en sådan här fin gitarr, 
måste jag bli bra på att spela 
på den. Så satte jag igång att 
jobba. 

Resultatet har blivit tre 
skivor. Den första, ”Grati-
tude” har Leonard Cohen- 
tolkningar. På den andra, 

”The thinest thread” finns 
Per-Oves engelska låtar och 
på den tredje skivan, ”Eldar, 
segel, strängar”  finns hans 
låtar på svenska.

Förutom Ove på sång och 
gitarr, medverkar en stråk-
kvartett. De har bland annat 
spelat in musiken i Hilles-
hög kyrka.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se 

Nysläppta skivor

Per-Ove Kårfors har släppt tre 
skivor under hösten.                       
       FOTO: AXEL KÅRFORS
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God jul &  
 Gott nytt år!

 
Den 6/1 har vi öppet 10-14. Övriga dagar öppet som vanligt!

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

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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MÄLARÖARNA | Mycket har hänt i kom-
munen under året som passerat. På föl-
jade sidor finner du ett axplock av några 
av alla nyheter vi skrivit om.

Dom ej klar för Silviabo  

i Drottningholm

DROTTNINGHOLM | I januari 2017 bevil-
jade kommunen stiftelsen Silviahemmets 
bygglov för ”Silviabo”, två flerbostadshus 
på Drottningholmsmalmen. Bygglovet 
överklagades av grannar i området till läns-
styrelsen, med påpekan om att husen stred 
mot detaljplanen för Drottningholms-
malmen. Bygglovet upphävdes efter att ha 
prövats i Mark- och miljööverdomstolen 
(MOÖD) 2018. Men husen var redan bygg-
da. Sökanden inkom med ny bygglovsan-
sökan och byggnadsnämnden fattade be-
slut om att bevilja det justerade förslaget, 
men även det överklagades.           

– Domstolens uppger att deras mål är att 
75 procent av målen ska avgöras inom sex 
månader. Ärendet kring Silviabo har legat 
inne sedan i början på juli hos domstolen. 
Det senaste som hänt i målet är en kom-
plettering som inkommit 19 augusti, så en 
gissning är att dom kommer att meddelas i 
början på nästa år i bästa fall, berättar Tom-
mie Eriksson, miljö- och stadsbyggnads-
chef på kommunen.

Utbyggnad av
Sanduddens skola
EKERÖ | Sanduddens skola behöver nya 

lokaler för att kunna utöka kapaciteten. 
Skolan har också omfattande renoverings-
behov, arbetsmiljöproblem, oönskade 

paviljonglösningar, underdimensionera-
de speciallokaler och det saknas också en 
idrottssal. Ett förslag till detaljplan för ut-
byggnaden av Sanduddens skola har varit 
ute på granskning under året.

Barn- och utbildningsförvaltningen ser 
positivt på de förändringar som den nya 
detaljplanen medger.

– Målet är i dagsläget att detaljplanen för 
Sanduddens skola ska tas upp för beslut 
om antagande i kommunfullmäktige den 
9 mars nästa år, säger Thomas Hammar-
ström, plankoordinator i kommunen.

Nya skolan
på Bryggavägen
EKERÖ | Ett detaljplaneförslag för den nya 
skolan vid Bryggavägen har varit ute på så 
kallat samråd, där synpunkter på förslaget 
kan skickas in till kommunen. Den nya 
skolan ska ersätta den befintliga Ekebyhov-
skolan. Skolan vid Bryggavägen ska ge plats 
till 900 elever. En tillhörande idrottshall 
ska också byggas och skolbyggnaden be-
räknas bli totalt cirka 11 000 kvadratmeter.

– När det gäller detaljplanen för den nya 
skolan på Bryggavägen är målet att den ska 
tas upp i kommunstyrelsen för beslut om 
granskning i slutet av mars, säger Thomas 
Hammarström, plankoordinator i kom-
munen.

Försäljning av 
tomt på Tranholmen
EKERÖ | På kommunfullmäktige före 
sommaren beslutades att en tomt på Tran-
holmen ska säljas för att sedan bebyggas 
med ett vård- och omsorgsboende. beslu-
tet föranleddes av många protester från 
både kommuninvånare och oppositions-
politiker. Bland annat grundade sig pro-

testerna på att man naggade på grön- och 
fritidsområden. Andra skäl som angavs 
var att det fanns risk för översväm ningar 
och underliggande berg, som gjorde att det 
skulle vara mycket dyrt att bygga på den. 
Ett ytterligare hinder var att marken på 
tomten med största sannolikhet är förore-
nad av högfluorerande ämnen från brand-
skum, så kallade PFAS-gifter. 

Efter att beslut om att sälja tomten fat-
tats, startades ett upphandlingsförfarande. 
Tiden för anbudsgivarna att komma med 
förslag/anbud pågår en bit in i december 
och beslut i kommunen är planerat preli-
minärt till januari.

Infartsparkering 
på Ekerö
KOMMUNEN | Infartsparkeringen med 
100 platser vid Tegelbruksvägen upphör-
de från och med den 21 oktober då tomten 
ska bebyggas med bostäder. Någon ersätt-
ningsparkering fanns inte klar då parke-
ringen vid Tegelbruksvägen stängde. En 
ny, tillfällig parkering är planerad att ställas 
iordning vid Ekendals förskola, anledning-
en till att det dröjt är att man väntat på ett 
bygglov.

Den 2 december beviljades bygglovet i 
byggnadsnämnden. Efter detta krävs även 
ett startbesked.

– Efter överklagandetiden så kan startbe-
sked ges och efter det kan byggandet star-
tas, berättar Arnulf Langlet (M), byggnads-
nämndens ordförande.

Detaljplanen för
Stenhamra centrum
FÄRINGSÖ | 2016 godkändes ett program 
för Stenhamra centrums utveckling. Pla-
nen har varit på samråd under året och nu 
pågår granskning av etapp ett. Det som 
planeras i denna etapp är två nya förskolor 
med bra tillhörande utemiljöer i Stenham-
ra centrum. Kvaliteten på gröna områden 
inom allmän platsmark ska förbättras och 
tillgång till och skötsel av parkområden för 
framtiden ska säkras. Det planeras även en 
våtmark för förbättrad dagvattenhante-
ring.

Detaljplanen för etapp två är under 

uppstart och ska ut på samråd. I planlägg-
ningen för Stenhamra centrum prövas 
förutsättningarna för fler bostäder, utökat 
serviceutbud, utökad kvalitet på grönom-
råden och mer liv och rörelse omkring ett 
nytt torg i anslutning till busshållplats, 
bibliotek, matbutik med mera. 

Man ska även titta på omdisponering av 
parkeringsytor och tydligare stråk för gå-
ende och cyklister. Planen bedöms kunna 
vinna laga kraft 2023. 

Försäljningen av
Adelsö hembygdsgård
ADELSÖ | Kyrkan köpte Adelsö hem-
bygdsgård av kommunen 2008. I maj 
2019 var det på tal att kyrkan ville sälja 
gården och hade bland annat Almlunda 
AB som intressent. Kommunen har dä-
remot så kallad hembudsrätt, det vill säga 
förköpsrätt. Efter många turer beslutade 
kommunen i år att nyttja detta. Utöver 
hembudsrätten får kommunen enligt kö-
pekontraktet som tecknades då kyrkan 
köpte gården från kommunen, köpa till-
baka hembygdsgården för en summa som 
motsvarar köpeskillingen då kyrkan köpte 
gården. Med andra ord köpte kommunen 
tillbaka gården för 200 000 kronor.

Det blir Ekerö bostäder som förvärvar 
fastigheten.

– Vi har undertecknat köpekontrakt men 
tillträder först den 4 januari 2021. Vad gäl-
ler underhåll så kommer vi först att besik-
tiga fastigheten, därefter besluta om vilka 
åtgärder som ska utföras eller planeras för, 
berättar Ann Söderström, vd Ekerö bostä-
der.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.

EKERÖ | Infarts-

parkeringen vid 

Tegelbruksvägen vid 

Ekerö centrum försvinner, 

något som upprör många 

pendlare då det är ont om 

parkeringsplatser i anslut-

ning till pendelbåten och 

bussar.

Parkeringen vid Tegel-

bruksvägen försvinner då 

det ska byggas på tomten, 

men beskedet kom något 

överraskande för många 

bilister. Den 28 septem-

ber möttes bilisterna som 

skulle parkera på infarts-

parkeringen, av en skylt 

med information om att 

parkeringsplatsen upphör 

och ska vara tömd senast 

21 september. Skylten kom 

med andra ord upp en vecka 

efter att parkeringen skulle 

vara tömd.

– Skyltningen är felaktig. 

Det ska stå att parkeringen 

ska vara tömd 21 oktober. 

Skylten ska alltså ändras 

till rätt månad, svarar Sara 

Gahm, teknik- och exploa-

teringschef på kommunen.

Det finns ett stort behov 

av en ersättningsparkering 

då infartsparkeringen vid 

Tappström inte räcker till. 

Kommer parkeringsplat-

sen ersättas på annan 

plats?
– Infartsparkering är viktigt 

för många invånare. Därför 

bygger vi just nu ut Svan-

hagens infartsparkering. I 

centrala Ekerö avser vi ställa 

i ordning nya platser under 

innevarande höst, berättar 

Sara Gahm.

Finns det en mer precis 

tidsangivelse på när en 

ersättningsparkering kan 

stå klar, än ”under inne-

varande höst”?

– Nej, det beror på ett 

bygglovsbesked. Bygglov-

sansökan avser att kunna 

använda bollplanen vid 

Ekendal som tillfällig in-

fartsparkering under minst 

två år, berättar Sara Gahm 

och tillägger:

– Strandskyddsdispens är 

beviljad. Uppskattningsvis 

har vi ett bygglovsbesked 

om fyra veckor. Iordning-

ställandet av parkeringen är 

inte komplicerat.

Infartsparkeringen som 

invigdes 2017, har plats för 

100 bilar och har varit upp-

skattad vittnar många om. 

Någon lösning på var 

man ska parkera om den 

nya, tillfälliga parkerings-

platsen inte blir klar till 21 

oktober, är inte framtagen.                                                                                                               
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Infartsparkering på Ekerö upphör    NYHETER

Infartsparkeringen vid Tegelbruksvägen invigdes 2017 (bild t.h.).  Redan då informerades det om att den skulle vara tillfällig tre till fyra 

år. Att den nu ska upphöra har förmedlats bara några veckor innan den stängs. Dessutom var informationsskylten som satts upp felak-

tig. Rätt datum för när parkeringen ska vara tömd senast är 21 oktober. Skylten kommer att bytas ut.       FOTO: LO BÄCKLINDER, EWA LINNROS

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

Ekerö avser vi 

ställa i ordning nya 

platser”

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

TRANHOLMEN | Beslutet 

att bygga på tomten på 

Tranholmen möter återigen 

motstånd bland kommun-

invånarna. 2016 lades 

byggnationsplaner där på 

is, då marken visade sig 

vara olämplig att bygga på.

På kommunfullmäktige före 

sommaren beslutades att 

en tomt på Tranholmen ska 

säljas för att sedan bebyggas 

med ett vård- och omsorgs-

boende. Socialdemokrater-

na, Öpartiet, Miljöpartiet 

och Liberalerna reserverade 

sig till beslutet.

– Det finns ett överväldi-

gande motstånd mot att be-

bygga Tranholmen och inte 

bara från de närmast boen-

de. Sedan 2016, när det be-

gav sig sist, finns en vilande 

protestlista med hundratals 

namn och en skrivelse från 

Mälaröarnas naturskydds-

förening som starkt avråder 

från att bebygga tomten. 

Det här är ett fantastiskt 

grön- och friluftsområde, 

mitt i Ekerös gröna kil, med 

god tillgänglighet och som 

dagligen besöks av hundra-

tals medborgare. Det mest 

sorgliga är att kommunen 

nu vid två tillfällen visat sig 

villiga att helt strunta i både 

våra naturkärnvärden, men 

framförallt sina invånares 

synpunkter, säger Jesper 

Stridbeck, boende i området 

som överklagat beslutet.

2016 när möjligheten att 

bebygga tomten undersök-

tes, bedömde kommunens 

tjänstemän marken som 

olämplig att bygga på. Skälen 

som angavs var att det fanns 

risk för översväm ningar och 

underliggande berg, som 

gjorde att det skulle vara 

mycket dyrt att bygga på 

den. Ett ytterligare hinder 

var att marken på tomten 

med största sannolikhet är 

förorenad av högfluoreran-

de ämnen från brandskum, 

så kallade PFAS-gifter. 

Vad är det som gör att 

man nu anser att marken 

är lämplig att bygga på?

– Vid tiden för det stora 

flyktingmottagandet under-

söktes flera platser i kom-

munen, bland annat den 

före detta reningsverks-

tomten vid Tranholmen. 

Det var då aktuellt att utre-

da om man kunde upprätta 

tillfälliga bostäder på platsen 

med tillfälligt bygglov. Det 

var inte en framkomlig väg 

utifrån vägledande domar i 

överprövande instanser som 

upphävt tillfälliga bygglov. 

Vi gör bedömningen utifrån 

att detaljplanen medger att 

tomten kan bebyggas med 

en i det här fallet, permanent 

verksamhet med särskilt 

boende, säger Johan Elfver, 

press- och näringslivschef.

En upphandling är igång 

av köpare samt exploatör 

till marken. Finns infor-

mation i upphandlingen 

om att det handlar om ett 

mycket dyrt markarbe-

te för att kunna bygga på 

tomten?
– Nej, den frågan blir 

aktuell vid en eventuell 

försäljning då köpare och 

säljare diskuterar köpeavtal 

och då köpare också gör en 

bedömning av marken, sä-

ger Johan Elfver.

I länsstyrelsens rekommen-

dationer för lägsta grund-

läggningsnivå för ny be-

byggelse vid Mälaren med 

hänsyn till risken för över-

svämning står följande:

”För att inte ytterligare 

förvärra situationen med 

lågt liggande bebyggelse bör 

samhällsplaneringen vara 

restriktiv med exploatering 

i lågt liggande och strand-

nära lägen tills dess att det 

finns en långsiktig strategi 

för Mälarens framtid som 

inkluderar hanterandet av 

ett stigande hav i det läng-

re tidsperspektivet. Utifrån 

ett statligt perspektiv är det 

därav rimligt att ha en lång 

planeringshorisont för att 

inte bygga in sig i framtida 

kostnader som kan drabba 

både den enskilda och sam-

hället.” 
Tomten på Tranholmen 

ligger idag cirka 1,3 meter 

över Mälarens nivå. Enligt 

bestämmelser krävs det att 

bebyggelse ska ligga 2,5 me-

ter över Mälarens nivå. Det-

ta betyder att marknivån 

på Tranholmstomten ska 

höjas med cirka 1,2 meter. 

Detta i sin tur betyder att 

intilliggande väg också bör 

höjas med tanke på fram-

komlighet för utrycknings-

fordon. 

Utifrån länsstyrelsens re-

kommendationer ser det 

svårt ut att få ett godkän-

nande från dem. 

– Vi vill inte föregripa 

länsstyrelsen i Stockholms 

bedömning och beslut inn-

an de har fått alla underlag i 

ärendet, säger Johan Elfver.

Varför fanns inga under-

lag kring markutredning-

ar med mera vid kom-

munfullmäktiges beslut?

– Det saknades inga un-

derlag för det ärende om 

försäljning som kommun-

fullmäktige beslutade om i 

detta första steg. Beslutsun-

derlaget var upphandlings-

enhetens tjänsteutlåtande. 

Ärendet handlade om att 

kommunstyrelsen föreslog 

kommunfullmäktige att 

besluta om försäljning av 

fastigheterna till den explo-

atör som tilldelas kontrakt i 

upphandlingen av hyresav-

tal Tranholmens vård- och 

omsorgsboende, säger Jo-

han Elfver.

Beslutet är överklagat till 

Förvaltningsdomstolen, där 

Jesper Stridbeck vidhåller 

att beslutet är olagligt och 

oberett. Detta bland annat 

grundat på avsaknad av av 

underlag och beredning 

från berörda nämnder. 

                              EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Starkt motstånd till byggnation 
NYHETER

”Det finns ett överväldigande motstånd mot att bebygga Tranholmen” ’’

Beslutet att bebygga 

en tomt på Tranholmen 

väcker protester hos många. 

Nu är också beslutet 

överklagat till Förvaltnings-

domstolen. Tomten 

inringad i kartbilden.

 FOTO: EWA LINNROS

KARTA: EKERÖ KOMMUN

Beslutet har överklagats till Förvaltningsdomstolen

”Vi gör 
bedömningen 

utifrån att detaljpla-

nen medger att tom-

ten kan bebyggas”

DROTTNINGHOLM | Läns-

styrelsen och nu även 

Mark- och miljödomstolen 

(MOD),  har beslutat att 

bygglovet för Silviabo ska 

återremitteras till kom-

munen, då man inte haft 

grannhörande. I och med 

detta har bygglovet återgi-

ven upphävts.

I januari 2017 beviljade kom-

munen stiftelsen Silviahem-

mets bygglov för ”Silviabo”, 

två flerbostadshus på Drott-

ningholmsmalmen. Bygglo-

vet överklagades av grannar 

i området till länsstyrelsen, 

med påpekan om att husen 

stred mot detaljplanen för 

Drottningholmsmalmen. 

Bygglovet upphävdes ef-

ter att ha prövats i Mark- 

och miljööverdomstolen 

(MOÖD) 2018. Men husen 

var redan byggda. 

Silviahemmet lämnade in 

en ny bygglovsansökan till 

kommunen som godkände  

detta men utan att genom-

föra grannhörande, vilket 

lagen kräver om det sökta 

bygglovet går utanför de-

taljplanens krav och restrik-

tioner. 

Så är fallet då byggloven, 

som det står i MOD:s redo-

visning i domen, strider mot 

detaljplanen på flera punkter 

såsom byggnadsarea, volym, 

höjd, placering, marknivå, 

hårdgjorda ytor av asfalt, 

att det är ett lägenhetskom-

plex i ett villaområde och 

avsaknad av parkeringar på 

den egna fastigheten. Vidare 

underordnar sig inte bygg-

naderna omkringliggande 

bebyggelsemönster och 

uppnår inte detaljplanens 

krav på hög arkitektonisk 

kvalitet. Byggloven uppfyl-

ler inte heller detaljplanens 

syfte och avsikter som bland 

annat är att motverka förtät-

ning av bebyggelsen i områ-

det och att bevara områdets 

kulturhistoriskt värdefulla 

miljö. 

Grannar överklagade det 

nya bygglov som kommu-

nen godkänt. Lovet har nu 

fällts i både länsstyrelsen 

och MOD och är alltså åter 

upphävt.
– Kommunen kommer 

inte att hantera det ytterliga-

re eftersom sökanden åter-

tagit det ärende som domen 

avsåg. Sökanden har nu in-

kommit med nytt förslag is-

tället som bygglovsenheten 

just nu handlägger, kom-

menterar Tommie Eriksson, 

miljö- och stadsbyggnads-

chef i kommunen.

Fredrik Sirberg (S), vice 

ordförande i byggnads-

nämnden besökte MN:s ra-

dioprogram och fick frågan 

om varför kommunen mis-

sat att göra ett grannhöran-

de, trots att lagen kräver det.

– Det är en bra fråga och 

jag kan inte svara på den ef-

tersom vi i byggnadsnämn-

den förutsätter att det här 

sker när bygglovet hand-

läggs. Men vi borde bli bätt-

re. Vi kommer att göra om 

processen, man kommer att 

göra de här grannhörandena 

och sedan kommer samma 

resultat igen, så det blir bara 

en förlängning av processen. 

Det kommer inte att bli ett 

annat beslut. Överklagande 

är problematiskt, men rätten 

att överklaga är också en del 

i vår demokrati. Men det får 

inte gå till absurdum heller 

för det blir väldigt dyrt, sa 

Fredrik Sirberg (S).

EWA LINNROS
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Silviabos bygglov upphävt igen
NYHETER 

2018 upphävdes bygglovet för Silviahemmets ”Silviabo” efter att det överklagats av grannar. En ny 

bygglovsansökan kom in, kommunen godkände detta men även det överklagades. Mark- och miljö-

domstolen har nu upphävt även detta bygglov.                          FOTO: EWA LINNROS

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

ADELSÖ | I förra num-

ret av MN skriver vi om 

turerna kring försäljning 

av Adelsö hembygdsgård. 

Situationen har nu tagit 

en ny vändning och i ett 

ordförandeförslag till 

kommunstyrelsen, före-

slås nu att kommunen ska 

nyttja sin hembudsrätt 

och köpa tillbaka gården.

Kommunstyrelsens ordfö-

rande Adam Reuterskiöld 

(M) har tidigare muntligen 

meddelat Ekerö pastorat att 

kommunen inte kommer 

att nyttja hembudsrätten, 

vilket skulle innebära att 

hembygdsgården kan kom-

ma att säljas till en privat 

aktör. Men på kommun-

styrelsens möte 9 juni, fö-

reslogs i ett ordförandeför-

slag att kommunen nu ska 

nyttja hembudsrätten och 

ge Ekerö bostäder i uppdrag 

att genomföra förvärvet av 

Adelsö hembygdsgård från 

Ekerö pastorat.

– I den här frågan har vi 

velat fundera på vad som 

är bäst för oss, för kyrkan 

och framförallt för med-

borgarna ute på Adelsö. Vi 

har därför tittat över vilka 

möjligheter vi har. När det 

gäller kommunkassan är 

det viktigt att vi månar om 

våra kärnverksamheter som 

skola, vård och omsorg. 

Därför har vi tagit ett beslut 

att Ekerö bostäder har funk-

tionerna för att kunna göra 

det här på ett bra sätt, säger 

Adam Reuterskiöld. 

Förslaget röstades ige-

nom, men oppositionsråd 

Hanna Svensson (S), De-

sirée Björk (Ö) och Ulrika 

Sandin (MP) lämnade ett 

yttrande:
”Nu tar kommunen, ef-

ter ett års kraftsamling från 

föreningar och engageran-

de öbor, sitt etiska och mo-

raliska ansvar för Adelsö 

hembygdsgård då de avser 

använda sin återköpsrätt 

genom att låta Ekerö bostä-

der förvärva gården. I denna 

konstellation vill vi trycka 

extra på att öns förening-

ar, kommunen och Ekerö 

bostäder behöver skapa 

en gemensam struktur för 

samverkan. Och då inte 

bara vad gäller Hembygds-

gården, utan hela Hov-

gårdsområdet. Om vi ge-

mensamt kan samverka på 

ett vettigt sätt kommer det 

att gagna både Hovgården, 

idrottsplatsen, Hembygds-

gården och det fantastiska 

kulturarv vi har på platsen 

kring Hembygdsgården. 

Genom att det skapas ett 

samarbete mellan parter-

na finns stora möjligheter 

för en vidareutveckling av 

Hovgårdområdet och en 

ypperlig chans att utveckla 

Världsarvet.”

Utöver hembudsrätten får 

kommunen enligt köpe-

kontraktet som tecknades 

då kyrkan köpte gården 

från kommunen, köpa till-

baka hembygdsgården för 

en summa som motsvarar 

köpeskillingen då kyrkan 

köpte gården. Med andra 

ord köper kommunen till-

baka gården för 200 000 

kronor.
– Jag var ordförande i tek-

niska nämnden då kyrkan 

köpte hembygdsgården. Då 

skrev jag in detta i kontrak-

tet. Det är inte meningen 

att kyrkan ska tjäna pengar 

på att köpa och sälja fastig-

heter som från början är en 

donation, säger Adam Reu-

terskiöld.

Han är dock kritisk till att 

kyrkan inte skött underhål-

let av hembygdsgården.

– Vi skrev långa avtal 

med kyrkan om att vi skul-

le hyra tillbaka olika delar i 

fastigheten, för att kyrkan 

skulle kunna underhålla 

den. Men man har ju fak-

tiskt inte gjort någonting 

på tio år och det tycker jag 

är förvånande. Vi har betalt 

en hyra som vida överstiger 

den driftskostnad man har 

för bara vatten och avlopp.

Jan-Hugo Nihlén, ordfö-

rande i kyrkofullmäktige i 

Ekerö pastorat, kommen-

terar:
– Det får stå för dem. Om 

kommunen uttrycker sig på 

det viset så får de hantera 

den frågan, säger Jan-Hugo 

Nihlén. Han vill inte kom-

mentera kommunens för-

slag till beslut att utnyttja 

sin hembudsrätt före det att 

slutgiltigt beslut tas i kom-

munfullmäktige. Detta sker 

23 juni, det vill säga efter 

denna tidnings tryck.

EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se
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Beslut om köp av

hembygdsgården

”...man har ju 

faktiskt inte 

gjort någonting på tio 

år och det tycker jag 

är förvånande”

Efter många turer har nu kommunstyrelsen tagit beslut om att köpa tillbaka Adelsö 

hembygdsgård från kyrkan.                                        
                     Foto:  Arkiv

”Om kommu-

nen uttrycker 

sig på det viset så

får de hantera den 

frågan”

Året som gått

Den nya skolan ska ersät-

ta Ekebyhovskolans befint-

liga lokaler med att bygga en 

ny vid Bryggavägen. Områ-

det för byggnationen utgörs 

idag i  huvudsak av jord-

bruksmark och naturmark. 

Ett detaljplaneförslag för 

nya skolan har varit ute på så 

kallat samråd, där synpunk-

ter på förslaget kan skickas 

in till kommunen. Ekerö 

Munsö hembygdsförening 

har lämnar sitt yttrande 

och säger att den föreslagna 

planen kommer att få stora 

negativa konsekvenser för 

Ekebyhovs slottsmiljö.

– Skolan läggs i den kul-

turhistoriska miljön runt 

Ekebyhovs slott och tar en 

stor bit av den öppna ytan 

som finns idag. Den här sko-

lan ska rymma 900 elever 

jämfört med Tappströms-

skolan som har 500 elever. 

Man ska dessutom bygga 

en bollhall precis i slutning-

en upp mot Bokskogen. Vi 

tycker att man måste värna 

om den här miljön väldigt 

noga och inte ha mera be-

byggelse, säger Christer 

Berglund från Ekerö Munsö 

hembygdsförening.

Trafiksituationen är en an-

nan aspekt som hembygds-

föreningen ytrat sig kring.

– Det är ett känt faktum 

att alla våra skolar alstrar 

mycket trafik eftersom 

föräldrar lämnar och häm-

tar sina barn med bil.Vi är 

övertygade om att flertalet 

föräldrar som kommer att 

använda bilen kommer ang-

öra skolan via Björkudds-

vägen och allén, eftersom 

Bryggavägen från Ekerö-

vägen redan idag är hårt 

trafikerad. Förutom trafik 

till Gällstaö, färjan och till 

industriområdet med mera, 

kommer också en ökning 

av trafiken att ske när den 

nya bostadsbebyggelsen vid 

Tappsund är tagen i bruk, 

säger Christer Berglund. 

Kommunstyrelsens ordfö-

rande Adam Reuterskiöld 

(M) håller med om att Eke-

byhovsdalen är viktig för 

kommunens framtid och att 

det är en kulturmiljö som 

kommunens ska vårda.

– Det tycker jag har fung-

erat väl. Men när det gäller 

skolor är det också viktigt 

att placera dem på ett bra 

sätt och det är inte så lätt. 

De ska helst ligga så att bar-

nen själva kan ta sig till och 

från skolan, att cykla och 

gå på ett säkert sätt. Skolan 

ska ligga mitt i byn och inte 

för långt från bebyggelse. 

Just den här placeringen 

kan jag ändå tycka är bra då 

den ligger i förlängningen 

på Bryggavägen där vi har 

Gustavslund och lite nya-

re exploateringar. När man 

väger för och nackdelar mot 

varandra, tror jag att det kan 

vara en lämplig placering. 

Jag tycker att det är en för-

del om vi får många barn 

i området som tar till sig 

kulturmiljön, säger Adam 

Reuterskiöld som också po-

ängterar att man har tittat 

på många olika alternativ 

före det att man valt denna 

plats.

Den kulturmiljöanalys  

som utförts är baserad på 

en skola för 500 elever och 

KOMMUNEN | En ny skola med tillhörande idrotts-

hall för 900 elever planeras, vilket innebär en 

skolbyggnad på totalt cirka 11 000 kvadratme-

ter. Skolan är tänkt att placeras vid Bryggavägen 

och intill bokskogen, vilket åter väckt oro för 

Ekebyhovsdalens bevarande.

Skola för 900 ele     ver planeras

”Ekerö kommuns egen slogan ”Kulturens övärld” kom-

mer att bli enbart tomma ord om planen genomförs” ’’l

l

l

l

inte 900 som här är fallet. 

I analysen bedöms bland 

annat anläggningar eller 

bebyggelse som tränger sig 

på eller som konkurrerar 

med allén, få stora negativa 

konsekvenser för entrén till 

Ekebyhov. ”Uppstickande 

anläggningar eller element, 

såsom till exempel stängsel 

och belysning kopplat till 

fotbollsplanen kan påver-

ka upplevelsen av allén och 

bör undvikas i nära anslut-

ning till allén”. För alla åt-

gärder som innebär ett in-

grepp i allén krävs dispens 

från Länsstyrelsen.

– Det här är ett område 

som vi ska bevara och inte 

bebygga med bostäder och 

vi ska göra byggnationen 

av skolan på ett varsamt 

sätt. Vi kan exempelvis titta 

på Kristinebergs slott som 

är byggt på 1700-talet och 

som numera ligger mitt i en 

stad. För oss tror jag att det 

är viktigt att behålla kultur-

miljön på ett bra sätt, sam-

tidigt som vi ger lekplatser 

eller skolor till barnen, sä-

ger Adam Reuterskiöld och 

Christer Berglund kom-

menterar: 
– Jämförelsen med Kris-

tinebergs slott är inte re-

levant, den byggnaden 

används som skola. Men i 

Ekebyhov ska det byggas 

en skola som är kanske 70, 

80 meter lång och tre vå-

ningar hög. Det kommer 

med andra ord att vara en 

bastant huskropp som ska 

ligga mitt i det här området, 

en skola dubbelt så stor dom 

Tappströmsskolan. Ekerö 

kommuns egen slogan 

”Kulturens övärld” kom-

mer att bli enbart tomma 

ord om planen genomförs, 

säger Christer Berglund. 

Nu tittar man på de syn-

punkter som inkommit. 

Efter det justeras och kom-

pletteras planförslaget om 

det behövs. Därefter ställs 

det slutliga planförslaget 

ut under minst tre veckor, 

bland annat på kommunens 

hemsida och på bibliote-

ket i Ekerö centrum. Under 

utställningstiden är det 

återigen möjligt att skicka 

skriftliga synpunkter på 

planförslaget till kommu-

nen.

EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Ekebyhovskolans befintliga lokaler ska ersättas med en ny skolabyggnad. Denna är tänkt att byggas vid Bryggavägen och                                      
detaljpanen har nu varit ute på samråd. Bland annat har Ekerö Munsö hembygdsförening 

yttrat och ser allvarligt på placeringen som gränsar mot Ekebyhovs slottsmiljö, en miljö som de anser bör värnas om. På                                      
  bilden ses en illustration av skolbyggnaden sedd från Bryggavägen. Den totala ytan för den 

nya skolan är cirka 11 000 kvadratmeter.
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Skolbyggnad i tre våningar på 11 000 kvad          ratmeter och ny bollhall 

”Skolan läggs 

i den kultur-

historiska miljön runt 

Ekebyhovs slott och 

tar en stor bit av den 

öppna ytan som finns 

idag.”

”Jag tycker att 

det är en 

fördel om vi får 

många barn i området 

som tar till sig kultur-

miljön”

STENHAMRA | När sten-

hamraborna fick säga 

sitt kring hur de vill att 

utbyggnaden av deras cen-

trum ska se ut, önskade 

de sig allt från fler butiker 

och restauranger till ett 

rosa badhus. Många ville 

också öka tryggheten i 

centrum.

För att ge Stenhamrabor-

na en möjlighet att vara 

delaktiga i den kommande 

centrumutvecklingen har 

kommunen genomfört ett 

unikt dialogarbete under 

slutet av 2019. Det påbör-

jade planarbetet, som ti-

digare kritiserats för att de 

boende inte fått säga sitt, 

stannades då av och kom-

munen bjöd in till sam-

tal. Först gjordes en bred 

perspektivinsamling där 

cirka 250 personer ur alla 

tänkbara medborgarkate-

gorier deltog. I december 

genomfördes sedan fyra di-

alogtillfällen, som samlade 

ett  nittiotal privatpersoner 

och ett trettiotal tjänste-

män och förtroendevalda.

– Vi blev glatt överraskade 

av stenhamrabornas enga-

gemang och vilken positiv 

ton det varit genom hela den 

här resan. Vi har försökt nå 

ut till så många som möjligt 

genom att göra brevutskick 

till alla, kontakta föreningar, 

skolor och fritidsgårdar, be-

rättar planarkitekt Johanna 

Stafström.

Att stenhamraborna vill 

ha mer liv och rörelse i sitt 

centrum står klart efter att 

sammanställningen nu är 

klar. Idéerna har varit många 

och innefattar både ett rosa 

badhus med chokladbad, 

snabbmatsrestaurang och 

ett allaktivitetshus. 

Ett av de mer omfattan-

de teman som fångats upp i 

samtalen handlar dock om 

trafik- och parkeringssitu-

ationen. Lugnare trafikflö-

den genom tätorten, bättre 

trafiksäkerhet för barn och 

infartsparkering, var några 

av de infallsvinklar som ut-

trycktes.
– Många diskussioner 

handlade också om hur ge-

staltningen ska göras och att 

den ska passa in i nuvarande 

Stenhamra och gärna hämta 

inspiration från Stenhugg-

arbyn, säger Johanna Staf-

ström.
Höjden på den tillkom-

mande bebyggelsen är en 

annan faktor som gett upp-

hov till diskussioner. Dock 

finns det ett dilemma kring 

avvägningen mellan att ut-

nyttja marken väl, för att få 

till en tillräcklig utveckling 

och önskan om att hålla be-

byggelsen låg.

– Om bebyggelsen kom-

mer upp i höjden krävs det 

att man jobbar mycket med 

gestaltningen, för att behålla 

känslan av att bebyggelsen 

är låg, säger Johanna Staf-

ström.
Tryggheten i centrum är 

ytterligare ett tema som fått 

mycket utrymme i diskus-

sionerna. Mörka och un-

danskymda hörn har behov 

av att lysas upp och genom 

att få in mer och liv och rö-

relse genom utökat utbud 

av affärer, restauranger och 

kvällsöppet kafé, tror många 

att det kommer kännas tryg-

gare.
Nu tar kommunen fram 

en detaljplan där man tar 

hänsyn till resultaten av dia-

logprocessen, men även alla 

andra faktorer som behöver 

beaktas. Planen förväntas 

kunna tas upp för samråd 

under hösten 2020. Därefter 

fortgår arbetet med revide-

ringar och nya samråd inn-

an den vinner laga kraft och 

spaden kan sättas i backen, 

sannolikt under 2023 eller 

2024.
LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Trygghet och trafik i fokus

Stenhamrabornas önskningar har samlats in i dialogprocess

Nedergården i Stenhamra är en av de byggnader som stenhamraborna tycker att det är viktigt att 

bevara.                      FOTO: EKERÖ KOMMUN
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”Vi har försökt nå ut till så många som möjligt...” ’’

chef på kommunen.
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SANDUDDEN | Ett förslag 

till detaljplan för utbygg-

naden av Sanduddens 

skola har nu varit ute på 

granskning.

Barn- och utbildningsför-

valtningen ser positivt på de 

förändringar som den nya 

detaljplan medger för ut-

byggnaden av Sanduddens 

skola. Utöver det faktum 

att en ny detaljplan skapar 

förutsättningar för nya skol-

lokaler, innebär det även 

möjligheter att utveckla ute-

miljön, till exempel genom 

att en befintlig naturdel kan 

integreras med skolmiljön. 

Idag är också trafiksituatio-

nen vid Sanduddens skola 

rörig. De flesta synpunkter-

na som kommit in har också 

handlat om trafiksituatio-

nen.
– Vi ser att trafiklösningen 

för Sanduddens skola bör ses 

över igen,  särskilt eftersom 

skolan sväller till 900 elever. 

Enligt gestaltningsprogram-

met så behöver en lämnande 

förälder passera inte mindre 

än sju övergångsställen och 

väldigt mycket trafik dras 

ner i villaområdet, säger 

Fredrik Ohls, gruppledare 

för Liberalerna Ekerö. De 

tillsammans med övriga 

partier i Mälarökoalitionen, 

har gått samman i ett särskilt 

yttrande.

När ombyggnaden kan star-

ta är svårt att säga än.

– Som tidplanen ser ut nu 

siktar vi på att ha en plan 

klar för antagande i höst. 

Efter det lämnas utrymme 

för överklagan. Därefter är 

det svårt att sia om vidare 

tidplan beroende på hur det 

går, berättar Johanna Staf-

ström, planarkitekt, Ekerö 

kommun.
EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Detaljplan för Sandudden

Förslag på utbyggnaden av Sanduddens skola.

ILLUSTRATION: LLP ARKITEKTER/EKERÖ KOMMUN

t 

e 

ger 



15 MÄLARÖARNAS NYHETER • 16 DECEMBER 2020 

      

 
• Tel 560 425 80 •

 2020

Avfallsdumpning
fortsätter processas
SVARTSJÖ | Under de senaste nio åren har 
en familj på Färingsö drivit frågan om vem 
som ska ta ansvar för den gamla avfalls-
deponi som finns på deras tomt. Gropen 
som fyllts med allt från gamla bilvrak till 
kylskåp och hushållssopor, har eventuellt 
använts ända in på 90-talet, då den täcktes 
över. Ingen vill ta ansvar för att röja upp och 
nu har ärendet passerat genom flera rättsli-
ga instanser. Det förra beslutet i Mark- och 
miljödomstolen överklagades av såväl 
kommunen som nuvarande markägarna 
som köpte tomten långt efter att gropen 
fylldes igen.

– Idag kom avslaget från Mark- och mil-
jööverdomstolen, säger markägaren Nina 
Jacobson bedrövat i början av december.

– Vi har lagt ner enorma summor peng-
ar och tid på det här och luften går helt ur 
oss när vi får det här beskedet. Det finns en 
öppning till, men om vi ska gå den vägen 
behöver vi vänta i ytterligare två, tre år inn-
an vi får besked, fortsätter hon.

Goda resultat för
arbetsplatsprojekt 
MÄLARÖARNA | I våras startade ett gäng 
eldsjälar den digitala mötesplatsen ”Ar-
betsplats Mälaröarna” där arbetstagare 
och arbetsgivare kan hitta varandra ge-
nom kostnadsfria annonser. Där kan den 
som vill också anmäla sig till ett men-
torskapsprogram, både som mentor och 
adept.

I slutet av november hade 17 matchade 
mentorspar julavslutning och många av 
dem kommer fortsätta sin kontakt även 
nästa år.

– Vi har publicerat 36 jobb, haft 3 600 
besök på hemsidan och 6 personer har 
anställts via vår sajt, berättar Annika Eng-
ström som är en av de drivande personerna 
bakom initiativet.

Hon berättar också att de nu aktivt söker 
efter både praktikplatser och praktikanter 
på Mälaröarna.

– Generellt har vi fått positivt gensvar lo-
kalt. Vi ser fram emot att kunna stötta ännu 
fler personer under 2021 där vi tillsammans 
kan öka sysselsättning på Mälaröarna, säger 
hon.

Tiggeriförbudet 
ännu inte på plats
KOMMUNEN | Den 10 mars fattade kom-
munfullmäktige, efter en intensiv debatt, 
beslut om att införa ett lokalt ”tiggeriför-
bud”. Ledamöterna röstade oavgjort vilket 
gjorde att ordförande i kommunfullmäk-
tige fick använda sin utslagsröst. Beslutet 
är dock ännu inte formellt genomfört då 
ansökan om att få göra ändringen i den lo-
kala ordningsstadgan inte godkänts i de in-
stanser där det hittills prövats. Först avslog 
länsstyrelsen och därefter fick även överkla-
gandet till Förvaltningsrätten avslag.

– Vi har nu överklagat till Kammarrätten. 
Det man slår ner på är formuleringen ”pas-
siv penningsinsamling” som kommunen 
vill använda. Istället vill man att det ska stå 
”tiggeri”, men det finns inte något i svensk 
lagstiftning som heter så och därför anser vi 
att det är fel att vi ska behöva använda det 
uttrycket, säger Daniel Liljekvist, kommu-
nens kanslichef.

Ny simförening
tog över simskolan 
MÄLARÖARNA | Efter många år med sam-
ma aktör som ansvarat för kommunens 
sommarsimskola, tog Spårvägens simför-
ening över verksamheten i somras. Det 
skapade en del oro inför bytet, men alla 
klasser fylldes på de tre badplatserna Lund-
hagen, Karlskär och Stockby och 276 unika 
personer deltog, varav några gick flera om-
gångar.

– När vi snart summerar året kan vi se att 
förutom att sommarsimskolan blev jätte-
lyckad har även ett 50-tal barn från Ekerö 
hittat en meningsfull fritidssysselsättning 
i simning nu i höst. Utvärderingen av själ-
va sommarsimskolan var väldigt positiv, 
både från deltagare, oss som förening och 
även kommunen. Detta år valde vi att ha tre 
simlärare på plats istället för två i de flesta 
grupper, för att se till att det blev så bra som 
möjligt, berättar Jonatan Wik, sportchef på 
Spårvägen simförening.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

TTiiggeriförbudet

MÄLARÖARNA | Det tigge-

riförbud som kommunfull-

mäktige röstade igenom 

den 10 mars fick avslag av 

länsstyrelsen i slutet av 

mars. Nu går kommunen 

vidare för att få igenom 

förbudet.

Länsstyrelsen avslog de änd-

ringar i kommunens lokala 

ordningsföreskrifterna som 

ska förhindra ”aktiv och 

passiv insamling av peng-

ar” utanför matbutiker och 

återvinningsstationer, med 

hänvisning till att tillägget 

”tiggeri” saknades i texten. 

De påpekade också att det 

även finns övriga brister i 

de ändringar och tilläggen i 

föreskrifterna som gjorts på 

andra områden. Dessa anses 

dock vara främst av redak-

tionell karaktär och därför 

inte motiverar till att de ska 

upphävas.
– Ja, länsstyrelsen hade 

synpunkter på en del or-

dalydelser i vårt beslut om 

förändringar av ordnings-

stadgan. Vi kommer att sva-

ra dem med förtydliganden 

och får se om detta i sin tur 

leder till ett överklagande, 

säger kommunstyrelsens 

ordförande Adam Reuter-

skiöld (M).
Gällande införandet av ett 

förbud mot att tigga i kom-

munen, är han övertygad 

om att detta är rätt sätt att 

hantera situationen.

– Det finns en bred för-

ankring bland allmänheten 

om att hantera dessa frågor 

på ett bättre sätt. Jag hade 

gärna sett att det skulle gö-

ras på nationell nivå men 

eftersom inget händer där, 

får vi hantera det på kom-

munal nivå. Vi ser att frågan 

har hanterats lite olika be-

roende på vilken kommun 

som infört denna typ av 

begränsning, säger Adam 

Reuterskiöld.

I samband med beslutet 

om tiggeriförbud i kom-

munfullmäktige, ändrades 

även ytterligare punkter 

i kommunens lokala ord-

ningsföreskrifterna. Till 

exempel blir det nu också 

förbjudet att avfyra fyrver-

kerier på offentlig plats utan 

tillstånd, annat än mellan 

klockan 23 och 01.30 på nat-

ten mellan nyårsafton och 

nyårsdagen. Likaså införs 

ett förbud mot att förtära 

alkohol på Träkvista och Skå 

idrottsplatser.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Avslag på förbud
Kommunen bemöter länsstyrelsens kritik 
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I förra numret av MN 

berättade vi om den långa debatt som föregick beslutet. 

MÄLARÖARNA | Det 

började som ett sätt att 

försöka länka ihop mälarö-

ungdomar som riskerar 

utvisning, med potenti-

ella arbetsgivare. Nu har 

Arbetsplats Mälaröarna 

växt till att bli en mötes-

plats för alla som söker 

eller erbjuder arbete. I 

konceptet ingår också 

ett mentorsprogram med 

stora visioner.

I april driftsattes webbsidan 

”Arbetsplats Mälaröarna” 

och redan har flera av kom-

munens stora arbetsgivare 

som utnyttjat gratistjänsten, 

fått in ett stort antal ansök-

ningar. 
– Från början uppstod 

idén i det kvinnliga före-

tagarnätverker Selma och 

handlade om att vi ville hjäl-

pa de unga ensamkomman-

de pojkar som omfattades av 

gymnasielagen, att hitta an-

ställningar som skulle göra 

att de slapp utvisas. Men 

sedan har idén växt och om-

fattar nu alla som söker ett 

arbete. För att göra tjänsten 

mer komplett, har vi även 

skapat ett mentorsprogram, 

förklarar Karin Sigge, en av 

initiativtagarna som genom 

sitt yrkesliv har stor erfaren-

het av rekrytering.

Den stora erfarenheten 

och kompetensen har hon 

gemensamt med de andra 

eldsjälarna som driver pro-

jektet helt ideellt.

– Vi som har dragit igång 

detta har en stor vilja att göra 

nytta och vår styrka är att 

vi gör det här tillsammans 

och kompletterar varandra 

väldigt väl i våra olika kom-

petensområden. Dessutom 

blir det inte så betungande 

för var och en när vi delar 

arbetet mellan oss, fortsätter 

hon

Vid sin sida har hon Annika 

Engström, som arbetar som 

marknadsföringskonsult.

– Alla människor mår bra 

av att ha en meningsfull 

sysselsättning och det är en 

av de tankar som ligger till 

grund för Arbetsplats Mä-

laröarna, konstaterar hon.

Ursprungligen var tanken 

att Arbetsplats Mälaröarna 

skulle vara en fysisk mö-

tesplats. Ekebyhovs slott 

var redan bokat och i april 

skulle en lokal jobbmässa ha 

ägt rum. Coronapandemin 

kom emellertid emellan och 

istället växte den digitala 

plattformen fram. Så snart 

restriktionerna i samhället 

lättar, är dock planen att ar-

betsmarknadsdagen ska gå 

av stapeln.
Förutom att vara en platt-

form för arbetssökande och 

arbetsgivare, kan Arbets-

plats Mälaröarna även erbju-

da ett mentorsprogram där 

mentor och adept matchas 

noga utifrån individuella 

önskemål och kompetenser.  

Devisen ”vi tror på kraften i 

att dela erfarenheter och att 

samtalet som sker i mötet 

mellan människor kan göra 

stor skillnad” är en bärande 

tanke.
– Det finns gott om 

människor på Mälaröar-

na som är mitt i karriären. 

Många jobbar dessutom 

hemma just nu och skulle 

kunna dela med sig av sina 

erfarenheter till unga per-

soner som är precis i början 

av sitt yrkesliv. Det finns 

också en enormt stor kom-

petens bland kommunens 

pensionärer vars erfarenhet 

skulle kunna komma till 

stor användning för dem 

som är yrkesverksamma, 

förklarar Karin Sigge och 

tillägger: 
– Just nu ligger ansökan 

uppe till mentorsprogram-

met och vi hoppas att många 

anmäler sig. Vi tror att det 

finns ett stort värde i att vi 

pratar med varandra.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Mötesplats för jobb och kontakt

Karin Sigge (t.v.) och Annika Engström är två av de eldsjälar som helt ideellt har använt sig av sina 

yrkeskunskaper för att hjälpa mälaröborna att hitta jobb eller komma vidare i sina karriärer.
 FOTO: LO VARG
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”Alla människor mår bra av att ha en meningsfull sysselsättning...” ’’

4 ”’Det har varit många sömnlösa nätter...” ’’

SVARTSJÖ | Det blev en obehaglig 

överraskning för Nina och Bengt 

Jacobsson när deras vatten blev 

otjänligt från en dag till en annan 

på grund av mängder med dumpat 

avfall i trädgården. Kommunen 

utredde och bestämde att ingen 

var ansvarig, men nu har länssty-

relsen gett miljönämnden bakläxa.

I början av 2012 blev Nina och 

Bengt Jacobssons vatten helt plöts-

ligt brunt och började lukta illa. 

Först trodde man att en omfattande 

trädavverkning på marken intill 

hade påverkat grundvattnet och 

därmed det egna brunnsvattnet. 

Efter lite efterforskningar visade 

det sig dock att en tidigare ägare an-

vänt ett stort område på tomten för 

dumpning av gamla bilvrak, hus-

hållssopor och kanske till och med 

vitvaror och byggavfall.

Sedan går meningarna isär om 

huruvida kommunen känt till 

dumpningsplatsen och sanktio-

nerat att den täckts över med jord-

massor. Tidigare ägare menar att 

kommunen inspekterat platsen och 

godkänt att man fyllt igen hålet, 

men kommunen säger sig inte veta 

något om detta. Inga mätningar har 

gjorts i marken, men att vattnet är 

förorenat av tungmetaller är klarlagt 

och det troligaste är att det orsakats 

av läckage från soporna.

Miljönämnden utredde det hela 

men kom fram till att det inte gick 

att peka ut någon ansvarig för att 

återställa platsen. Detta beslut 

överklagades då av Nina och Bengt 

Jacobsson till länsstyrelsen som nu 

har kommit med sitt svar.

– Det är ett ovanligt ärende så till 

vida att kommunen inte satt ner fo-

ten och pekat på någon som ska an-

svara för genomförandet av nödvän-

diga undersökningar och eventuella 

framtida saneringar av platsen. Vi 

säger nu att det inte räcker som svar 

utan kommunen måste hitta en an-

svarig, säger Mats Bigner, Länssty-

relsen i Stockholms län och förklarar 

att kommunen nu kan välja att lägga 

ansvaret för att bekosta en under-

sökning och eventuell framtida sa-

nering på sig själva, eller försöka visa 

att ansvaret istället ska läggas på tidi-

gare eller nuvarande ägare.

Nina och Bengt Jacobsson har i 

dagsläget lagt ner nära 200 000 kro-

nor på juristhjälp och en ny renings-

anläggning för att kunna använda 

mälarvatten istället för det egna 

brunnsvattnet. Att röja upp dump-

ningsplatsen och ta rätt på avfallet 

kan kosta så mycket som en miljon 

kronor har de fått uppgift om. Det 

tänkte drömboendet på strandtom-

ten vid Mälaren har inte blivit som 

de hoppats.
– Det har varit många sömnlösa 

nätter och vi har ju inte ens möjlig-

het att sälja huset då ingen vill köpa 

det i det här skicket, säger Nina Ja-

cobsson som tillsammans med ma-

ken är orolig för såväl de egna eko-

nomiska konsekvenserna som för 

riskerna med att ha en läckande sop-

tipp så nära Mälarens strandkant.

Ärendet ligger nu alltså återigen 

hos miljönämnden som ska fatta 

beslut om hur man ska gå vidare. 

– Vi har haft en kort dragning för 

nämnden, men de har inte fattat nå-

got beslut. Vi har kontaktat jurister 

som nu ska titta på vad vi ska göra 

härnäst. Förhoppningsvis kan vi 

ta upp ärendet på nytt i nämndens 

sammanträde den 21 oktober, men 

vi vet inte än om det kan fattas be-

slut då, säger Kaspar Fritz, kommu-

nens miljö- och hälsoskyddschef.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

De fick en soptipp på köpet
MILJÖ

Under hallonsnåren i Nina och Bengt Jacobssons trädgård döljer sig en jättelik 

soptipp i marken. Här har tidigare ägare dumpat bilvrak, hushållssopor och  mäng-

der av annat skräp.                                        F
OTO: LO BÄCKLINDER

MÄLARÖARNA | En av de 

aktiviteter som i stort 

kommer att kunna genom-

föras trots coronatider, 

är sommarens simskola. I 

år är det en ny aktör som 

sköter simskolan på tre 

badplatser i kommunen. 

Precis som tidigare år sker 

simskolan på Lundha-

gen, Karlskär och Stockbys 

strandbad, men i år är det 

Spårvägens simförening 

som håller i verksamheten.

– Vi har flera hundra med-

lemmar som bor i kommu-

nen och vi blev så glada när 

kommunen hörde av sig till 

oss och sa att de ville att vi 

skulle vara med och läm-

na ett anbud till upphand-

lingen, säger Jonatan Wik, 

sportchef på Spårvägens 

simförening som är de som 

håller i simskolan i år.

Det har kommit in många 

anmälningar och grupper-

na lär bli fulla tror Jonatan. 

Verksamheten har också så 

här i coronatider en fördel.

– Barn- och ungdom-

sidrotten ska fortsätta i ab-

solut möjligaste mån säger 

Folkhälsomyndigheten och 

sommarsimskolan är dess-

utom utomhus, vilket i sig 

är positivt fortsätter Jonatan.

Att bedriva simskola utom-

hus är ingenting nytt för 

Spårvägen simförening. 

– Vädret rår vi ju inte på 

men det viktiga när man 

jobbar med barn är att det 

måste vara lustfyllt, säger 

Jonatan. 

Men det är inte bara barn 

som är välkomna att delta, 

alla som känner att de be-

höver lära sig simma kan få 

hjälp i sommar. Man har de-

lat upp grupper utifrån kun-

skapsnivåer.

– Det är inte jätteroligt att 

gå med sexåringar om man 

själv går i årskurs sex till ex-

empel. Men då är det kanske 

bättre att man gör det lite 

mera som en privatunder-

visning. Då blir nivån ännu 

högre och det behöver inte 

heller kännas som att man 

blir utpekad. 

För de som behöver si-

mundervisning för att klara 

betygskraven i idrott och 

hälsa, kan boka gratis si-

mundervisning under nå-

gon av perioderna på Lund-

hagens strandbad.  

Simundervisningen har 

tre perioder på Lundhagen 

och Karlskär under veckor-

na 28 och 29, 30 och 31. Den 

tredje perioden är vecka 32 

så undervisningen är en en-

veckas kurs istället för två 

veckor. På Stockby kommer 

simundervisningen att ske 

vecka 28 och 29. 

EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Sommarsimskolans nya aktörer 

Sommarens simskola på de tre strandbaden  Lundhagen, Karlskär och Stockby drar igång vecka 28.            FOTO: SPÅRVÄGENS SIMFÖRENING

NYHETER 

”Barn- och ungdomsidrotten ska fortsätta i absolut möjligaste mån” ’’

DATM:

Bryggavägen 133 A, Ekerö
www.restjungfrusund.se

sNJUT AV JULEN UNDER TRYGGA  FoRMER

08-560 350 00

BARTÖMNING 
Lördag 19 december
....................................

JULBORDS-
PLUNDRING    
Söndag 20 december
Halva priset på mat & dryck

....................................

Restaurangen stängd 21/12-5/2 2021

Välkomna nästa år med hopp om en 
bättre tid och framtid!
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EKERÖ | Byggföretaget 
Cobab AB som tilldelats 
kontraktet för entrepre-
naden av badhuset, har 
nu tagit fram handlingar. 
Resultatet är ett badhus 
i två våningar och bygg-
lovsansökan har läm-
nats in.

Badhuset undre plan 
innehåller framför allt tek-
nikutrymmen och på en-
tréplanet finns badytorna. 
Det blir en 25-meter lång 
simbassäng med åtta banor 
och trampolin/hopptorn, 
undervisningsbassäng och 
multibassäng samt ett par 

bubbelpooler. I badhuset 
ska också ett kafé, som ska 
vara samlingsplats för hela 
Träkvistavallen, att finnas.

 – Vår vision för badhuset 
är att gestaltningen ska utgå 
från den klassiska arkitektu-
ren och naturen, samtidigt 
som arkitekturen uppfyller 
de krav som gäller för ett 
modernt badhus, säger Erik 
Edström, arkitekt i Ekerö 
kommun. 

Utanför badhusets en-
tré bildas ett nytt torg på 
Träkvistavallen. Inifrån ses 
aktiviteter vid vallen, den 
utvändiga arkitekturen 

speglar de invändiga funk-
tionerna och fasaderna kläs 
i beständiga trä- och skivma-
terial.

De förberedande arbetena 
med att riva och bygga nya 
omklädningsbyggnader för 
Ekerö IK:s verksamheter, det 
så kallade KOM-huset (kon-
tor, omklädning och möten) 
har pågått under året. Husets 
funktioner har tagits fram i 
dialog med Ekerö IK, som är 
en av de föreningar som har 
sin verksamhet här.

KOM-huset växer nu fram 
och en taklagsfest hölls i ok-
tober. Huset är tänkt att vara 
klart sista april. Ekerö IK:s 

verksamhet flyttas då över 
dit och de gamla byggnader-
na rivs i maj. 

Den första fasen av badhu-
set är nu i princip avslutad 
och inför nästa, det vill säga 
byggandet av badhuset, ska 
ärendet vidare upp till tek-
niska nämnden för beslut 
om att börja bygga.

– Det görs i slutet av janu-
ari 2021 och det beslutet ska 
godkännas av kommunsty-
relsen i februari. Allt löper 
på enligt plan. Det innebär 
att vi skulle kunna börja grä-
va för badhuset i början på 
juni. Sedan är det ungefär 

ett och ett halvt års byggtid 
så årskiftet 2022, 2023 är sagt 
som tidpunkt då badhuset 
står klart, berättar Berit Nils-
son, projektledare för bad-
husprojektet.

Fullmäktiges beslutade 
ramprogram från 2019 och 

totalbudget på 230 miljoner 
kronor är förutsättningar för 
projektet. 

–  Vi får ett attraktivt och 
användarvänligt badhus för 
lek, träning och en rik fri-
tid. Det är något som kom-
munens invånare länge har 
efterfrågat. Badhuset är helt 
i enlighet med fullmäktiges 
beslutade ramprogram och 
vi ser fram mot byggstarten 
efter de formella besluten 
efter årsskiftet, säger Adam 
Reuterskiöld (M), kommun-
styrelsens ordförande. 
                     
                                EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Första bilderna på badhuset    

NYHETER ”Vi får ett attraktivt och användarvänligt badhus...” ’’

Simbassäng, undervisningsbassäng och bubbelpooler 

”Vår vision 
för badhuset 

är att gestaltningen 
ska utgå från den 
klassiska arkitekturen 
och naturen”

En 25-meters simbassäng med åtta banor och trampolin och hopptorn kommer bland annat att finnas i badhuset. I badhuset blir det också ett kafé som ska vara samlingsplats för hela Träkvistavallen. 
ILLUSTRATION: ERIK EDSTRÖM
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 Tel 08-560 245 15  •  Skå Industriområde  •  www.ekerobilglas.se

Vi arbetar med kvalitetsglas från
Samarbetar med samtliga försäkringsbolag

M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D

Byte av rutor • Reparation av stenskott • Fri lånebil

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

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!
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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.

FÄRINGSÖ | Våra läsare 
känner honom främst som 
programledare i tidning-
ens radioprogram ”God 
kväll Mälaröarna”. Men till 
vardags är Joakim ”Jocke” 
Jonsson kommunikatör, 
musiker och låtskrivare.

Jocke är från Småland, har 
bott i Nacka men sedan flera 
år tillbaka bor han med fru, 
två döttrar, en katt och en 
hund på Färingsö.

– Jag studerade radiojour-
nalistik på Kaggeholms folk-
högskola en gång i tiden och 
tyckte då att det var fantas-
tiskt vackert här ute. Så när 
familjen behövde flytta till 
något större började vi leta 
på Mälaröarna helt enkelt 
och så hamnade vi på vackra 
Färingsö.

 Efter journalistutbild-
ningen på Kaggeholm arbe-
tade Jocke i 12 år på Sveriges 
radio som programledare 
på flera av P4-kanalerna. 
Många gånger pendlade han 
från Nacka där han bodde 
då, till både Uppsala, Norr-
köping och Västerås. I ra-
diohuset i Stockholm gjorde 
han program för P1 Tendens. 

Med ett rörligt intellekt och 
snabba kommentarer, är han 
som klippt och skuren för 
radiomediet. 

Vad är radions styrka i 
dina ögon?

– Radion är snabb och 
effektiv. Den interagerar 
med lyssnarna på ett helt 
annat sätt än TV då motta-
garen själv får skapa bilden 
i sitt eget huvud. Det blir 
en samproduktion som jag 
tycker är häftig.

Idag sänder Jocke radio 
med oss på tidningen och 
också, ett program med 
Färingsö församling, där 
han är kommunikatör.

 Men han är även kompo-
sitör och musiker. 

Vad har du senast skrivit 
och för vem?

– Vi har precis släppt en 
singel med mitt gamla pop-
band från 90-talet, Lest´r. 
Dessförinnan var det en 
singel med Claes Janson som 
heter Humphrey and me. Vi 
ska bland annat spela in en 
singel med Jack Vreeswijk 
framöver, så det är alltid en 
massa projekt på gång. Jag 

skrev också, tillsammans 
med Kjell Gustavsson, ett 
musikID för Ekerö kommun 
i våras.

Har du någon oanad ta-
lang?

– Jag är intresserad av od-
ling och lyckas riktigt bra 
ibland. Jag filmar en del, 
både i mitt yrke men även en 
del annat, som musikvide-
os och informationsfilmer. 
Sen har jag skrivit en väldigt 
smal och absurd liten bok 
och jag skulle gärna skriva 
fler…

 
Vilken är din favoritplats 
på Mälaröarna?

Jag köpte en liten båt i som-
ras som jag puttrat runt en 
del med, så just nu får jag 
säga att Mälaren är min favo-
ritplats på Mälaröarna.

 
Om du fick önska, vad 
önskar du ska ske med 
Mälaröarna framöver?

– Genomtänkt och vacker 
bebyggelse och tillväxt i la-
gom takt. Trafiksäkerheten 
får däremot gärna gå fortare, 
där finns mycket att göra 
inte minst här på Färingsö.
 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Många strängar på sin lyra

Jocke och kommunens presschef Johan Elfver i sändning av 
tidingens radioprogram.                                          FOTON: ARKIV/PRIVAT

PROFILEN ”Radion är snabb och effektiv. Den interagerar med lyssnarna på ett helt annat sätt än TV” ’’

KÖPER DINA PRYLAR 
Stora som små partier, Även dödsbon 
Röjning och städning. Allt efter behov! 

 Även Släktforskning till fasta priser   

Tel: 072-922 92 54 

malaroantik.se 
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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

Följ oss på Facebook
www.facebook.com/coloramaekero

Följ oss på Instagram!
coloramaekero

Tunnlandsvägen 3, mitt emot Träkvista Idrottsplats

 

Öppet: Vardagar 6.30-18
Lördag-Söndag 10-14

08-560 313 40 

www.coloramaekero.se

I år har vi valt att inte sälja fyrverkerier.  
Detta gör vi med tanke på de negativa effekter  

som berör privatpersoner, djur och miljö.  

Vi på Colorama Ekerö önskar er alla en riktigt

GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR 
Jesper, Peter, Agneta, Jörgen och Lacki.

Den 23 december stänger vi klockan 16.00 och håller stängt hela julhelgen. Öppnar igen den 27 december kl 10.00. Vi har även stängt nyårsafton och nyårsdagen.
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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

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

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

MÄLARÖARNA | I juletid 
är misteln en av de tradi-
tionella julprydnaderna 
där den hänger i många 
dörrposter. På Mälaröarna 
räcker det dock att lyfta 
blicken mot närmsta lind, 
lönn eller fruktträd för 
att sannolikt få syn på ett 
exemplar av den mytom-
spunna växten.

– Misteln har ett av sina kär-
nområden runt Mälaren, 
men den går även att finna 
på några andra platser i Syd- 
och Mellansverige. Den trivs 
i lite varmare klimat och är 
mycket vanligare på kon-
tinenten där den kan ses i 
floddalar där den ofta kantar 
floden och lever i popplar, 
förklarar Bo Nylén, Mälarö-
arnas naturskyddsförening.

På norra Färingsö finns 
gott om mistlar och även 
på Adelsö kan man se träd 
som är nästintill översållade 
av växten som är vintergrön 
och därför kan göra att trä-
den ser gröna ut även under 
vintern. Den kalkrika jorden 
på Mälaröarnas norra delar är 
extra gynnsamma för mis-

teln som inte gillar närings-
fattig miljö.

– Växten sprids av fåglar, 
bland annat dubbeltrasten, 
som äter bären och för frö-
na vidare med sin avföring. 
Mistlarna finns både som 
han- och honplantor, de se-
nare känner man igen på att 
de har bär.

Bären är dock oätliga och 
eventuellt även svagt giftiga 
för människor, även om de 
historiskt sett har använts 
inom folkmedicinen mot 
olika åkommor. De innehåll-
er ett kladdigt ämne som 
förr kunde användas för att 
smetas på ”limpinnar” som 
man fångade ätbara småfåg-
lar med, så kallade krams-

fåglar. Carl von Linné skrev 
också i en av sina böcker att 
”fåglarna träckar till sin egen 
hädanfärd”.

Förutom att kunna döda 
fåglar är växten också skadlig 
för träden de lever i, åtmins-
tone på lång sikt. 

– Man kan lite humoris-
tiskt kalla dem för ”lönn-
mördare”, då de som blir 
riktigt stora i vissa fall lång-
samt bryter ner sitt värdträd. 
I Sverige är misteln fridlyst 
och var på väg att utrotas un-
der en period.

Misteln omges av en hel 
del mytologi och Bo Nylén 
berättar bland annat om hur 
asaguden Loke sägs ha dö-
dat Balder med en spetsad 
mistelgren som han lurade 
Balders blinde bror Höder att 
skjuta.

– Den har också använts 
till slagrutor och som väl-
känd julprydnad att pussas 
under, det sistnämnda är 
möjligen en kvarleva från 
en gammal keltisk fruktbar-
hetsrit.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

En växt som omges av myter

NYHETER ” Mistlarna finns både som han- och honplantor...” ’’

”Man kan lite 
humoristiskt 

kalla dem för ’lönn-
mördare’ då de som 
blir riktigt stora i vissa 
fall långsamt bryter 
ner sitt värdträd”

Misteln är Västmanlands 
landskapsblomma.

FOTO: BO NYLÉN
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Vill du prata om hur vi kan hjälpa just dig och 

jrr.se

God jul & 
gott nytt år 

ÖNSKAR VI BÅDE BEFINTLIGA OCH NYA KUNDER

Cathy, Malin & Ulrika
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     God jul 
önskar Ekeröalliansen! 

Ekeröalliansen vill önska alla en god jul och ett gott nytt år. 2020 har 
inte varit likt något annat år. Vi vill passa på att tacka alla för att ha gjort 
sitt bästa i att begränsat smittspridningen och ställt upp för varandra i 
svåra tider. Under nästa år fortsätter det hårda arbetet med att utveckla 
kommunen. Vi ser fram emot nya stora händelser i form av skolor, nytt 
badhus och nya verksamheter. Vi ser även fram emot att kommunens 
starka ekonomi bibehålls samtidigt som vi kan leverera nytta till våra 
medborgare. Även under kommande år ser vi utmaningarna i form av 
vägbyggnationer och byggarbetsplatser. Vi hoppas att ni delar vår syn 
om att slutresultaten kommer vara värt möda då Ekerö kommun får 
bättre infrastruktur och kommunikation samt en varsam exploatering 
av bostäder som skapar underlag för fler butiker och utökad service 
till oss alla. Vi hoppas att ni under omständigheterna får en trevlig och 
skön jul och att ni kommer ihåg att försöka begränsa smittspridningen 
och hålla ut så att vi snart kan återgå till ett normalt liv. 

Adam Reuterskiöld (M), Kommunstyrelsens ordförande
Ove Wallin (C),  Kommunalråd
Sivert Åkerljung (KD), Kommunalråd
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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

Vi söker  
pensionärer  

som vill jobba
med oss!

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

Vi gör vardagen
enklare!

HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER
HANTVERK • TRÄDGÅRDSARBETE

MÄLARÖARNA | Ungefär 
vid samma tidpunkt 
som Ekerö taxi gick i 
graven, firade verksam-
heten också sittt 30-års-
jubileum. Både Thomas 
Sannefur och Stefan 
Lindberg har många 
minnen från dessa år.

I slutet av augusti skrev 
Mälaröarnas nyheter om 
att Ekerö taxi upphör efter 
att ägaren Taxi Stockholm 
avvecklade varumärket. 
Med det drog också 30 års 
taxihistoria sin sista suck.

– Jag hade jobbat i 12 år på 
NK som tillförordnad chef 
på porslinsavdelningen 
och bodde här ute på Mä-
laröarna. När jag tröttna-
de på de långa resvägarna, 
tänkte jag att jag antingen 
skulle starta bilskola eller 
köra taxi, men det blev det 
senare, berättar Thomas 
Sannefur som tillsam-
mans med kollegan som 
drev Stenhamra taxi till 
sist gjorde slag i saken och 

bestämde sig för att samar-
beta.

Thomas startade sitt eget 
bolag Taxi Tappström, men 
hade från början ingen vi-
dare lokalkännedom.

– Under ett par veckor 
satt jag och åkte runt med 
bussarna och hoppade av 
vid varje hållplats för att 
titta mig omkring i grann-
skapen och lära mig hitta, 
skrattar han.

Han berättar om upp-
startsåren då de båda fö-
retagen hade varsin växel 
som de kopplade mellan 
sina aktieägare.

– Jag kommer ihåg att vi 
hade växeln hemma och 
turades om med att vara 

”växelhäxa”. Man kunde 
vara taxichaufför på natten 
och telefonist på dagen, sä-
ger Stefan Lindberg, som 
fortfarande driver och kör 
för Stenhamra taxi och var 
en av fem aktieägare för 30 
år sedan.

Under 1994 ingick Ekerö 
taxi ett färdtjänstsamarbe-
te med Taxi Kurir som på-
gick under två år innan de 
fick frågan om att samla tio 
bilar för att kunna bedriva 
färdtjänst under egen flagg. 
De båda verksamheterna 
slogs också ihop och blev 
”Ekeröbilarna” och så små-
ningom ”Ekerö taxi”.

– Sedan gick det fort och 
vi expanderade kraftigt 
under de kommande åren. 
Som mest var vi 40 bilar, 
säger Thomas.

Han kan berätta många 
roliga anekdoter från de 
åren. Han minns hur han le-
tade efter det perfekta tele-
fonnumret med många nol-
lor och hur glad han blev när 

kvinnan på Telia ringde till-
baka och berättade att hon 
manuellt hade hittat numret 
0756 34000, detta var ju 
på den tiden då Mälaröarna 
hade ett eget riktnummer.

– Jag minns också hur en 
kille som kallades Ra-
dio-Olle hjälpte till med 
att koppla ihop gammal 
kommunikationsutr ust-
ning, så att vi hade en egen 

anläggning för att sända 
och ta emot. Vi fick också 
tillstånd att sätta upp en 
mast i vattentornet i Knal-
leborg. 

Marknadsföringen sköttes 
till stor del med egenhän-
digt gjorda foldrar som 
trycktes upp och delades 
ut i brevlådor av åkarna och 
deras familjer.

– Sedan dess har mycket 
förändrats. Det största var 
nog när gps:en kom, säger 
Stefan Lindberg, som fort-
farande är verksam som 
taxichaufför. 

Under 2014 köptes Ekerö 
taxi upp av Taxi Stockholm 
och har sedan existerat un-
der eget namn fram till av-
vecklingen den 23 augusti. 
Dagen efter att namnet 
försvann återuppstod dock 
verksamheten som ”Mä-
larö taxi” och med nytt te-
lefonnummer. 

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

En trettioårig taxihistoria

NÄRINGSLIV ”Det känns lite nostalgiskt att tänka på den tiden...” ’’

”Vi fick till-
stånd att sätta 

upp en mast i vatten-
tornet i Knalleborg”

Nedan fr.v. Thomas Sannefur, Kenneth Holm, Gun-Britt Nilsson 
och Stefan Lindberg  som de såg ut på bilderna som fanns i fol-
dern som delades ut 1990. De två första ägare av de respektive 
bolagen och de andra två var chaufförer på den tiden.

N d f Th th H l GS f KK G B itt NilG



23 MÄLARÖARNAS NYHETER • 16 DECEMBER 2020 

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

W W W. S T U D I O E K E R O. S E
0 8  -  5 6 0  3 5 0  4 0

KONTAKTYTORNA DESINFICERAS
EFTER VARJE KUND

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



24 MÄLARÖARNAS NYHETER • 16 DECEMBER 2020 

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 frå-
gorna från er läsare och radiolyssna-
re, besvarade av kommunens press- 
och näringslivschef Johan Elfver  
i MN:s radioprogram ”God kväll 
Mälaröarna”. Flera frågor om utveck-
lingen av Ekerö centrums närområde 
besvarades i senaste programmet.

Jag undrar vad som händer där Ori-
flames fabrik, tidigare Barnängen 
ligger. Vad är det som planeras på 
dessa områden intill Ekerö cen-
trum?
– Stadsbyggnadsförvaltningen fick 
den 28 augusti 2007 i uppdrag av kom-
munstyrelsen att påbörja detaljplane-
ring av Ekerö centrum. Efter det har 
kommunen tagit fram detaljplanerna 
för områdena intill centrum. Ny be-
byggelse för bostäder och lokaler för 
handel och verksamheter, bebyggelse 
för förskola och särskilt boende och 
bebyggelsen av flerfamiljshus i stads-
kvarter. Värden från den befintliga 
bebyggelsen ska finnas med i utform-
ningen av området, med en koppling 
till den historiska användningen av 
platsen. Förslaget innebär också park-
miljöer, mötesplatser och offentliga 
platser. I östra delen av området för 
ansökan föreslås det gröna stråket be-
varas och utvecklas till en naturpark.

Hur blir det med trafik i området,  
vägar och parkeringar?

– En ny lokalgata för biltrafik före-
slås i områdets östra del. Parkering 
föreslås i parkeringsgarage under de 
södra bostadskvarteren. Som kom-

plement till bilparkering föreslås till 
exempel bilpool. Tillgängligheten för 
gång- och cykeltrafik ska prioriteras.

Vad är nästa steg för detaljplanear-
betet för dessa områden?

– Under hösten 2019 genomförde 
kommunen en informationsutställ-
ning om områdets framtid. Sam-
manställningen av det insamlade 
materialet pågår och kommer fungera 
som beslutsunderlag för det fortsat-
ta planarbetet. Planen befinner sig i 

uppstartsskede. Nästa steg är samråd 
vilket beräknas ske under våren 2021. 

Tre raka om Stockbygårdens fram-
tid – Rivas? Säljas? Bli ”ödehus”?

– Kommunen ska utreda den här 
fastigheten och beslut beräknas kom-
ma under första kvartalet 2021. (Mer 
om Stockbygården på sidan 6.)    

Kommunen höjer avfallstaxan 
från 1 januari 2021. I ett brev från 
kommunen skriver de att ”Det här 

året har varit annorlunda och om-
välvande på många sätt, vilket har 
påverkat våra verksamheter.” Det 
handlar om att många varit hem-
ma och renoverat och rensat vilket 
ökat trycket på återvinningscen-
tralen. Med anledning av det be-
höver avfallstaxan höjas. Kan man 
med samma logik förvänta sig att 
taxan sänks om avfallet minskar 
efter pandemin?

– Det stämmer att trycket på åter-
vinningscentralen har ökat och det är 
ett helt avfallskollektiv som delar på 
intäkter och kostnader. Det är själv-
klart att man får ta det under övervä-
gande om det blir en kraftig minskad 
sopmängd som gör att kostnaderna 
minskar. Då får man väl ta ett nytt be-
slut. Ett sådant beslut ligger hos tek-
nik- och exploateringskontoret och 
Roslagsvatten, inte minst.                                                                                       

                                   
                                               
             EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Frågor om Ekerö centrum med omnejd

Illustration över hur det är tänkt att bebyggelsen ska se ut i området ”Ekerö strand” som 
ligger intill Ekerö centrum.                                                                                Illustration: Ekerö kommun

RADIO LYSSNA

>  Hör intervjun på
www.malaroarnasnyheter.se 

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

Med över 30 års samlad erfarenhet 
skapar vi tillsammans vackra minnen

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö 

Heli Ekberg  och Leif Eriksson

Heli Ekberg och Leif Eriksson

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ett kostnadsfritt hembesök eller bokat 
besök på kontoret, ingår alltid och övriga 
arvoden är fasta, utan dolda kostnader. Till-
sammans med andra lokala aktörer skapar 
Mälarö begravningsbyrå vackra och person-
liga avsked.                                               
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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

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

God Jul 
och 

Gott Nytt År
önskar 

Öpartiet till alla
kommuninvånare
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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

lo
ng L

Marie Lidebrandt 
är diplomerad medicinsk 
fotterapeut och arbetar 
i skyddsutrustning efter 

basala hygienrutiner 

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

Maries fothälsa ger dig 
som ny kund 

100 kr i rabatt på fotvård

MÄLARÖARNA | Den 22 
december startar säsong 
tre av SVT:s populära barn- 
och ungdomsserie Zombie. 
Där är 12-årige Sigge 
Bröms från Färingsö en av 
deltagarna i insatsstyrkan 
som ska rädda en by i 
Norrland från att invade-
ras av zombies. Men det är 
inte det enda sammanhang 
där man kan se den unge 
skådespelaren just nu.

– Jag har precis kommit hem 
från en inspelning som jag 
inte får säga något om ännu 
och imorgon ska jag spela in 
ett tävlingsprogram, berät-
tar Sigge som trots sin unga 
ålder hunnit med ett att age-
ra framför kameran ett stort 
antal gånger.

Den största skådespela-
rinsats han gjort hittills, är 
att delta i SVT:s serie Zom-
bie som spelades in under 
fyra intensiva september-
veckor på Hemsön utanför 
Härnösand.

– Det var min mamma 
som hade skickat in an-
sökan och sedan fick jag 
göra en videocasting där 
jag bland annat fick göra en 

improvisation. I januari fick 
jag svar om att jag kommit 
med.

I serien, där en insatsstyr-
ka bestående av specialutbil-
dade barn ska rädda en norr-
ländsk by som tagits över 
av zombies, spelar Sigge sig 
själv. Något som inte alltid 
är så enkelt när man har en 
kamera närvarande som re-
gistrerar allt man gör.

– Jag tror att man mås-
te vara en teaterapa för att 
kunna vara naturlig framför 
kameran. Jag har alltid älskat 
teater. Min mamma tog med 
mig på många föreställning-
ar när jag var liten och jag 
har varit på två teaterläger på 
Kärsön.

Till vardags går Sigge i 
sjätte klass i Observato-
rielundens skola. Han har 
förstående lärare som ser 

till att han får kompensera 
uteblivna lektioner och även 
rektorn uppmuntrar honom 
när han behöver vara ledig 
för inspelningar. 

Hittills har Sigge bland 
annat varit med i tv-serien 
Robson och filmen Elit som 

går på Youtube. Genom den 
skådespelarförmedling han 
är registrerad  i får han också 
nya förfrågningar och han 
har siktet inställt på att fort-
sätta med sitt agerande.

– Att skådespela är det ro-
ligaste jag vet och det är mitt 

absoluta drömjobb i framti-
den, slår Sigge fast.

Den 22 december visas det 
första dubbelavsnittet av se-
rien Zombie på SVT.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Sigge jagar zombies i tv

Inspelningarna ägde rum på Hemsön utanför Härnösand i september. Sigge Bröms ses som tredje 
barn från vänster.                     FOTO: SVT

KULTUR 

Rossritat hus i
Grand designs
MÄLARÖARNA | När den 
hyllade TV-serien Grand 
designs för första gången 
spelas in i Sverige är ekerö-
baserade Ross arkitektur 
och design representera-
de. Serien som följer spek-
takulära husbyggen från 
början till slut, har tidiga-
re spelats in och visats i ett 
20-tal länder under 20 år. I 
november var det premiär 
för första säsongen av den 
svenska versionen av serien 
på TV4. I säsong två kom-
mer programmet, som leds 
av arkitekturkritikern Mark 
Isitt, att följa byggandet av 
ett hus som är ritat av Ross 
arkitekter.

Kulturinslag i
julkalender
KOMMUNEN | Mellan den 
1 och 24 december publice-
rar Ekerö bibliotek en digital 
julkalender där man varje 
dag kan ta del av boktips 
för barn och vuxna, ramsor, 
diktuppläsning och andra 
kulturella inspirationsin-
lägg. Julkalendern nås via 
bibliotekets hemsida och 
alla avsnitt kan ses även i 
efterhand.

”Jag tror att 
man måste 

vara en teaterapa för 
att kunna vara natur-
lig framför kameran”
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Troxhammar byväg 36 
Tel: 08-654 88 44 
www.salongl.seLSalon

g

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

Sporten
Sportnyhet? Skicka kort text till sporten@malaroarnasnyheter.se’’

”...han har gjort en fantastisk utveckling sedan dess”
Filippa Enmark

Filippa och Challe tog hem SM 
HÄSTSPORT |  För några
veckor sedan överraskade 
19-åriga älvnäsbon Filippa 
Enmark både sig själv och 
sin omgivning. Då tog hon 
och hennes häst Cartier 
du Chateau Hollogne Z  
SM-guld, då de för första 
gången deltog i Svenska 
mästerskapen i hopp-
ning för ”young rider” på 
Grevargården i Skövde.  

Efter att bara ha ridit sin 
relativt unga häst Challe, 
som han kallas på gården, 
i två år, trodde inte Filippa 
att de skulle gå så här bra  
under SM, trots att hon ti-
digare har haft stora fram-
gångar på hästryggen. Hon 
var bland annat etablerad i 
juniorlandslaget fram tills 
hon blev 19 och red nu för 
första gången i gruppen 
för unga ryttare (19 till 21 
år). Sommaren 2019 vann 
hon Junior-SM utomhus 
och var den högst ranka-
de juniorryttaren i Sverige 
med toppresultat på na-
tionshoppningar runt om 

i Europa och Norden. Och 
nu följde då en vinst första 
gången hon och hästen del-
tog i SM på nästa åldersni-
vå.

– Min häst var ganska oer-
faren och bara sex år när jag 
köpte honom, men han har 
gjort en fantastisk utveck-
ling sedan dess. Det är väl-
digt roligt med en häst som 
har så här stor potential, be-
rättar Filippa.

Efter slutförd gymnasie-
skola jobbar Filippa på fa-
miljens gård på Munsö och 
ägnar det mesta av sin tid åt 
hästarna. Det är dock inget 

nytt, utan en vardag som 
hon väl känner igen sedan 
hon var liten.

– Jag har mer eller min-
dre ridit i hela mitt liv. Min 
mamma har alltid hållit på 
med hästar, så det har kom-
mit naturligt.

Nu hoppas hon på att 
kvala in för en plats i lands-
laget för unga ryttare och 
kanske även rida i EM, när 
pandemin så småningom 
drar sig tillbaka och täv-
lingarna kan börja komma 
igång igen.

– Framöver kan jag också 
tänka mig att flytta utom-
lands och fortsätta att ut-
vecklas som ryttare i något 
annat land.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

’’Så små-
ningom kan 

jag också tänka 
mig att flytta 
utomlands och 
utvecklas som 
ryttare i något 
annat land’’

Filippa Enmark har bara 
ridit sin häst Challe i 

två år och gläds åt hans 
snabba utveckling. 

 

FOTO: PRIVAT



29 MÄLARÖARNAS NYHETER • 16 DECEMBER 2020 

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

Uppmuntran Boende och personal på Söderströmsgården i 
Stenhamra uppvaktades i mitten av decembar av Färingsö för-
samling med husmor Berits rykande färska saffransbullar, pack-
ade i korgar med choklad och annat gott. På bilden syns husmor 
Berit Åström själv och diakoniassistent Sandra Malmborg.                

FOTO: JOAKIM JONSSON

Adventskalender Färingsö församlings sedvanliga julspel har i 
år fått en pandemianpassad utformning. I vanliga fall spelas den 
upp för Färingsöskolornas barn, men i år är den istället digital 
och tillgänglig via församlingens hemsida. På bilden syns Josef 
och Maria, Daniel Lindstam och Beyla Becker tillsammans med 
Jesusbarnet, Noah.         FOTO:  JOAKIM JONSSON

Nattjobbare Lokalpolisen Vällingby täcker även in Mälaröarna och 
patrullerar ofta både vägar och gator i kommunen. Häromsisten 
tog en patrull ett stämningsfull bild när de besökte Svartsjö nat-
tetid. Bilden publicerade de på sitt välbesökta Instagramkonto.       

FOTO: POLISEN

Luciafirande Många av Mälaröarnas idrottsföreningar kan se 
tillbaka på ett år med många inställda matcher och träningar. För 
barn födda senare än 2005 har idrottsträningarna dock kunnat 
fortsätta som vanligt. Ovan ses tjejerna i Ekerö IK Innebandy F09 
under sin kom binerande träning och Luciafirande i Mälaröhallen 
den 13 december.                     FOTO: PRIVAT 

ÖARNA RUNT 

Juleljus 1 Sedan ett tiotal år har människor vallfärdat till Harvägen 
på Ekerö för att glädjas åt Anders och Kerstin Rudholms ljus-
smyckade trädgård. I år uppmuntrar de även besökarna att 
swisha ett bidrag till Barncancerfonden eller World Childhood 
Foundation som tack för titten.  FOTO: BERTIL MAGNUSSON

Juleljus 2 Även på Färingsö finns ett hus och en trädgård som 
pyntats med stora mängder lampor och lysande julfigurer. Detta  
hus har ännu inte fått lika mycket uppmärksamhet som det på 
Harvägen, men ligger inte långt efter när det komemr till ljusprakt.
  FOTO: PRIVAT
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Hemtjänst med hjärta och omtanke
Våra ledord är

OMTANKE, KOMPETENS & GLÄDJE

Vi tänker med hjärtat
när det gäller omsorg om dig!

Många ur vår personal är  
utbildade undersköterskor och har  

och palliativ vård.

Ring gärna och vi berättar mer!
Verksamhetschef Helle Bruhn

Tel. 08-560 243 66
www.malaroomsorg.se
info@malaroomsorg.se Godkänd att utföra hemtjänst i Ekerö kommun sedan 2010

REPLIK

Det är på sin plats att 
ifrågasätta de demokra-
tiska processerna med 
hänvisning till vad era 
partier M, KD och C gick 
till val på, nämligen en 
utökad medborgardialog! 

Tycker ni verkligen att ni 
uppfyller det vallöftet i 
Ekebyhovsärendet gent-
emot elever och dess för-
äldrar? Likaså kommunin-
vånarnas valfrihet när det 
klart framgår att vissa kom-
muninvånare går miste om 
sin valfrihet i och med ert 

budgetförslag som antogs 
den 19 november. Vi anser 
att medborgarinflytandet 
och  valfriheten ska gälla 
alla kommuninvånarna och 
inte bara som ett vallöfte på 
valdagen!

– Öpartiets KF-grupp

REPLIK

I förra numret av MN för-
klarade kommunalråd från 
Ekeröalliansen – glada i 
hågen, att nu gör de sats-
ningar på skolan! Men 
vad de gör är snarare att 
kalla effektiviseringar. I 
Socialdemokraternas för-
slag till budget satsade vi på 

skolan bland annat genom 
att tillföra pengar till våra 
byskolor! I en kommun som 
Ekerö är det viktigt för invå-
narna att hela kommunen får 
leva och att en skola som till 
exempel Munsö skola får vara 
kvar. Ekeröalliansen är istället 
nöjda med rekordöverskott 
– mycket tack vare statliga 
bidrag i och med Corona, 

men de använder inte peng-
arna i våra verksamheter utan 
fortsätter hellre att effektivi-
sera och att sedan kalla det en 
satsning.

– Hanna Svensson,
oppositionsråd (S) 
– Johan Hammarström 
2:e vice i barn- och 
utbildningsnämnden (S)

Att effektivisera är inte att satsa!

Valfriheten ska gälla alla mälaröbor

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.

Ett stort och varmt 
tack till kämparna som 
lämnar ut paket i jule-
tider på Elcykelcenter, 
Bryggavägen. Vi uppskat-
tar det ni gör!

– Ekeröbo som 
beställer julklapparna 
på nätet i år

rosor 
& tack

Vilda ögon, ojämn andning 
och skakningar i hela kroppen
Rasmus, labrador fem 
år, får panik av smällare 
och fyrverkerier. När 
han var valp slängde en 
kille en smällare rakt 
mot honom och detta 
glömmer han aldrig.

Trots lugnande hormoner 
(feromoner) och andra 
hjälpmedel är nyårstiden 
fruktansvärt jobbig för 
honom. 2019 tillbringade 

vi nyårsnatten på hotell vid 
Arlanda där det är förbjudet 
att smälla, men på grund av 
coronan måste vi hålla oss 
hemma i år. 

Vi ber därför omgiv-
ningen att tänka på alla djur 
som är rädda på nyårsnat-
ten!

– Kristina Asplund 
och Göran Rydeberg,
Tappström

REPLIK

Adam Reuterskiöld raljerar och hänvisar till regeringsfor-
men och att starta ett politiskt parti. Jag har nu läst alliansens 
alla 93 punkter som, utöver en massa verb, betonar ”med-
borgardialog”, vilket jag inte sett röken av, förmodligen 
ingen annan heller i denna kommun. Övriga 92 punkter 
omfattar en massa löften om ditt och datt, men inte en 
punkt om att kommunen ska lägga ned kommunala skolor, 
flytta kommunala skolor,  sälja av allt som kommunen äger 
och på köpet leverera ett trafikkaos 
utan dess 
like. Vore 
klädsamt 
med lite 
självinsikt 
från Ekerös 
mäktigaste 
medborgare.

– Bo 
i Närlunda

Replik till Reuterskiöld

Insändare utifrån ett tidigare 
uttalande på kommunfull-
mäktige  2012 som är lika 
aktuellt idag:

”Jag skulle vilja likna 
Ekerö vid en tavla som ska 
färgläggas. Jag står med min 
palett och börjar färglägga i 
centrum, men inser ganska 
snart att jag även måste färg-
lägga i de yttre delarna av
tavlan, för att få hela tavlan 
levande. 

Med detta vill jag ha sagt 
att alliansen gärna vill färg-
lägga i de centrala delarna 

av Ekerö och när de ska 
färglägga i de yttre delarna, 
så har färgen tagit slut och 
det har inte köpts in någon 
ny för att fortsätta färg-
läggningen, utan de yttre 
delarna av tavlan  läggs på 
framtiden.

Detta gynnar inte en   
hållbar utveckling så hela 
vår kommun blir levande.

Öpartiet vill gärna måla 
tavlan färdigt.”

– Desirée Björk,
Öpartiet

Måla tavlan så alla delar 
av kommunen blir levande



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

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

Var rädd om dig och 
dina kära i helgerna.

God Jul & 
Gott Nytt 

2021

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

Håll avstånd
både inne och ute 

Stanna hemma även 
om du är lindrigt sjuk

Tvätta händerna 
ofta och noga

Avstå sociala
 sammanhang

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

Bolagsbildning 

Bokföring

Kund- & leverantörsfaktura-  
    hantering

Inkassohantering

Bokslut och årsredovisningar

Löner

Deklarationer och skattefrågor

Koncernredovisning
 Budgetering

Ekonomiska analyser

Affärsplan

Affärs- och bolagsjuridik
 Utredningar
 Kreditupplysningar

Värdering

Vi välkomnar nya kunder!

Bokslut och årsredovisningar
Vi gör bokslut och deklarationer 

för ALLA bolagsformer och verksamheter

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

Heminredning

Presentartiklar

Vintage & Antikt

Våra varumärken:
Wildlife Garden

Wasa Ecotextil 

Interiörhuset

Miljögården

Sköna Ting

By Boysen

Ryfors

Affari

Gamla Huset Butik
Åkerstigen 93

08-560 30121

Lör 11-16 & Sön 12-16

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: Ståtlig gran i Ekerö centrum. FOTO: LO BÄCKLINDER

Vi gratulerar Birgitta Ohlsson Ekerö, till förra numrets vinst 
där korsordet hade nedanstående lösning.

 

MÄLARÖKRYSSET
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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 | Ekerö Lions 
Club, Mälaröarnas ridklubb 
MÄRK, Ekerö fritidsnämnd 
och Väsby fritidsgård 
arrangerar Luciafestligheter 
för hela familjen i december 
1970. 15-åriga Marie Leander 
från Väsby har korats till 
ljusets drottning.

Lucian Marie Leander ska rida 
i kortege i spetsen för nio tär-
nor genom centrala Ekerö. 
Sedan ska hon krönas på 
Väsbygården av fritidsnämn-
dens ordförande, ingenjör 
Lars Larsson. Mälarölucian 
har valts bland ungdomarna 
på Väsbygården. ”Alla hågade 
flickor uppmanades att lämna 
in fotografier, dessa anslogs 
sedan i lokalen och gårdsbesö-
karna uppmanades att rösta. 
Marie Leander, en fräsch och 
blond 15-åring som hör till 
stamgästerna, fick en kraftig 
majoritet av rösterna. Hennes 
åtta medtävlare blir tärnor.”

En annan Lucia är nioåriga 
Marie Johansson. Hon lussar 
på Munsöskolans luciafest 
som Munsö kyrkliga syfören-
ing anordnar. Här säljer man 
tillverkade handarbeten. ”Det 
var en rikhaltig och vacker 
kollektion som vittnade om 
både god smak, förnämlig ar-
betsinsats och idog strävan.” 

Slutresultatet av försäljningen 
blir rekord med ett brutto på 
hela 2 800 kronor.

Julklappstips finns det gott 
om i MN och det som är på 
tapeten 1970 är bland annat 

en ”Living” barbiedocka. I 
annonsen förklaras att ordet 
”Living” är engelska för le-
vande. ”Det är hon nästan! 
För hon är rörlig från topp till 
tå och kostar 29:50.”  En an-
nan annons har rubriken ”Att 

önska i juletid”. Här rör det 
sig om en stickad byxdress i 
akryl för 98 kronor eller var-
för inte en skinnväst för 52 
kronor. Under rubriken ”Gör 
luciadagen till Fru-fri-dag! 
Bjud familjen på söndags-

middag” finns det också gott 
om annonser på julbord och 
på flera av restaurangerna kan 
man avrunda julbordet med 
dans.

                             EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Lucior och julklappstips 1970
5

0
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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!

På bilden ovan  ses 15-åriga 
Marie Leander från Väsby har 
korats till Lucia på Ekerö 1970. 
På bilden till höger ses nioåriga 
Marie Johansson som är Lucia 
på Munsö skola 1970.

FÖRÄNDRING I VÄGNÄTET

Utredning om förändring från allmän väg till enskild väg: del av väg 825 i Ekerö kommun,
Stockholms län

Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Stockholm, föreslår till beslutande myndighet Trafikverket på central nivå att del av väg 825 som
går genom totalförsvarsanläggningen ska förändras från allmän väg till enskild väg.

Sträckning

Vägen är belägen på Lovön i Ekerö kommun inom totalförsvarsanläggningen som finns på vägen. Vägarna fram till ovannämnd anläggning (på
östra och västra sida) föreslås fortsatt att vara statliga.

Yttranden

Trafikverket Region Stockholm har skickat ut yttrandehandlingar (utrednings-PM) till berörda som finns i fastighetsregistret. Det finns
emellertid alltid en risk att vissa berörda inte finns i fastighetsregistret och att utskicket därmed inte når ut till samtliga berörda.

Berörda har möjlighet att yttra sig fram till den 11 januari 2021

Är du berörd och vill få yttrandehandlingar som underlag inför ditt yttrande kan du kontakta Lyonel Aguilar. Kontaktuppgifter finns nedan under
rubriken "Mer information".

Om du vill yttra dig

Yttranden lämnas skriftligt antingen via mail eller post. Mailadress och postadress finns nedan under rubriken "Mer information". OBS! Ange

ärendenummer TRV 2018/46540 i mailet/brevhuvudet i ert yttrande samt ert namn och adress.

Mer information: 
Lyonel Aguilar. Utredare. Mail: lyonel.aguilar@trafikverket.se Kontor: 010-123 01 84. Mobil: 072-141 68 21. Postadress: Trafikverket, Region
Stockholm, 172 90 Sundbyberg.

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.



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

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

Varmt välkommen med frågor eller besök!

Brommaplan 409, tel 08-26 81 10. Jourtelefon dygnet runt. www.klockarebolaget.se

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Hans Melander, 
tredje generationen
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DÖDA

• Seppo Olavi Laihanen, 
Färentuna, avled den 24 
november i en ålder av       
70 år.

• John Levin avled den        
23 november i en ålder av 
78 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  

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. 0730-37 10 36.

• Familjeannonsera GRATIS! 
• Max 100 tecken inklusive 
• Skicka till familj@
malaroarnas nyheter.se  
• Publicering sker i nästkom-
mande nummer,  i turordning 
samt i mån av plats
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TILL MINNE

Johnny Karlsson
Timmermannen och konst-
nären Johnny Karlsson, 
Kungsholmen och Horndal, 
har avlidit efter en kortare 
tids sjukdom i en ålder 
av 70 år. Han sörjes när-
mast av hustrun Maggan, 
döttrarna Elin Lundgren, 
Malmö, Rebecca Lundgren, 
Los Angeles Kalifornien, 
Emelie Fjällström, Umeå, 
syskonen Thommy och 
Annika, samtliga med 
familjer.

Johnny föddes i Björkö, 
Jönköpings län son till 
Rune Rask och Ulla-Britt 
Hessling. År 1954 flytta-
de han med styvpappan 
byggmästare Helge Karls-
son, Ulla-Britt och lillebror 
Thommy till Stockby i då-
varande Färingsö kommun. 
Johnny fick, av äldre kam-
rater, smeknamnet ”Myg-
gan”, efter kraftsportaren 
Erik ”Myggan” Uddebom. 
Namnet relaterades till hans 
stora kaxighet i förhållande 
till sin ålder. Hans kreativi-
tet att hitta på lekar är också 
omvittnad. Han var också 
tämligen ointresserad av 
idrott, ett intresse som jag 
dock hade. Johnny lyckades 
dock successivt lotsa bort 
mig från både lagidrotter 
och soffidrottande framför 
TV:n. Detta är jag honom 
evigt tacksam för. Under-
tecknad, jämnårig med 
Johnny; flyttade sommaren 
1960 tillfälligt in i Stockby 
Uppgård, välkänt nybyg-
garlogi under 50-60-talen. 

Hos magister Mårtensson 
skötte vi oss knappast mer 
än acceptabelt, men vi tilläts 
att utveckla våra intressen 
inom bland annat teckning 
och historia. Genom grund-
skolans införande kom vi att 
följas åt fram till och med 
åttan. 

Johnnys konstnärliga be-
gåvning imponerade tidigt 
på mig och han kom att gå 
i lära hos Harald Wiberg, 
känd som naturskildrare. 
Under en period praktise-
rade Johnny som dekoratör 
på Tempo vid Fridhemsplan 
samt arbetade också vid Pos-
ten på Kungsholmen. Det 
väckte då förvåning att han 
sökte in på Yrkesskolan på 
Polhemsgatan och utbildade 
sig till timmerman – ”man 
måste vara realist och se 
på möjligheten att försörja 
sig”, förklarade han saken. 

Tidigt flyttade han till en 
andrahandslya på Krono-
bergsgatan och därefter över 
kanalen till Rörstrand. På en 
fest hemma hos mig i Skå, 
träffade han sommargästen 
Kerstin Lundgren med vil-
ken han fick döttrarna Elin 
och Rebecca. Efter separa-
tion träffade han Maggan 
Holmblad med vilken han 
fick dottern Emelie. Vid fle-
ra besök hos Johnny hamna-
de jag mitt i pågående ska-
pande, där han till döttrarna 
överförde sina konstnärliga 
färdigheter. Tillsammans 
utvecklade de ett stort in-
tresse för naturen, speciellt 
skalbaggar. Johnny skulle 

illustrera en bok om dessa 
kryp, men på grund av sär-
skilda omständigheter lades 
projektet ner. Johnny var en 
mycket kärleksfull pappa 
och flickorna, var hans stora 
stolthet.

Johnny gjorde sig känd 
som en yrkesskicklig tim-
merman och var under hela 
sin yrkeskarriär aldrig fri-
ställd eller sjukskriven. År 
1979 förvärvades en tomt 
i Horndal, där han byggde 
familjens fritidshus. I sam-
band med konjunkturned-
gången runt 2010, valde han 
att lämna arbetslivet. Han 
kom därefter att alltmer 
vistas i Horndal, förkovran-
de sig i historia, men även 
återvändande sig till ungdo-
mens skönlitteratur. Under 
2010-talet utkristalliserade 
sig ett trivsamt ”gubbgäng” 
med vilka Johnny genom-
förde flera resor till i hu-
vudsak Tyskland. Senaste 
resan gick till Hamburg 2018 
där han med kort varsel,  på 
grund av ohälsa, tvingades 
ställa in. 

Maggan och Johnny var 
bjudna till mig i juli, varvid 
hon ringde och meddelade 
att de inte kunde komma, 
då Johnny låg på sjukhus; 
en vecka senare avled han. 
Hans bortgång har väckt 
stor förstämning hos mig, 
bland resesällskapet och 
bland övriga vänner.

GUY BODÉN, klasskamrat, 
god vän och resesällskap

Stort grattis finaste Elina 
på 10-årsdagen! Vi älskar 
dig! Kramar mamma, 
pappa och storebror Lucas



Ekerö
Lorentz med personal

Tel. 560 304 54
Ulf, Agneta, Christer,  

Mattias, Tobias,  
Pawel och Jesper

Träkvista
Peo Leopoldsson 

med personal
Tel: 560 243 23

Gerry
Närlunda  

Schakt & Transport
Anders med personal

Skå
Karin med personal

08-560 310 35 • www.ekerobygg.se

Tom med personal

nyheterMÄLARÖARNAS

Träkvista Bilservice AB
Roger med Personal

Stängt 28/12 till den 11 januari

Plain Vanilla
PWS Nordic
Restaurang Jungfrusund
Salong Närlunda
Schiedel Skorstensystem
Sikt Affärskonsult
Stophia 

Hammarkvarnsvägen 9   179 75 Skå
Tel: 08-560 246 16  ekerobilteknik@telia.com

Johan med personal

Stängt 22/12-11/1

JRR Redovisningsbyrå
KWPA
Lindea Redovisningsbyrå
MM Skincare
Mälarö Naprapatverk
Mälarö Träningsverk
Necesse Management

Addwater
CAA Sport Sweden 
Depeloma 
Ekerö Padel 
E.K.S. Team 
Frisörerna Jungfrusund 
Golfbaren Jungfrusund

jungfrusund.se

Micke och Anders
Tel 08-560 422 38

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

God Jul & Gott Nytt ÅrGod Jul & Gott Nytt År
önskar vi företagare, 

föreningar och organisationer 
alla våra kunder, 

medlemmar och vänner!

 GOD KVÄLL MäMällaröarnaaröarna

F’SONS 
ALLSERVICE AB
www.fsons.se

Krister med personal

Tel. 08-560 243 66
www.malaroomsorg.se

Tel: 08-560 248 00 
www.inneklimat.se 

070-560 1970 
lansfast.se/ekerö

08-707 33 00
lejagruppen.se

08-560 397 00
www.erb.se

www.ekero.se

08-560 250 20 
www.spannfod.se

08-560 248 01
Följ gärna Stenhamra och 
Kungsberga på Facebook

08-25 88 68
 www.puustelli.se

08 - 505 934 30
www.admit.se

MÄLARÖKYRKAN
EKERÖ
www.malarokyrkan.se

Hagaringens Svets & M.
Hamberg Förvaltning
Henkle  
HLL-Bengtsson 
JMS Entreprenader
Jungfrusundsbåtar
Jungfrusunds Marinserv.

www. gustavshill.com

Tel: 08-560 334 35 
www.jungfrusundsmarin.se

Tack för ditt besök! 

Tel 08-124 572 01 
www.ekero.se/ekebyhovsslott
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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

KOMMUNEN | Inför sista 
veckorna på året varnar 
kommunpolis Anna Freij 
för riskfylld alkohol som 
säljs till ungdomar. Hon 
gör också en samman-
fattning av brottsligheten 
under året som gått och 
jämför statistiken med den 
för fem år sedan.

Under den senaste veckan 
har det kommit in sparsamt 
med brottsanmälningar från 
Mälaröarna till polisen. En 
stöld av lastpallar från ett 
företag i Skå och en olovlig 
körning som slutade i Ekerö 
centrum, är de enda som 
finns  registrerade hos poli-
sen.

– En patrull stannade en
bil i höjd med Ekerö cen-
trum. När de kontrollerade 
föraren så framkom det att 
hen ej hade körkort och 
hade dömts för olovlig kör-
ning under de senaste två 
åren, vilket gjorde att en 
anmälan upprättades om 
grov olovlig körning, be-

rättar kommunpolis Anna 
Freij.         

Inför jul- och nyårsledig-
heten vill hon passa på att 
varna för ett par fenomen 
som rör ungdomar. Hon 
vill dessutom göra föräldrar 
uppmärksamma på vad de 
ska varna sina barn för och 
själva hålla ögonen öppna 
för. Det ena är att det kom-
mit rapporter från många 
håll om att det säljs så kall-
lad ”fulsprit”, det vill säga 
inte kontrollerad sprit, som 
tappas på Smirnoff-flaskor 
och säljs vidare av langare. 
Polisen är väldigt intresse-
rade av att få fast dem som 
säljer dessa och vill gärna 
ha tips.

– Något annat som kom-
mit till min kännedom ge-
nom tips är att det säljs godis 
i form av gummibjörnar som 
innehåller narkotiska pre-
parat, förmodligen THC. Vi 
vill att alla föräldrar ska veta 
att detta förekommer och 
att narkotika kan komma i 
andra former än pulver och 

torkade växtdelar. De säljs i 
små redlinepåsar. En annan 
sak man kan vara uppmärk-
sam på som föräldrar som 
har barn som har eget swish-
konto är om många småbe-
lopp kommer in eller ut och 
våga fråga vad de betalat för.

Anna Freij delar också med 
sig av statistik kring hur 
brottsligheten har sett ut 
under det senaste året på 
Mälaröarna. Bland annat 
har antalet gruppen ”in-
brott och stölder ur fordon 
samt cykel- och bilstölder” 

varit förhållandevis kon-
stant när man jämför 2016 
med hittills under 2020. I år 
anmäldes 237 sådana brott 
och 2016 var summan 228. 
Antalet cykelstölder har 
dock ökat, från 62 styck-
en 2016 till 84 under 2020. 
Misshandel utomhus med 
personer 15 år och över har 
också ökat sedan 2016, från 
35 anmälda fall till 41 hit-
tills i år. Sexuellt ofredande 
har nästan tredubblats från 
2016 från 8 till 23.

– Vad gäller ökning av
misshandel utomhus, sex-
uella ofredanden och cykel-
stölder, är detta något som är 
en trend i hela lokalpolisom-
rådet. Detta gäller även brott 
i nära relation, det vill säga 
våld, hot och fridskränk-
ning, som har ökat väldigt 
mycket på Ekerö liksom i 
Bromma. Fickstölder har 
dock minskat i hela lokalpo-
lisområdet.

LO  BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Fler misshandelsfall
Statistiken visar ökande brottsanmälningar

LARMET GÅR 

”Vi vill att 
alla föräldrar 

ska veta att detta 
förekommer och att 
narkotika kan komma 
i andra former än 
pulver och torkade 
växtdelar”



DATA

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

FÄRGHANDEL

PLÅTSLAGERI

Grundat 1921

08-560 304 54
070-555 15 08

info@nyplat.s
www.nyplat.s

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

TRÄDGÅRDSBUTIK

BILSERVICE

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Service och
reparationer  

av alla  
bilmodeller

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

ekerobilteknik@telia.com

Din verkstad  
nära Dig

Träkvista Bilservice AB

Service • Däck

M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D 08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se

 

 

Tel 560 425 80 
 

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

Färingsö 
Brunnservice

Clas Häggberg
070-538 88 72

Kvällar 560 401 49

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

TOMT 

Binärdata AB

0707-139 000
560 402 51  

GOLV

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

Tel 08-560 242 43 
Lilla Berga, Skå 

www.prospektgolv.se

 Klimatkontrollerade   
   larmade lokaler
 Från 5 kvm

Lilla Berga gård, Skå 
08-560 242 43 

lillabergagard@gmail.com

FÖRRÅD 
uthyres till 
hem & företag

LOKALER

ENTREPRENAD

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

Troxhammar Entreprenad AB
Fågelängens Gård 179 75 Skå

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

troxab.se08-707 33 00  •   lejagruppen.se

vägbyggen • markplanering • husgrunder
avloppsanläggningar • dränering • dikning

grönyteskötsel • vinterväghållning

GÅ INTE ÖVER ÅN 
EFTER VATTEN.

Och inte över Nockebybron heller. Vi finns nära dig och 

har koll på alla lokala förutsättningar här på Mälaröarna.

Välkommen till LEJA!

LACKERING

08-560 244 38
0709-844 200

info@micklack.se 
www.micklack.se

Lilla Berga 1, Skå

Vi lackar snabbt och 
proffsigt! Vi kan hämta/

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

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

30 år i branchen betyder 
kvalitet och ansvar.

Vi lackerar också andra 
trä- och järnkonstruktioner. 

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

Ekerövallen Etapp 1, Ekerö

5 rok, 105 m² PRIS 5 900 000 - 6 350 000 kr 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

Prel inflytt maj 2021 Parkering för 2 bilar

Barnvänligt Sjönära

Klyvarestigen 3B & 7B, typ A hus, Stenhamra

5 rok, ca 146,2 m² PRIS 4 095 000 - 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

Parhus med "villakänsla" Trädgård & takterrass

Två duschrum & separat tvättstuga Vattenburen golvvärme

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



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 Underbar trädgård

Inbjudande uteplatser Lantligt & sjönära

Jungfrusundsvägen 15, Ekerö

8 rok, 200 + 123 m² UTGÅNGSPRIS 6 495 000 kr VISAS Ring för tidsbokning BYGGÅR 1967 TOMT 760 m² EP 79

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

Stora härliga sällskapsytor Generöst garage

Bergvärme installerad Centralt

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



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

Ett år vi tillbringat mer tid i hemmet än någonsin, vilket så tydligt visat hur 

viktigt det är att trivas i sitt hem. Tillsammans med er har vi  lyckats ställa 

om och fortsatt vårt arbete genom digitala lösningar och privata visningar.

TACK ALLA KUNDER på Ekerö för att vi fick förtoendet att förmedla era bostäder.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR 

Ett speciellt år kräver 
ett extra stort tack. 

ETT LITET 
URVAL ÖVER 

FÖRMEDLADE 
BOSTÄDER PÅ 
EKERÖ UNDER 

2020


