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Mälaröarnas nyheter

Restaurang Svartsjö matsal som drivits under åtta år, har nu blivit uppsagd från sin lokal av Kriminalvården som ska expandera 
anstalten och behöver lokalen för eget bruk. 

Stamgästerna Ulf ”Poly” Nylin, Folke Wanzelius, Joakim Wanzelius,  Carina Gesang-Gottowt och Berit Åström kräver att beslutet om uppsäg-
ning hävs och har vid denna tidnings tryck, samlat in 450 namnunderskrifter.  | 6

Svartsjö matsal uppsagd

TYCK ”Låt bussgaraget bli en saluhall... Nu hotas den ursprungliga byggnadskroppen av rivning”. | 12

Invånarnas syn
på kommunen
SCB:s medborgarundersökning 
i Ekerö kommun visar på en 
något fallande ranking inom alla 
områden. | 10

Stig hanterar 
coronakrisen
Den 102-årige ekebyhovsbon 
Stig Ronlind föddes när span-
ska sjukan härjade som värst 
och klarade sig med nöd och 
näppe. Nu hanterar han även 
coronapandemin väl.  | 12

Utför alla slags lås-, larm- och  
kameraövervakningsarbeten för  

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

SJÖSTADSKAJEN, EKERÖ

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

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

BILTVÄTT
Ren bil snabbt!

Behöver du hjälp 
med bokslut? 

Ring oss!
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Alltid nära dig! 

100 % om Mälaröarn
a
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Utbyggnaden 
av VA-nätet
Utbyggnaden av VA-nätet pågår 
för fullt, men flera områden får 
vänta många år.  | 14

Företagarnas 
otrygghet
Av Mälaröarnas företagare vittnar 
26 procent om att de drabbas 
hårt av brottslighet och otrygg-
het.  | 8-9
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Härligt rostad 
surdegsbröd, räkor, 

avocado och 
Nobisdress ing

God mat för 
wok och panna

 Cashewnötter   ICA.   
100 g.     Jfr pris 150:00/kg.        

 Broccoli  ICA.  250 g.   
Ursprung Europa.   Jfr pris 40:00/kg.    

 10k 
 /st 

 Minutstrimlor, minutbitar   
Kronfågeln.     Av kycklingfi lé.      Ursprung Sverige.

 Purjolök   ICA .     
Ursprung Europa.      

 20k 
 /kg 

 Pak choi   ICA.   
250 g.     Jfr pris 60:00/kg.        

 15k 
 /st 

 15k 
 /st 

 119k 
 /kg 

 Kokosmjölk   ICA.   400 ml.   
Vanlig, lätt.   Jfr pris 25:00/liter.    

Sätt  krydd a på vardagen 
med god asiatisk mat! 
Kika in på ica.se för 

recept och inspiration.

 10k 
 /st 



Öppet 7–22

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

Tappström

 Mango   ICA .   250 g.   Fryst.   
Jfr pris 40:00/kg.        

 Bacon   ICA.   140 g.     Jfr pris 53:57/kg.    

 Ägg   ICA.   10-pack.     Jfr pris 1:50/st.    

Sverige.   
g och 
.    

 /st 
 10k 

 /st 
 35k 

 Tulpaner 10-pack   ICA.     Flera färger. 
Svenska och klimatcertifi erade.   Jfr pris 35:00/st.    

 /st 
 15k 

 Lövbiff   Sverige.   ca 450-1000 g.        

 149k 
 /kg 

Minst 25% rabatt!SUPERKLIPP

  

 2  
för 15k 

 Potatis i påse   ICA .   1,2 kg.   Ursprung Sverige. 
Klass 1. Gäller mjölig och fast potatis.   Jfr pris 8:33/kg.        

 10k 
 /st 
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Varför välja AdeoCare Ekerö?
Specialutbildad personal utifrån Silviasysterfilosofin
Teambaserat arbetssätt
Goda arbetsvillkor för personalen
Nöjdast kunder

                        Tel. 08-731 77 07   

sterfilosofin

Din lokala Hemtjänst 
och Boendestödjare
AdeoCare verkar efter en 
filosofi som bygger på 
små, lokala arbetsgrupper 
där vi anpassar vårt stöd 
efter dina unika behov 
och situation. Det är 
roligtvis hemligheten 
bakom våra goda resultat  
och kvalitet.

Gäller på större 
delen av bågsorti-

mentet vid köp 
av kompletta 

glasögon med 
premiumglas.

Kan ej kombi-ne-
ras med andra 

erbjudanden eller 
rabatter. Gäller 

t.o.m. 2021-01-31

SYNUNDERSÖKNINGSYNUNDERSÖKNING

5050 %
RABATTRABATT

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

VÄRDECHECKVÄRDECHECK  
SYNUNDERSÖKNINGSYNUNDERSÖKNING
BOKA REDAN IDAG!
Boka en tid hos våra legitimerade optiker redan idag. Inget köptvång. 
Gäller för glasögon (ej linser, intyg, recept etc). Erbj. gäller t.o.m. 21-01-31
Namn......................................................................... Datum....../...... kl..........
Butik.................................................................................................................

BBågrea 40 ågrea 40 %%

1999 - 2019

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

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

Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00
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Ekerö Optik

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

ADRESS 
Box 100, 178 22 Ekerö

HEMSIDA
www.malaroarnasnyheter.se

TRYCK 
Pressgrannar 2021

UTGIVNING
2021

Jan 13 27
Feb 10 24 
Mars 10 24 31 
April 14 28
Maj 12 19 26
Juni 9 23 30 
Aug 18
Sep 1 15 29
Okt 13 27
Nov 10 24
Dec 8 15 27

ANNONSER

• ANNONSBOKNING
Gertrud Appelqvist, Per Hansson
Laila Westerberg, Thomas 
Älgekrans

• KONTAKT 
08-560 356 00
annons@malaroarnasnyheter.se

• ANNONSSTOPP
Torsdag kl 12, en vecka före 
utgivning

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

NYHETER? Hör av dig till oss på redaktionen om du vill tipsa om nyheter på  
08-560 358 00 eller tilll red@malaroarnasnyheter.se

BILD? Springer du på något intressant på våra öar och lägger upp på Instagram? 
Dela gärna till oss på #malaroarnasnyheter eller mejla till red@malaroarnas-
nyheter.se tillsammans med kort text. Vi publicerar utvalda bidrag beroende 
på innehåll antingen på insändarplats eller på vår bildsida ”Öarna runt”.

Mälaröarnas nyheter

Lo Ewa Laila Gertrud Per Thomas

Mälaröbornas egen nyhetstidning
Partipolitiskt obunden • Grundad 1949 av SvD

Ges ut av Mälarö Media AB sedan 1995

För mälarobor För mälarobor 
av mälarbor...av mälarbor...

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

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 100 % om Mälaröarn

a

Grundad

1949nyheter
Mälaröarnanas

Alltid nära dig! 

100 % om Mälaröarn
a

Grundad

1949

God fortsättning och välkommen God fortsättning och välkommen 
till Mälaröarnas nyheter 2021! till Mälaröarnas nyheter 2021!   
Sedan årskiftet drivs tidningen av Laila Westerberg gemensamt 
med Thomas Älgekrans, som även tar över rollen som 
ansvarig utgivare. Tidningen passar samtidigt på att både 
öka på utgivningstakten och förnya sin grafiska utform-
ning.

– Vi alla som arbetar med Mälaröarnas nyheter är 
otroligt glada över att ha med Thomas på tåget. Han har 
en enorm kraft och ett riktigt stort kontaktnät härute på 
Mälaröarna. Lägg där till hans mångåriga erfarenhet av 
just lokaltidningsbranschen i Stockholm. Bättre kollega 
går inte att få! säger Laila Westerberg

Thomas Älgekrans har under 20 år arbetat för 
tidningskoncernen Direktpress och startade Mälarö 
tidning 2014, sedermera Mälarö direkt och nu Mitt i 
Mälarö. Han lämnade koncern hösten 2019.

– Jag har alltid tilltalats av Mälaröarnas nyheters unika 
prägel, att det redaktionella innehållet från första till sista 
sidan handlar om Mälaröarna till 100 procent. Det är frågan 
om ett riktigt lokalt hantverk och det är något vi ska vara 
väldigt stolta över. Jag är verkligen inspirerad över att åter få 
verka fullt ut på Mälaröarna, berättar Thomas Älgekrans och 
fortsätter:

– Det känns oerhört spännande att få börja arbeta tillsam-
mans med så många kompetenta medarbetare som tidningen 
har och all den erfarenhet som finns. Vi tillsammans ska verk-
ligen göra allt för att som du som läsare ska tycka om att läsa 
Mälaröarnas nyheter!

                                                                             
Redaktionen
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FÄRINGSÖ | Svartsjö 
matsals ägare har blivit 
uppsagda från sin lokal 
vid Svartsjöanstalten. 
Restaurangen är mycket 
uppskattad, vid denna tid-
nings tryck har 450 perso-
ner skrivit på en namnlista 
där man kräver att beslu-
tet om uppsägningen ska 
upphävas. 

Svartsjö matsal lokaler ägs 
av fastighetsbolaget Speci-
alfastigheter och Kriminal-
vården hyr av dem. Svartsjö 
matsal i sin tur hyr av Krimi-
nalvården som nu har sagt 
upp hyresavtalet. Anled-
ningen är att de ska expan-
dera anstalten och behöver 
därför lokalerna.

– Vi dubblerar nästan vo-
lymen och den här lokalen 
kommer att användas till en 
del av sysselsättningen för 
våra klienter. Det blir inte 
en publik restaurang utan 
snarare en kock- och serve-
ringsutbildning så att våra 
klienter får med sig ett yrke 
och får bättre förutsättning-

ar för att kunna komma in i 
samhället, förklarar Magnus 
Petersson, enhetschef, fast-
ighetsenheten, Kriminal-
vården.

Staffan Svensson och 
hans fru Anneli Östling 
startade Svartsjö matsal för 
åtta år sedan. De arbetade 
hårt i starten för att bygga 
upp verksamheten och idag 
är det en populär restaurang. 
Men den sista juli ska verk-
samheten ut från lokalerna.

– Det är vi alla som har 
skapat Svartsjö matsal, mina 
medarbetare och mina gäs-
ter. Jag är bara en liten del av 
det. Det finns en stor poten-
tial för att driva en restau-
rang på Färingsösidan och vi 
har inga ambitioner att lägga 
ned, då hade jag gjort det för 
länge sedan. Jag hoppas att 
vi kan fortsätta på något vis, 
säger Staffan Svensson.

Han har många stamgäs-
ter och restaurangen har bli-
vit en central mötesplats.

Far och son Folke och 
Joakim Wanzelius, Carina 
Gesang-Gottowt och Ulf 

”Poly” Nylin är stamgäster 
och har nu skapat ett upprop 
för att rädda restaurangen. 
När MN träffar dem har de 
fått in 450 namnunderskrif-
ter på protestlistan.

– Det har blivit en viktig 
social träffpunkt och många 
nya vänskapsband har knu-
tits här under åren, säger 
Carina Gesang-Gottowt 
och hennes man Ulf ”Poly” 
Nylin berättar:

– Joakim och Folke lärde 
vi känna här. Det har ut-
vecklat sig till att vi äter ihop 
i princip varje dag. Innan 
pandemin var det vid tvåti-
den på dagen, nu kommer vi 
hit tre när det är mindre folk. 
Köket håller öppet längre så 
att vi kan göra så.

Under pandemin har 
matsalen kört ut matlå-
dor och också sålt dessa på 
plats. Många praktikanter 
har passerat här, både skol-
ungdomar och kockar under 
utbildning. Matsalen be-
söks också av utsocknes och 
under vår- och sommartid 
kommer många cyklister.

– Den här restaurangen 
är mycket viktig för den so-
ciala gemenskapen och för 

en levande bygd. På Färing-
sö finns väldigt få sådana 
platser, säger Carina Ge-
sang-Gottowt.

Namninsamlingen som 
avslutas 1 februari, lämnas 
till Kriminalvården och 
Specialfastigheter. Listan 
lämnas även till kommu-
nen, som redan är insatt i 
situationen.

– Jag har kontakt med res-
tauratören och med kom-

munens fastighetsenhet. 
Det vi gör är att undersöka 
vilka alternativa lokaler som 
finns. Vi vill ju att duktiga 
näringsidkare ska finnas 
kvar på Färingsö, säger Jo-
han Elfver, kommunens 
press- och näringslivschef.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Svartsjö matsal uppsagd
Starka protester mot Kriminalvårdens beslut om uppsägning  

NYHETER ”Vi vill ju att duktiga näringsidkare ska finnas kvar på Färingsö” ’’

Fr.v: stamgästerna Joakim och Folke Wanzelius, Berit Åström, Ulf ”Poly” Nylin och Carina Gesang-
Gottowt kräver att beslutet om att Svartsjö matsal sägs upp från sin lokal.                FOTO: EWA LINNROS

’’
”Den här 
restaurangen 

är mycket viktig 
för den sociala 
gemenskapen och för 
en levande bygd”



Leva framåtvänd
Det har redan gått några dagar på det nya året. Fler 
dagar ligger framför oss – får vi hoppas. Ja, hur ser 
du på året som ligger framför dej? Åt vilket håll är du 
vänd?

En del av oss är vända mot det förflutna. Vi minns 
hur det var förr. Före pandemin. Före den där otrev-
liga händelsen som ändrade våra liv. Innan vi blev 
gamla.
Andra biter sej fast i nuet. Är så upptagna av hur 
dom har det just nu. Hur dagsformen är. Vad dom ska 
hinna med den här dagen.
Man kan också leva framåtvänd. Som när vi kör bil. 
Då blir det inte bra om vi sätter oss bakåtvända. Inte 
heller om vi bara stirrar ner i marken. En klok förare 
har blicken framåt. Inte för långt, men så att man kan 
se att vägen är klar.

Något av det mest typiska för en kristen livssyn är 
hoppfullheten. Också i mörkret och motgången bärs 
vi kristna av ett hopp. Det handlar inte om hejiga 
tillrop eller om drömmar och fantasier. Vårt hopp har 
en helt annan grund. Vi har lagt våra liv i Guds hand. 
Vad som än händer vilar vi i en trygghet bortom alla 
försäkringsbrev och besparingar. Jodå, dom är bra att 
ha, men man behöver en helt annan trygghet för att 
våga leva framåtvänd.

Det är till ett sånt liv som vår församling vill bjuda in 
dej. Så att året 2021 blir ett år då du på nytt kan se 
framåt med en ljus hoppfullhet.

                                PÅ MÄLARÖARNA          13/1 – 26/1 2021

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

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

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

Mårten Mårtensson
Präst, Ekerö pastorat
0705291935, 0856038707
marten.martensson@svenskakyrkan.se 

KALENDARIUM

sön 17 jan Sänds från Adelsö kyrka
15:00 DIGITAL GUDSTJÄNST
 Präst: Mårten Mårtensson
 Musiker: Kerstin Baldwin Sterner
 -------------------------

sön 24 jan Sänds från Ekerö kyrka
11:00 DIGITAL GUDSTJÄNST
 Präst: Monika Regnfors Sjörén
 Musiker: Helena Hansson
 Daniel Stenbaek 
 -------------------------

Gudstjänsten sänds live på facebook och kan även ses
 i efterhand. Du kan ta del av sändningen även om du 
inte har ett facebookkonto.

Samtalsstöd i orostider
Präster:

Mårten Mårtensson 070-529 19 35
Monika Regnfors Sjörén  070-740 65 66

Magnus Ehntorp 070-797 85 87
Natalia Araya 070-768 61 55

Andakt på webben
www.svenskakyrkan.se/ekero/

andakter-pa-webben

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

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

Digitala meditationer
www.https://www.svenskakyrkan.se/ekero  

och på vår facebooksida

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

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
Nya tag

En god fortsättning på det nya året vill jag önska dig! En god fortsättning som innehåller mycket  
hopp och framtidstro. 

Vi är mitt i pandemin, vi vet att vi ska hålla avstånd och det tar på oss att inte få träffas på vanligt sätt.  
Kanske att du också har fått fira digital jul, med digitala möten och digitala gudstjänster. Visst saknas den  
mänskliga kontakten! 

Det finns nya förhoppningar på att vaccinering ska minska smittorisken och att vi, långsamt, ska återgå till det 
som en gång varit. Tids nog är vi där, men på ett nytt sätt. Även kyrkan kommer att återgå till sina verksamheter 
men med nya erfarenheter.

I psalmen 155 står det: Herren lever, orden når oss: Se, jag gör allting nytt. Framtiden väntar, res dig, gläd dig 
som människa. 

Nu hoppas vi och håller ut tillsammans. Guds rikaste Välsignelse! 

Peter Strömmer, kyrkoherde i Färingsö församling  

Tack

Stort tack för de välfyllda julkassar  
vi fick från Coop Stenhamra och  
ICA Skå. Tack vare dem kunde vi  
stötta ett antal hushåll på Färingsö  
och se till att de fick ordentlig julmat på borden.

Vi vill även rikta ett varmt tack till de privatpersoner 
som efter egen förmåga ställt upp och generöst  
bidragit till en bättre jul för några barnfamiljer med 
stora behov. Från hjärtat, tack till Er alla!

Varma hälsningar
Diakonin
Färingsö församling

Andakter på webb och Facebook

Med Peter Strömmer

svenskakyrkan.se/faringso/veckanstanke

Mälarö Mötesplats - Radio och podd

I Radio Viking 101,4 och Spotify

Tisdagar 10-11 

Digital ungdomskväll

Onsdagar 19:00 till 21:30.

svenskakyrkan.se/faringso/digital-ungdomskvall

MMälaröälarö
MMötesplatsötesplats
Livsnära samtal om tro, hopp och kärlek



Mälaröarnas nyheter8 13 JANUARI 2021

Vaccinationer påbörjade
MÄLARÖARNA | Under första veckan i januari påbör-
jades vaccination av personer som bor på äldreboende i 
Ekerö kommun. Inom kort kommer också personal inom 
äldreboende och omsorg att börja vaccineras.  

– Nästa steg är vaccination av personer som är anslut-
na till vår hemsjukvård och har omsorgsinsatser via 
hemtjänst samt de personer som bor tillsam-
mans med dem. Dessa vaccinerar vi från 
vårdcentralen. De som har hem-
tjänstinsatser kommer via ett brev 
som kommunen skickar ut, att 
få anmäla sitt intresse till oss på 
vårdcentralerna i kommunen, 
om de önskar vaccin. Därefter 
planerar vi in dem för vaccina-
tion på plats hos oss eller i hem-
met, berättar Sara Banegas, verk-
samhetschef Ekerö vårdcentral. 

Hon fortsätter:
– När detta är klart påbörjas vacci-

nationen av personer över 70 år och per-
soner som tillhör riskgrupper. Detta kommer troligen 
inte komma igång förrän tidigast i mars.  Planen är att 
använda Astra Zenecas vaccin, men tyvärr har godkän-
nandet av vaccinet förskjutits till februari. Vi informerar 
regelbundet på vår hemsida och facebooksida så fort vi 
får information. 

När riskgrupperna är vaccinerade beror vaccinations-
hastigheten på tillgången till vaccin. Kommer mycket 
vaccin till regionen flera grupper vaccineras 
parallellt, men blir tillgången mindre blir det 
striktare priorite

Vinner permitteringsmål
EKERÖ | Ett företag på Ekerö har överklagat 
Tillväxtverkets beslut i frågan om stöd vid korttidsarbete, 
även kallat permittering. Förvaltningsrätten ger nu före-
taget rätt och upphäver myndighetens beslut. Ärendet 
återförvisas till Tillväxtverket för ny behandling.

Polis riskerar sparken
MÄLARÖARNA | En polisinspektör  som arbetar i 
Stockholm och är folkbokförd på Mälaröarna, riskerar 
att sparkas från sin tjänst. Det framkommer i en anmä-
lan som inkommit till Polisens personalansvarsnämnd. 
Bedömningen är att inspektörens agerande kan komma 
att betraktas som att hen grovt har åsidosatt sina åliggan-
den gentemot arbetsgivaren.

hushåll med en person
MÄLARÖARNA  | I Ekerö kommun består lite mer än vart 
fjärde hushåll av endast en person. Det kan jämföras med 
Dorotea, där nästan vartannat hushåll är ensamhushåll, 
vilket är den högsta siffran i landet. Det visar 2019 års 
statistik från SCB som nyhetsbyrån Siren sammanställt.
Med sina siffror hamnar Ekerö på plats 283 bland lan-
dets 290 kommuner, men sedan förra mätningen 
2018 har siffran gått upp med 1,6 procentenheter. 
Riksgenomsnittet i landet är 39,8 procent och lägst andel 
har Habo med 24,4 procent.

27,9%
Böter för smugglingsbrott
MÄLARÖARNA  | En mälaröbo ska betala 4 800 kro-
nor i böter för ett smugglingsbrott. Beslaget i form av 
pepparspray, som gjordes av tullen i Ystad, kommer att 
förverkas. Det framgår av ett strafföreläggande utfärdat 
av Tullverkets åklagare.

MÄLARÖARNA | Ökande brottslighet har 
kommit att bli ett problem som en stor del av 
landets företagare måste hantera. Även på 
Mälaröarna ökar stölder och andra brott vilket 
bekymrar många näringsidkare.

Lagstiftning försvårar brottsbekämpning

Brotten drabbar hårt

NYHETER  

Enligt en rapport från 
Svenskt näringsliv som 
publicerades under hösten, 
kostar brotten svenska fö-
retag upp till 100 miljarder 
kronor årligen. Hur stora 
summor som Mälaröföreta-
garna lägger på brottsföre-
byggande arbete och förlo-
rar på stölderna, vet ingen. 
Men i en enkät som nyligen 
genomfördes i kommunen 
bekräftade många företagare 
att även de drabbas.

– I Ekerö kommun svara-
de 26 procent av företagen 
att de påverkas negativt av 
brott och otrygghet i hög 
eller ganska hög utsträck-
ning. På frågan om vad fö-
retagen önskar att kommu-
nen ska prioritera kommer 
brott- och otrygghetsfrågan 
på tredje plats. Hela 42 pro-
cent önskar att kommunen 
prioriterar minskad brotts-
lighet och ökad trygghet, 

sammanfattar Anna Wallin, 
näringspolitisk rådgivare, 
Svenskt näringsliv.

Hon fortsätter:
– Om man ser till de 46 

öppna svar som inkom på 
frågan, är det främst pro-
blem med stölder och in-
brott som tas upp. Men ock-
så avsaknad av polis inom 
kommunen  och en generell 
känsla av ökad otrygghet 
nämns.

Anna Wallin poängte-
rar att det är viktigt att föra 
en dialog mellan kommu-

nen och näringslivet i de 
här frågorna och att många 
problem går att lösa genom 
samverkan. 

– Kommunen kan behöva 
upphandla mer trygghets-
tjänster och att tillsätta väk-
tare eller sätta upp kameror i 
de utsatta områdena.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande Adam Reuterskiöld 
(M) menar att han tar allvar-
ligt på frågan och beskriver 
de punkter som kommunen 
aktivt driver och försöker få 
igenom i olika samverkans-
forum.

– Jag har länge haft som 
krav att det ska finnas en må-
lad polisbil på Mälaröarna 
dygnet runt, året om och det 
är något som jag fortsätter att 
kräva, även om jag tycker att 
polisnärvaron blivit bättre 
på senare tid, säger han.

Han lyfter även fram 

kommunens arbete för att 
få till stånd kameraöver-
vakning på vissa allmänna 
platser för att öka trygghe-
ten. Vid ett flertal tillfällen 
har kommunen även ansökt 
om att ha patrullerande ord-
ningsvakter som har större 
befogenheter än de väktare 
som idag bevakar kommu-
nen. 

– Vi har fått avslag på båda 
dessa med hänvisning till att 
vi har för lite brott i kom-
munen. Det är ju visserligen 
bra att det inte är lika illa 
här som i många andra om-
råden, men vi vill ju kunna 
behålla det så, säger han och 
hoppas även på att alla före-
tagare som utsätts för brott 
verkligen anmäler, då sta-
tistiken ligger till grund för 
besluten.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

 ”På frågan om vad företagen 
önskar att kommunen ska 

prioritera kommer 
brott- och otrygghetsfrågan 

på tredje plats”’’

Lorentz Blixt, som driver OKQ8 på Ekerö har sett en attitydförändring hos tjuvarna sedan han började i branschen för 20 år 
sedan.             FOTO: LO BÄCKLINDER

ANNA WALLIN,
SVENSKT NÄRINGSLIV

’’
”Jag har länge 
haft som krav 

att det ska finnas en 
målad polisbild på 
Mälaröarna dygnet 
runt, året om...
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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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MÄLARÖARNA | Trots 
framgångsrika åtgärder för 
att stävja stölder, drabbas 
många mälaröföretag eko-
nomiskt av brotten. Två av 
de lokala företag som blir 
utsatta för återkommande 
stölder är Drottningholms 
entreprenad och OKQ8 på 
Ekerö. 

– Vi har vidtagit en hel del 
framgångsrika åtgärder för 
att förebygga drivmedels-
stölder, vilka var ett stort 
problem tidigare. Nu för 
tiden är det mest snatterier 
som vi drabbas av. Om jag 
slår ut dem på ett år skulle jag 
gissa att det stjäls en vara om 
dagen, säger Lorentz Blixt, 
som driver OKQ8 på Ekerö.

Han vill dock slå hål på 
myten om att det bara är 
ungdomar som stjäl och 
menar att tjuvarna kommer 
i alla åldrar och skepnader. 
Ungdomarna stjäl mer godis 
och energidrycker, de äldre 
siktar in sig på dyrare bilre-
laterade produkter.

Efter drygt 20 år i bran-
schen har Lorentz Blixt sett 
hur utvecklingen har gått 
mot att det inte är lika lätt 
att komma åt tjuvarna idag, 
som tidigare.

– När jag började jobba 
på mack kunde man ta tju-
ven i örat och sedan var den 
personen avskräckt från att 
stjäla. Idag finns det många 
proffstjuvar som vet exakt 
var mina kameror sitter och 
de vet precis vilka rättighe-
ter de har, säger han.

Han förklarar att han be-
höver ha hundraprocentiga 
bevis på att någon verkligen 
har stulit, för att våga agera, 
vilket även tjuvarna känner 
till och utnyttjar. När det 
handlar om ungdomar som 
stjäl, tycker han sig också se 
en attitydförändring och ett 
behov av bättre utbildning i 
samhällskunskap.

– Många ungdomar för-
står inte kopplingen mellan 
stölder och försäkringar 
och tror att en butiksägare 
automatiskt får ersättning 
för en stulen vara utan att 

det kostar något. Jag tror 
också att det ligger en del i 
att Ekerö är en relativt rik 
kommun, där många unga 
har mycket pengar att röra 
sig med och att de som inte 

har det, ändå vill ha samma 
standard.

Drottningholms entre-
prenad är ett av många en-
treprenad- och byggföretag 
som också drabbas av att 
tjuvar tar sig in på deras ar-
betsplatser och stjäl nattetid. 
Det är framförallt en typ av 
stölder som de utsätts för.

– Vi drabbas främst av 
dieselstölder och stölder av 
tillbehör till maskiner ute 
på byggena. Jag uppskattar 
att det kostar oss ungefär 
100 000 kronor om året. 
Våra maskiner och fordon är 
märkta med spårutrustning 
nu för tiden, så det är inte 
ofta som vi får dem stulna, 
konstaterar Ola Gemark, 
Drottningholms entrepre-
nad.

Han berättar om hur det 
händer ofta att maskiner-
na är tömda på bränsle när 
förarna kommer till arbets-
platsen på morgonen.Tidi-
gare har man haft dieseltan-
kar på större byggen, men 
även dessa länsades genom 
att tjuvarna borrade hål i 
dem.

– Det gjorde att vi även var 
tvungna att sanera marken, 
då dieseln läckte ut. Nu är 
det därför ofta som förarna 
måste åka iväg och tanka det 
första de gör på morgonen 
och det blir ju också en stor 
kostnad när en hel arbets-
plats står stilla, säger Ola 
Gemark.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

”Jag uppskattar 
att det kostar oss 
ungefär 100 000 
kronor om året”

OLA GEMARK, 
DROTTNINGHOLMS 

ENTREPRENAD

”Tjuvarna vet 

sina rättigheter”

Drottningholms entreprenad är ett av alla bygg- och entreprenadföretag som drabbas av dyra 
stölder på sina arbetsplatser.                   FOTO: LO BÄCKLINDER
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KOMMUNEN | Under hös-
ten 2020 genomfördes 
SCB:s medborgarunder-
sökning i Ekerö kommun. 
Resultatet visar på en 
något fallande ranking 
inom alla områden i jämfö-
relse med resultatet från 
2018.

I årets undersökning ham-
nade Ekerö kommun strax 
under genomsnittet inom 
områdena Nöjd-medbor-
gar-index och Nöjd-infly-
tande-index men över snit-
tet för Nöjd-region-index i 
en jämförelse med samtliga 
deltagande kommuner. 

– En anledning till den 
fallande rankingen kan 
vara att Ekerö kommun är 
under en stor omvandling 
med många pågående och 
omfattande väg- och bygg-
projekt som sannolikt har 
en påverkan på resultatet. 
Vi lägger stor vikt vid un-
dersökningsresultatet i den 
här attitydundersökningen 
och kommer se över samt-
liga delar i rapporten. Det är 
värdefulla inspel i vårt fort-
satta förbättrings- och pla-

neringsarbete och vi är väl-
digt glada och tacksamma 
över att vi har så engagerade 
invånare, som tar sig tid att 
svara på undersökningen, 
säger Christina Hedberg, 
kommundirektör Ekerö 
kommun. 

Undersökningen skickades 
ut till 1200 slumpmässigt 
utvalda medborgare och to-
talt var det 540 svarande.

Områden där Ekerö stick-
er ut i jämförelse med andra 
kommuner, är ”trygghet” 
med en ranking på 64 (plats 
69 2018).

– Vi noterar att betyget 
har sjunkit något men att 
vår kommun fortfarande 
upplevs som trygg jämfört 
med snittet. I andra trygg-
hetsundersökningar kan vi 
konstatera att den upplev-
da otryggheten ökat något 
jämfört med det faktiska 
utfallet av tillbud. Under 
de senaste två åren har den 
politiska ledningen fattat 
beslut om olika åtgärder för 
att möta invånarnas oro och 
öka tryggheten. Ett sådant 
exempel för att öka ung-

domars trygghet har varit 
projektet ”Sommarpolare” 
som blev mycket lyckat un-
der 2020 då det har bidra-
git till att minska oro och 
otrygghet bland ungdomar 
under Coronapandemin. 
Vi har också utifrån en god 
samverkan med polisen, 

en ökad polisiär närvaro på 
våra öar. Under 2021 kom-
mer vi bland annat satsa 
mer på kameraövervakning 
i kommunen för att på så vis 
stävja kriminalitet och öka 
tryggheten ytterligare, sä-
ger Adam Reuterskiöld (M), 
kommunstyrelsens ordfö-
rande. 

Undersökningen består av 
tre olika delar med var sitt 
helhetsbetyg (siffror inom 
parentes avser Medborgar-
undersökningen 2018). 

Helhetsbetyget Nöjd-
Region-Index (NRI), med 
frågor om kommunen som 
en plats att bo och leva på. 
Index för Ekerö blev 62 
(64). Genomsnittet för 
övriga kommuner ligger 
på 60. Betyget för utbild-
ningsmöjligheter har ökat 
mot föregående undersök-
ning 43 (40). 

Helhetsbetyget Nöjd-
Medborgar-Index (NMI), 
med frågor om kommunens 
olika verksamheter. Index 
för Ekerö blev 51 (53),  övriga 
kommuner 55. Responden-
terna ger förskolan 69 (67), 

vilket är högre jämfört med 
betygsindex, men däremot 
sjunker betyget när det gäl-
ler stöd för utsatta personer 
46 (51). 

Nöjd-Inflytande-Index 
(NII), med frågor om möj-
ligheten till inflytande i 
kommunen. Index för Ekerö 
blev 36 (38), övriga kommu-
ner 40. 

Ekerö kommun hade med 
tilläggsfrågor om använ-
dandet av Gröna påsen (an-
vänds i kommunen för sor-
tering av matavfall), frågor 
kring hur kommunen han-
terat coronapandemin samt 
kring hur välinformerade 
invånarna känner sig om 
vad som sker i kommunen. 
Utvalda delar från dessa frå-
gor i faktarutan intill. 

Undersökningen är en år-
lig undersökning där Ekerö 
kommun har deltagit vart-
annat år. Från och med nu 
kommer Ekerö kommun att 
delta varje år. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Ekerö strax under genomsnittet
SCB:s medborgarundersökning hur kommunens invånare ser på sin kommun   

NYHETER ”Vi noterar att betyget har sjunkit något men att vår kommun fortfarande upplevs som trygg” ’’

”En anledning till den 

fallande rankingen 

kan vara att Ekerö 

kommun är under 

en stor omvandling”

CHRISTINA HEDBERG, 
KOMMUNDIREKTÖR

FAKTA  UTVALDA 
DELAR UR RAPPORTEN

 52 procent vill ha mer 
information kring samhälls-
planering. 

 41 procent använder 
lokaltidningarna som främ-
sta informationskälla, 34 
% använder kommunens 
webbplats. 

 74 procent använder 
rikstäckande media för att 
inhämta information om 
samhällsstörningar. 32 
% använder kommunens 
webbplats eller sociala 
medier. 

 42 procent har inte på-
verkats så mycket person-
ligen av coronapandemin, 
32 procent har påverkats 
ganska mycket.

  31 procent tycker att 
de åtgärder kommunen 
vidtagit med anledning av 
coronapandemin är ganska 
bra. 39 procent vet inte/har 
ingen åsikt.



FASTIGHETSBYRÅN EKERÖ, 08-564 109 80

Prata med oss. Vi finns alltid nära till hands.

Drömboende med sydvästvänd trädgård i den marina Sjöstaden - Välkommen till ett boende i

toppskick med harmoniskt lugna färgtoner och inredningsval som ger det här hemmet det "lilla extra".

Sågställarvägen 6

PÅ GÅNG

Ekerö Jungfrusund | Ekerö

Rum 5 rum, varav 3 sovrum Boarea 121 kvm Tomt 200 kvm Byggt 2017 Visas Kontakta ansvarig mäklare för
visning
Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

Villakänsla med fritt sydvästläge - Tillfälle att förvärva ett av de få tvåvåningsradhus med underbart

solläge i centralt och rofyllt läge intill grönskande allmänning.

Blåsbacksvägen 63

PÅ GÅNG

4:a Färingsö Stenhamra | Ekerö

Utgångspris 2 775 000 kr Avgift 5 805:-/mån (inkl vatten, garageplats samt kabeltv) Boarea 96 kvm
Energiprestanda 104 kWh/kvm år Visas Kontakta ansvarig mäklare för visning
Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

Äntligen säljs nu en radhus i trivsamma Bergvik. Välplanerad planlösning består av sovrum, helkaklat

duschrum, vardagsrummed kamin, tvättstuga, rymligt kök samt en inredd vind som ett extra sovrum.

Bergviksvägen 14

PÅ GÅNG

Ekerö Nyckelby/Sundby | Ekerö

Pris: 2 750 000 kr Rum 2 rum, varav 1-2 sovrum Boarea 68 kvm Tomt 233 kvm Byggt 1975 Visas Kontakta
ansvarig mäklare för visning.
Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Alla bostadsaffärer
är lokala.

Vi också.

fastighetsbyran.com
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NYHETER ”Jag har bott här huset i 14 år och har blivit en riktig latmask,...” ’’

När Stig fyllde 100 år deltog han i De gamlas dag vid Ekebyhovs slott och fick tillfälle att tala med drottning Silvia. Något som han minns med glädje.              FOTO: OVE WESTERBERG

MÄLARÖARNA | För
102-årige Stig Ronlind i 
Ekebyhov är varken coro-
napandemin eller andra 
allvarliga sjukdomar något 
nytt. När han kom till 
världen härjade spanska 
sjukan som värst och även 
senare i livet har han lurat 
döden vid ett flertal till-
fällen.

Redan när Stig Ronlind föd-
des på Färingsö i juni 1918 
lurade döden runt hörnet. 
Spanska sjukan hade några 
månader tidigare börjat spri-
das i hela världen. Mellan 50 
och 100 miljoner människor 
dog i världen och Stigs 
mamma Sigrid var smittad 
och svårt sjuk när han föd-
des. 

– Det gjorde att hon inte 
kunde amma mig. Men på 
gården där vi bodde fanns 
gott om kossor, så jag antar 
att jag är uppfödd på ko-

mjölk. Det kanske är därför 
som jag dricker så mycket 
mjölk än idag, säger Stig 
med ett skratt.

Han börjar berätta om hur 
den lilla familjen först bod-
de på Hillersjö gård, för att 
sedan flytta vidare till andra 
gårdar på Färingsö där mam-
man och pappan fick jobb. 
På den tiden var avstånden 
till Stockholm svårare att 
överbrygga. Bilar var inte så 
vanliga, några bussar gick 
inte och ofta åkte människor 
båt in till stan.

– Torgkärringarna kom ock-
så åkande med båt när de 
kom ut och sålde sina varor 

till oss. Det var bara två som 
hade bil, det var dels bagaren 
och sedan smeden i Ölsta 
som alltid tog en sup innan 
han körde, för att det skulle 
kännas lugnare.

När Stig var i elvaårsåldern 
flyttade familjen till Brom-
ma, vilket var ett lyft för 
hans skolgång, då lärarna i 
stan var med ambitiösa än 
de på landet. Så småning-
om följde yrkesskola och 
en utbildning till snickare, 
vilket banade väg för jobb 
på snickeriversktad i Vasas-
tan. Historierna är livfulla 
och människor från förr får 
liv på nytt när Stig berättar 
anekdoter om människor 
han mött och detaljer om 
platser han varit på. Om 
körkortet som togs 1934 
och som var i bruk fram till 
för inte så många år sedan, 
hur han fick avbryta sin mi-
litärtjänstgöring efter en 

månad för att åka hem och 
ta hand som sin mamma, 
då pappan dog och hur han 
fick slutföra den då kriget 
brutit ut.

Så småningom träffade 
Stig sin blivande fru Inga, de 
köpte tomt i Huddinge där 
de byggde hus, där Stig gjor-
de en stor del av jobbet själv. 
Några år blev de kvar, innan 
de började söka sig tillbaka 
till Stigs gamla hemtrakter 
på Mälaröarna.

– Vi köpte en gård på 
Munsö tillsammans med 
Ingas föräldrar där vi började 
odla potatis och blommor. 
Min svärfar var en duktig 
hobbyodlare, men jag kunde 
ingenting om odling. Vi fick 
dock igång verksamheten 
och två gånger i veckan 
åkte jag och Inga till torget i 
Sundbyberg och sålde grön-
saker och blommor som vi 
odlat.

Som av en slump började 

han sedan köra leveranser åt 
andra med sin egen bil, men 
så småningom kom han åter 
till snickrandet som följt ho-
nom mest hela livet. 

Vid två tillfällen har han 
drabbats av cancer, men 
båda gångerna har han klarat 
de operationer och behand-
lingar som krävs och hämtat 
sig. Senast var 2006, då han 
också fick bo på Färingsö-
hemmet en tid för att få till-
baka krafterna, men därefter 
flyttade han hem till Ekeby-
hov igen där han klarar sig 
själv sedan dess.

När Stig beskriver hur livet 
tagit sina turer med honom, 
ryms både glädje och sorg, 
kärlek, död och svåra prio-
riteringar. Men mest av allt 
tycks han ha arbetat hårt och 
byggt en väldig massa hus, 
framförallt på Ekerö, men 
även på Munsö och Adelsö.

– Nu för tiden så gör jag 
inte så mycket. Jag har bott 
här i 14 år och har blivit en 
riktig latmask, slår han fast 
och fortsätter:

– Jag går och handlar vid 
sju på morgonen när affären 
har öppet för oss äldre och 
varje dag går jag till Ekgår-
den och hämtar en låda med 
mat som jag äter här hem-
ma. Nu väntar jag bara på 
att vaccinet ska komma så 
att det blir som vanligt igen, 
för det blir väldigt ensamt 
det här.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Stigs 102 år på Mälaröarna

’’
”Torgkärr-
ingarna kom 

också åkande med 
båt när de kom ut 
och sålde sina varor 
till oss”

’’
”Jag går 
och handlar 

vid sju på morgonen 
när affären har öppet 
för oss äldre”

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

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
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Rädd för väta? 
Det behöver du inte vara. Prata med oss så hjälper 
vi dig med en effektiv och professionellt utförd 
dränering. Alla som beställer ett dräneringsjobb av oss 
får två tjusiga paraplyer. Då behöver du inte vara 
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NYHETER ”...för att enskilda lösningar helt enkelt inte lever upp till kraven som ställs idag” ’’
Utbyggnaden av kommunalt VA
MÄLARÖARNA | Utbygg-
naden av kommunalt vat-
ten- och avlopp, VA pågår 
i kommunen sedan många 
år. Där kommunalt VA 
är på plats är det enligt 
VA-lagen tvingande att 
ansluta sig.

Frågan om allmän eller en-
skild VA-försörjning ger 
ofta upphov till en rad frå-
gor hos enskilda fastighets-
ägare. Man har kanske redan 
en egen borrad brunn och 
att ansluta sig till det kom-
munala VA-nätet innebär en 
stor kostnad. Men det är ing-
enting man kan välja bort. 

När det byggs ut kommu-
nalt VA för befintlig bebyg-
gelse, görs det i regel för att 
kommunen har en skyldig-
het enligt lag att göra det 
med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa eller mil-
jön. 

– En enskild VA-lösning 
kan under rätt förutsätt-
ningar fungera tillfredstäl-
lande men på många platser 
är det inte lämpligt. När det 
byggs ut allmänt VA till be-
fintlig bebyggelse så görs det 
normalt för att enskilda lös-
ningar helt enkelt inte lever 

upp till kraven som ställs 
idag, berättar Joakim Bergs-
ten, miljöstrateg på kom-
munen.

I kommunen finns drygt 
3000 enskilda avlopp-
sanläggningar utanför det 
kommunala verksamhets-

området. År 2010 stod dessa 
anläggningar för cirka 25 
procent av de totala utsläp-
pen av fosfor i kommunen. 

I kommunen finns också ett 
stort antal gamla avloppsan-
läggningar som inte upp-
fyller miljöbalkens krav på 

mer långtgående rening än 
slamavskiljning.

Vattenkvaliteten i Mäla-
ren har förbättrats stadigt 
under de senaste decennier-
na. Sedan mitten av 60-talet 
har utsläppen av fosfor halv-
erats men sjön är fortfarande 
mycket starkt påverkad av 
övergödning. 

När det gäller fosforut-
släpp från kommunen står 
jordbruket för den största 
delen, följt av enskilda av-
lopp. Sammanlagt uppgick 
avloppsutsläppen till 2 300 
kilo 1995 och 1 500 kilo 2011. 
Årsutsläppet av fosfor har 
alltså minskat med mer än 
0,8 ton mellan 1995 och 2011 
och det är främst från enskil-
da avlopp, men även allmänt 
avlopp, som minskningen 
har skett. 

Men även om utbyggnaden 
av det kommunala VA-nätet 
är igång, är det flera områden 
som får vänta flera år innan 
det finns kommunalt VA på 
plats. På kartan intill redovi-
sas prioritetsordningen för 
kommunens områden.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Kartan visar tidsplanen för utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i kommunens olika områden.                    KARTA: EKERÖ KOMMUN

MÄLARÖARNA
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VERKSTAD

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

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

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

Nya öppettider! Nya öppettider! 
Välkomna in!Välkomna in!
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MÄLARÖARNA | Med nära 
ett års pandemi i ryggen, 
har många mälaröföretag 
ett tufft läge inför det nya 
året. Kommunens press- 
och näringslivschef Johan 
Elfver är dock hoppfull och 
planerar fler gemensamma 
aktiviteter och tätare kon-
takt med företagarna.

– Det har inte blivit så många 
konkurser under 2020 som
befarat, utan det har snarare 
varit färre än året innan. Dä-
remot har inte siffrorna för
rekonstruktioner kommit
än, så det är svårt att avgöra
hur hårt drabbade företagen
har blivit, säger Johan Elf-
ver.

Han kan dock bekräfta att 
många näringsidkare har ett 
väldigt tufft år bakom sig 
och att många av Mälarö-
arnas mindre företag fått 
kämpa hårt för sin överlev-
nad. Men han har även flera 
exempel på kreativa lös-

ningar som gjort att företag 
inom hårt drabbade bran-
scher lyckats bibehålla sina 
verksamheter.

– När det gäller restau-
rangnäringen var det dock 
ett hårt slag när de nya reg-
lerna kom i december och 
de inte fick servera alkohol 
efter klockan 20 och de fles-
ta julborden ställdes in. Vi 
ska nu undersöka om det är 
möjlighet för dem att erbju-
da avhämtning av mat efter 
klockan 20.

Johan Elfver beskriver att 
kommunen försökt stöt-
ta företagen så gott de kan 
inom lagens råmärken. 
Bland annat har betalning-
en av leverantörsfakturor 
tillfälligt kortats ned till 20 
dagar istället för 30, förlängt 
tidsfrister i tillstånds- och 
tillsynsärenden där så är 
möjligt, skjutit upp till-
synsbesök som inte är kri-
tiska och ett presentkort 
att utnyttja hos Ekeröretag, 
delades ut till alla kommu-
nanställda.

Under det kommande året 
planeras fler frukostmöten 
för företagare än tidigare 
år.

– Eftersom vi nu gör dem
digitala och därmed billiga-
re, kan vi också ha fler. Vi 
planerar även för en digi-
tal näringslivsdag i mitten 
av april. Men framförallt 
hoppas jag på att kunna få 
kontakt med ännu fler före-

tagare för att fånga upp hur 
de vill att kommunen ska 
stötta dem.

Dessutom berättar Johan 
Elfver att den nya närings-
livsstrategin för kommande 
år, planeras att färdigställas 

under första kvartalet.
– Men framförallt ska den
sedan omsättas i handling,
säger han.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Fler möten i näringslivet
Digitala träffar öppnar för ytterligare tillfällen

Sånga Säby
satsar framåt
FÄRINGSÖ | Strax innan jul 
började Pernilla Rehnberg 
på Sånga-Säby, Färingsö 
som ansvarig för hotell och 
restaurang. Hon  kommer 
tillsammans med Jenny 
Baudou, som blir ansvarig 
för nya projekt och upple-
velser, att bygga upp den 
nya verksamheten.  

Lantbrukarnas Riksförbund 
(LRF) har disponerat Sånga 
Säby sedan början av 1900-
talet och de senaste åren 
drivit den som ett renod-
lat konferenshotell. Just 
nu är anläggningen stängd 
på grund av pandemin och 
beräknas öppna igen under 
hösten 2021. Under tiden 
utvecklas och utökas utbu-
det för att ta emot både före-
tag och privatpersoner.  

– Vi är glada för rekry-
teringen av Pernilla som 
har en gedigen bakgrund 
i hotell- och konferens-
branschen, senast från 
Thoresta Herrgård. Hennes 
och våra erfarenheter till-
sammans kommer utveckla 
Sånga Säby till framtidens 
mötesplats, säger vd Calle 
Glaumann.  

g

Johan Elfver, kommunens press- och näringslivschef.  
FOTO: EKERÖ KOMMUN’’

”...framförallt 
hoppas jag på 

att kunna få kontakt 
med ännu fler 
företagare för att 
fånga upp hur de vill 
att kommunen ska 
stötta dem”

”Det har inte blivit så många konkurser under året som befarat...”
Johan Elfver ’’Näringgsliv

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!

www.malaroomsorg.se
info@malaroomsorg.se Godkänd att utföra hemtjänst i Ekerö kommun sedan 2010
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Hur länge har företaget 
funnits? 
– Företaget grundades 1982 
av nuvarande delägare Hå-
kan Eriksson tillsammans 
med föräldrarna Gösta och 
Ingrid samt sin bror Stefan. 
De blev utlösta med tiden av 
Håkan och sin fru Teri Lee. 
Stefan Eriksson startade ett 
eget entreprenadföretag 1993 
inom schaktmaskiner, Stef-
fes Schakt AB, som har sitt 
säte på Wiggeby Gård.

Hur många anställda har 
ni? 
– I dagsläget arbetar minst 16 
personer på heltid i verksam-
heten  

Berätta om er verksam-
het? 
– Vi vill bidra till utveckling-
en av ett hållbart samhälle.
Det gör vi genom att erbjuda 
kvalitetsprodukter från våra 
jordbruks- och återvinnings-
verksamheter producerade 
med metoder som är hållbara 
och gynnar samhällets krets-
lopp.

– Vi har två driftsgrenar, 
där jordbruket är den ena och 
den andra grenen är återvin-
ning, sortering och entre-
prenader. Spannmåls- och 
vallodling är på över 1000 
ha mark här på Färingsö.  Vi 
odlar vall, oljeväxter, höst-
vete, ärter och korn. Vallen är 
främst till hästfoder som så 
småningom blir hästgödsel. 
Vi är en av de stora aktörerna 
i Stockholmstrakten där vi 
har cirka 100 container stå-
ende på stallar som inte har 

egna spridningsmöjlighe-
ter. Hästgödselhanteringen 
bygger på att container hyrs 
ut till stallar och sedan byts 
ut när de är fulla. Ungefär  
hälften av den mottagna 
hästgödseln sprids på åker-
mark och resten går genom 
hygienseringstrumman och 
blir råvara till jordtillverk-
ning.  Återvinningsverk-
samheten inkluderar till 
exempel denna godkända 
hygieniseringsanläggning-
en, men också kompos-
tering av trädgårdsavfall 
från växthus i kommunen 
och återvinningscentraler 
i Västerort. Vidare så sker 
tillverkning av anläggnings- 
och planteringsjord samt 
odlingssubstrat baserat 
på biokol. Därtill kommer 
hantering och krossning av 
stubbar och ris.

Hur ser ägarstrukturen 
ut? 
– Wiggeby Jordbruk AB är 
idag ett dotterbolag till Wig-
geby Invest AB. I företaget 
är vi fyra delägare med olika 
stora ägandedelar i bolaget, 
Håkan och Teri Lee Eriksson, 
Jonas Andersson och Jonas 
Östlund.  

Hur har verksamheten ut-
vecklats sedan starten? 
– Sedan starten 1982 hade 
det till en början alltid varit 
slaktsvin på gården. Detta 
upphörde 2004 efter en då-
lig lönsamhet i branschen 
och med mycket kapital-
bindning i att renovera upp 
anläggningen som behöv-

des för att kunna fortsätta. 
– Entreprenad inom både 

jordbruk och anläggning har 
alltid funnits med i bakgrun-
den, allt från snöröjning till 
anläggning av enskilda av-
lopp med mera. 

– Hästfoder har vuxit in 
i företaget sedan 22 år till-
baka och är idag den näst 
största enskilda grödan vi 
odlar. Hästgödsel har där-
efter kommit med som en 
bra resurs när stallgödseln 
försvann från grisarna och 
är därmed en utmärkt fosfor-
källa till jordbruket. 

– Stallgödseln från häst-
verksamheterna i och runt 
kranskommunerna till Ekerö 
förser idag cirka 40 procent 
av fosforbehovet till vår jord-
bruksverksamhet. De gamla 

grisstallarna är idag ombygg-
da till lagerlokaler för uthyr-
ning.      

Vad utmärker er?  
– Det är engagemanget för 
att lösa problem som uppstår 
och göra något bra av det och 
dessutom få det hållbart både 
ekonomiskt och klimatmäs-
sigt. 

– Vi vill visa att det går att 
driva ett konventionellt lant-
bruk som tar hänsyn till mil-
jön med hjälp av den enorma 
teknikutveckling som fort-
löper inom branschen idag. 
Viktigt är också att dra nytta 
av och lyssna på ny forskning 
som ständigt kommer fram.

    
Hur ser era framtidsutsik-
ter ut och vilka utmaning-

ar står ni inför? 
– Framtidsutsikterna ser 
spännande ut de kommande 
åren med en stor efterfrågan 
på våra produkter och tjäns-
ter med en ständigt växande 
kundkrets. Sedan har vi lite 
nya idéer och försök på gång 
med nya proteingrödor för 
livsmedelsprodukter för hu-
mankonsumtion som är väl-
dig spännande.

– Våra utmaningar idag är 
att vi på sikt kanske kommer 
att växa ur vår återvinnings-
anläggning, med tanke på 
hur mycket det har vuxit se-
dan start. Transporter ut till 
våra öar är i dagsläget ganska 
ansträngda med tanke på kö-
erna och hur vägnätet ser ut 
runt omkring oss. 

– Det är också alltid en 

prövning att se till att verk-
samheten uppfyller lagar 
och krav från myndigheter 
som ständigt blir hårdare och 
krångligare, men det är bara 
att vara lösningsorienterad. 
En annan sak är nedskräp-
ningen från trafikanterna till 
och från återvinningen i Skå. 
Det finns en hel del att öns-
ka där. Skräpet blåser av från 
släpkärrorna och detta skräp 
hamnar på våra åkrar och in i 
fodret till våra djur.    

Hur vill ni se Mälaröarna 
utvecklas framöver? 
– Vi ser gärna att Mälaröarna 
utvecklas i lagom takt med 
förstånd för den kulturhis-
toriska miljö vi befinner oss 
i. Att man bygger på platser 
där man i första hand inte 
kan producera livsmedel el-
ler energi till samhället och 
där bebyggelse hålls ihop 
med redan befintlig. Det ska 
smälta in i miljön. Det pra-
tas ofta om stadsbygd eller 
landsbygd, men vi menar att 
vi befinner oss mittemellan 
stad och land och det ska vi 
värna om.  Vi ser fram emot 
att medborgare i Ekerö kom-
mun utvecklar sin förståelse 
för vilken viktig roll lokal 
produktion och tillhanda-
hållande av tjänster av alla 
slag bidrar till hållbara sam-
hällen där vitala jordbruk är 
motorn i kretsloppen.

Till sist, vilket företag i 
kommunen vill ni läsa om 
i tidningen? 
– Menhammar Stuteri.

Vill bidra till utveckling 
av ett hållbart samhälle

Wiggeby Jordbruk AB

NÄRINGSLIV – MN MÖTER...
FÄRINGSÖ | MN kommer från och med nu bevaka det lokala näringslivet på Mälaröarna lite 
närmare. Här under vinjetten ”MN möter” låter vi Mälaröföretagare berätta om sin verk-
samhet och räcka över stafettpinnen till ett företag som de själva är nyfikna på. Först ut är 
Wiggeby jordbruk, som tog emot kommunens utmärkelse till ”Årets Ekeröföretag” 2019.

 ”Det som utmärker oss är 
engagemanget för att lösa 
problem som uppstår och 
göra något bra av det och 

dessutom få det hållbart både 
ekonomiskt och klimatmässigt”’’ JONAS 

ANDERSSON

Wiggeby Jordbruks fyra delägare: Jonas Östlund, 
verksamhetschef för jord, återvinning och entreprenad, 
Håkan Eriksson, Teri Lee Eriksson och Jonas Andersson, 
verksamhetschef för hästfoder och lantbruk.                    
FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS

g
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MÄLARÖARNA | Fem 
paddlingar runt Sveriges 
kust har Bengt Larsson 
från Svartsjö gjort. Boken 
om den första av dessa är 
slutsåld sedan länge, men 
finns nu i en uppdaterad 
version som förutom anek-
doter och fakta om färden, 
även har fått extra myck-
et information som kan 
glädja kajakfantaster och 
kalenderbitare.

Havspaddlarnas blå band 
(HBB) kallas den 230 mil 
långa kajakpaddlingen ut-
med hela Sveriges kustlinje 
som har gjorts av ett antal 
entusiaster sedan det instif-
tades 1990. Bengt Larsson 
gjorde sin första HBB-be-
drift under 100 dagar under 
den rekordsoliga sommaren 
1995. Väl hemkommen bör-
jade han fördjupa sig i sina 
dagböcker och fotografier 
från färden och skrev så små-
ningom boken ”Kusten är 
klar!”.

– Den har sålt bra och jag 
har fått fina recensioner. Nu 

har jag tryckt upp en ny upp-
laga och har uppdaterat den 
med bilder från mina övri-
ga paddlingar, statistik över 
andra paddlare som klarat 
sträckan och ett slutord där 
jag berättar om när jag firade 
25-årsjubileet av min första, 
berättar Bengt.

Han har nu lagt undan ka-

jaken efter att ha använt den 
under 50 säsonger. Paddlade 
gjorde han även under sin 
bröllopsresa då han och hus-
trun Anita tog sig fram och 
tillbaka mellan Svartsjö och 
Gullspång i Västergötland 
i en en kajak med sittbrunn 
för två personer. 

Även om det nu känns 

lite tomt, gläds han istället 
åt att boken säljer bra efter 
att han även har marknads-
fört den i sociala medier 
och därmed når en yngre 
grupp havspaddlare som 
han kan inspirera.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Fem varv runt kusten
Ny upplaga av populära paddlingsboken

KULTUR

KOMMUNEN | Kommunens 
nya chef för kultur- och fri-
tidsförvaltningen blir Iréne 
Hededal. Närmast kommer 
hon från en liknande tjänst 
i Tyresö kommun. 

I konkurrens med ett drygt 
60-tal sökande fick Iréne 
Hededal uppdraget. Tidiga-
re har hon bland annat job-
bat i Tyresö kommun som 
förvaltningschef för kultur- 
och fritidsförvaltningen, 
med ansvar för bland an-
nat verksamheterna idrott, 
föreningsliv, allmänkultur, 
kulturskola, lokalbokning, 
fritidsgårdar och natursko-
la. Dessförinnan var hon 
kulturchef i nio år i samma 
kommun. Tidigare har hon 
också varit konstnärlig led-
are, regissör, dramatiker och 
skådespelare under 15 år.

– Det känns både roligt 
och spännande att få bli 
Ekerös nya kultur- och fri-
tidschef. Om det är något 
som blivit tydligt under 
2020 så är det vilken vik-
tig roll just kultur, idrott, 
friluftsliv och gemenskap 

spelar i människors liv. Det 
finns en stor bredd och ett 
livaktigt föreningsliv i kom-
munen, vilket gör uppdra-
get än mer spännande. Det 
är också mycket på gång 
som nytt badhus och nya 
idrottshallar, säger Iréne He-
dedal och fortsätter: 

– Två av mina favoritut-
flyktsmål i Stockholm, Drott-
ningholm och Birka/
Hovgården, ligger inom 
kommungränsen. Att ha 
två världskulturarv är unikt 
och jag hoppas kunna bidra 
till utveckling och samver-
kan med berörda parter.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Ny kulturchef 

vill utveckla

Bengt Larsson har tillbringat 50 säsonger i kajaken och gjort fem paddlingar runt hela Sveriges kust. 
 FOTO: PRIVAT
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Läs mer på ivt.se

Hälsosamt inomhusklimat 
och stor energibesparing.

AirX 400

Geo 500

Vent 402

Troxhammar byväg 31B, 179 75 Skå
08-560 248 00  info@inneklimat.se

Öppettider: mån-tors 7:00-16:30, fre 7:00-16:00

Kultur- och fritidsnämnden delar under 2021 ut två  
stipendier på vardera 20 000 kr från Sven-Olov Olsons 
minnesfond. 

Sök stipendium ur 
Sven- Olov Olsons minnesfond!

Stipendiet ska gå till personer som bor och verkar i Ekerö kommun och 
som bidrar till att främja kultur- eller hembygdslivet i kommunen.  
Med hänsyn till att kommunen firar 50 år under 2021 kommer ansök-
ningar som innehåller insatser som avser att uppmärksamma  
50-årsjubileet prioriteras vid beslut om tilldelning. 

I ansökan om stipendiet ska framgå:

• Vem eller vilka är ni som söker stipendiet?

• Beskriv hur stipendiet ska användas och på vilket sätt kommunens  
50-årsfirande uppmärksammas.

Sök senast
15 februari

Ansökan skickas till:  
Kultur-.och.fritidsnamnden@ekero.se  
eller 
Ekerö kommun, Kultur- och fritidsnämnden 
Box 205, 178 23 Ekerö kommun
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FÖNSTER & DÖRRAR 
FÖR KUNDER MED HÖGRE KRAV
Vi tar hand om allt. Uppmätning, tilllverkning,  
leverans och installation.

FÖR GRATIS 

FÖNSTERMÄTNING

OCH OFFERT 

RING 

08-27 90 92

Familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945

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

HEMSTÄD 
FÖNSTERPUTS 

eller 
FLYTTSTÄD

Rut-avdrag!

Vi är en miljömedveten och profesionell städfirma 

på Ekerö som även verkar på hela Mälaröarna 

och i Stockholm City. Vi erbjuder allt från hushållsnära 

tjänster till kontorsstäd, flyttstäd och fönsterputs för 

både privatpersoner och företag. Välkommen!

För en enklare vardag!

www.ekerostad.se
info@ekerostad.se

070-560 19 54

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

enzodg.se enzo_gelato

Ekerö godaste semlor  Ekerö godaste semlor  
finns hos Enzo!finns hos Enzo!
Klassisk semla 42 kr/stKlassisk semla 42 kr/st

Mini semla 35 kr/stMini semla 35 kr/st
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Fru Linnéa Ollmark som under 40 års tid haft Linnéa Ollmarks snabbköp på Munsö, bestämmer sig för att dra sig tillbaka 1971. 

Har du bott på Mälaröarna länge och har något hitsoriskt att berätta? Hör av dig till oss: red@malaroarnasnyheter.se
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Mälaröarnas 
nyheter startades 
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.

Ollmarks snabbköp 
MÄLARÖARNA | 1971 byter 
Munsös snabbköp ägare, 
Linnéa Ollmark som drivit 
butiken i 40 år tänker lämna 
näringsidkandet och resa 
jorden runt. 

Fru Linnéa Ollmark som 
under 40 års tid haft Linnéa 
Ollmarks snabbköp på Mun-
sö, tänker dra sig tillbaka 
1971. Hon planerar en jorden 
runt-resa och därefter ska 
hon ta itu med sådant hon 
inte hunnit med under åren. 

Butiken startades 1921 av 
Linnéa Ollmarks pappa Gus-
taf Törn. Det hela började i 
en äldre stuga ”som på grund 
av någon svenskamerikanare 
fått det exotiska namnet Mi-
chigan”. Sedemera flyttade 

butiken in i ett hus vid Sol-
gården.

Linnéa Ollmark minns den 
tiden då butiken låg i gam-
la Michigan på andra sidan 
vägen då man hade snuskag-
gar, islandssill och smorlä-
derstövlar (smorläder= fettat 
läder i arbetsskor och stövlar, 
reds.anm.) i diversehandeln 
och fick frakta varorna från 
Husby brygga med häst och 
vagn på sommaren, eller slä-
de på vintern. Då kunde hon 
stå på isen och invänta båten 
som skulle leverera ett paket 
jäst. 

”Vägarna var det si och så 
med på Munsö och de enda 
som då hade tillstånd att för-
flytta sig med bil var landsfis-

kalen och doktorn, de övriga 
fick hålla sig till häst och vagn.

Linnéa Ollmark har försökt 
att hänga med i utvecklingen 
och butiken är 1971 en ”mo-
dern självbetjäningsbutik” 
med stort sortiment.

”När man träffar denna ak-
tiva, ungdomliga affärskvin-
na misstänker man nästan att 
prästböckerna blivit felskriv-
na”.

Sedan övriga butiker på ön 
tvingats slå igen, brodern 
Gustavs invid kyrkan och 
Strömbergs, båda stängdes 
under 60-talet, är Linnéa Oll-
marks den enda butiken ”i 
denna del av världen”. 

”Den har blivit ett naturligt 
centrum, en plats där 

människor träffats både för 
att handla och för en stunds 
samtal. Den sidan kanske 
var mer betydelsefull på den 
gamla goda tiden”.

När Linnéa Ollmark nu ska 
dra sig tillbaka är det många 
som står i tacksamhetsskuld 

till henne. ”Bland annat  
Postverket, eftersom hon 
gratis ombesörjt lokalbefolk-
ningens brev och värdeför-
sändelser i nära ett sekel och 
Mälaröarnas nyheter, efter-
som hon salufört tidningen,” 
(MN var på den tiden inte en 
gratistidning, reds.anm.)

Den som tar över butiken 
1971 är Göran Ån från Adelsö. 
Affären ändrar namn till AB 
Munsö livs, ”men den behål-
ler stilen och till och med de 
gamla telefonnumren.”

Butiken på Munsö stängde 
för gott 2007.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Alltid nära dig! 

100 % om Mälaröarn
a

Grundad

1949

’’
”Linnéa 
Ollmark har 

försökt att hänga 
med i utvecklingen 
och butiken är idag 
en modern själv-
betjäningsbutik 
med stort sortiment”

torsdag10/12 kl 17-19 Radio Viking 101,4 

eller via webben www.radioviking.se

   

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

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

 Ewa Linnros & Joakim Jonsson

Tidningens eget radioprogram

God kväll Mälaröarna!

O
m

 Mälaröarna sedan 19
49

Mälaröarnas

100 % lokalt
nyheter Alla nyheter 

handlar om 
Mälaröarna

så klart!



Nyfi ken på visning 
från soffan?

Är det lite väl långt att åka till visningen? Eller vill du helt enkelt bilda dig en 
lite bättre uppfattning av bostaden innan du bestämmer dig för att titta på plats? 
Välkommen på digital live-visning! Följ mäklarens livesändning från bostaden och 
ställ frågor direkt via chatten. Allt du behöver göra är att anmäla dig till visningen 

via den bostad du är intresserad av på fastighetsbyran.com. 
Prata med oss. Vi fi nns alltid nära till hands.

Annizzz
Kan grannarna se vad du gör i 
köket?

Kerstins
Knarrar golvet?

stephanie_e
Kan du tjuvtitta i skåpen tack. 

hannabodin
Skulle min porslinshund på 20x150 
passa i hörnet?

krille78
Hörde jag ett skaller från fönstret 
där?

lindabengtsson
Vad har de i kylen?

Gösta68
Fin utsikt!

DalaDala
Vill bara meddela att jag tittar med 
oberörd min.

Betul222
Kan du snurra runt på balkongen 
och säga aaah?

Lindquistarn
Platsbyggt kök. Jojo!

MahmoudTopz
Här var det en lagning i parketten 
minsann.

FridlundSara
Jomen barnsängen passar nog 
längs väggen här.

LIVE

Fastighetsbyrån Ekerö
08-564 109 80 / fastighetsbyran.com
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Har du en fråga 
till kommunens
press- och 
näringslivschef
Johan Elfver? 
Maila din fråga till: 
radio@malar-
oarnasnyheter.se
och få svar direkt 
i tidningens radio-
program torsdagar 
kl 17-19  i Radio 
Viking, 101,4

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

Läser i en kartläggning att över fem 
miljoner svenskar får PFAS-för-
orenat vatten i sina kökskranar. 
PFAS-ämnen är mycket farliga-
re än man tidigare trott. I princip 
bör de inte finnas alls i dricksvat-
ten. Det riskerar att försämra vårt 
immunförsvar och minska effek-
ten av vaccin. Livsmedelsverkets 
 nuvarande åtgärdsgräns är på 90 
nanogram per liter. I kartläggning-
en står det att Ekerö kommun har 
mellan 6,9 och 9,4 nanogram per 
liter. Men kontrolleras detta med 
jämna mellanrum av Roslagsvat-
ten/Ekerö vatten?

– I våra reningsverk görs noggranna 
kontroller på dricksvattnet. PFAS-äm-
nen har analyserats av båda Roslags-
vattens leverantörer av dricksvatten 
under en längre tid och halterna är 
låga, de ligger långt under Livsmed-
elsverkets rekommenderade åtgärds-
gräns. Även halten uran i dricksvattnet 
är analyserat och resultatet visar att det 
finns i mycket små mängder i vårt vat-
ten. 

När ska bussdepån börja byggas på 
Färingsö?
– Själva detaljplanen för Enlunda som 
den här bussdepåtomten heter, har 

vunnit laga kraft. Frågan ligger nu hos 
Trafikförvaltningen i region Stock-
holm och jag har inget besked om pla-
nerad byggstart.

I flera kommuner runt om i landet 
har ett kommunalt övertagande av 

vägföreningar skett. Finns det pla-
ner på att Ekerö kommun tar över 
hela vägansvaret?

– Den frågan utreds av mina kollegor 
på teknik- och exploateringskonto-
ret. Ett svar på detta beräknas komma 
inom denna mandatperiod.

Hur går det med byggandet av nya 
bostäder på Adelsö? Det skulle ju 
byggas både hyres- och bostads-
rätter nära färjan, men det var 
länge sedan jag hörde något om 
detta.

– Den senaste informationen som 
jag har från styrelseordförande i 
Ekerö bostäder är att man kommer 
gå in med bygglovsansökan för dessa 
bostäder. Man kan hålla lite utkik på 
Ekerö bostäders hemsida där de säker-
ligen kommer att berätta mer om sitt 
bostadsprojekt.

Åkte från båtklubben förbi Söd-
ran och där är det en mindre trä-
byggnad som uppföras. Vad ska 
det blir för något?

– Det ska bli omklädningsrum mig 
veterligen. Sedan har man också re-
noverat och återställt en toalett som 
blivit förstörd tidigare. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Fråga om PFAS-halter i dricksvatten

En läsare undrar över kontrollen av PFAS-halterna i dricksvattnet i kommunen.                                                                                   

                                                                   FOTO: ARKIV

RADIO LYSSNA

l Hör intervjun på
www.malaroarnasnyheter.se 

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

 

   

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.

Tisdagar 10.00-11.00
Radio Viking - 101,4 mhz

Livsnära samtal om  
tro, hopp och kärlek.

MMälarö  älarö  
MMötesplatsötesplats

Med Peter Strömmer & 
 Joakim Jonsson från  
Färingsö församling & 
inbjudna Mälarögäster.

RADIO & PODDRADIO & PODD  
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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

feb

MyWash

MyWash MyWash är Mälaröarnas bästa gör-det-själv tvätthall! 
Hos oss tvättar du bilen inomhus i vår stora tvätthall. På plats i vår tvätthall 
har du även tillgång till allt du behöver för att få din bil skinande ren igen. 
Självklart är även större fordon som lastbilar och husbilar välkomna till oss. 

Tvätthallens mått är 12 x 7 m och portens mått är 4.95 x 4.95 m.

Tvätta bilen miljövänligt 
i vår tvätthall

Öppet alla dagar i veckan
dygnet runt, 365 dagar om året

Läs mer om tvätthallen och bli kund på 
www.mywash.se

Bryggavägen 110, B2, Ekerö. Tel: 08-559 134 43

Alltid 
miljövänligt

När du tvättar din bil hos 
MyWash gör du samtidigt 

miljön en tjänst. Vi använder 
endast miljömärkta 
kemprodukt samt att 
tvätthallen är utrustad 

med en 
oljeavskiljare.

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
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Ekerö IK planerar att starta upp gåfotboll som innebär att  man endast är tillåten att gå. En lugnare 
form av fotboll som passar de som är lite äldre och som inte är inte lika rörliga.

 FOTO: SVERIGE WALKING FOOTBALL

”Man måste tänka ytterligare ett steg när man ska börja gå...”
Patrik Jansson, sportchef för Ekerö IK:s fotbollsektion

Ekerö IK planerar för gåfotboll  
Walking Football, el-

ler gåfotboll som det också
kallas, är en form av fotboll
där du endast är tillåten att
gå. Inga tacklingar är heller
tillåtna vilket gör att skade-
risken är minimal. Gåfotboll 
handlar mest om gemen-
skap och glädje samt att man 
kan spela fotboll hela livet.

Sverige Walking Football 
(SWF) är en svensk ideell
organisation med målet att
öka kunskapen om gåfotboll 
och få fram fler aktiva spela-
re i hela Sverige. SWF är se-
dan juni 2019 medlem i det
internationella förbundet
IWFF (International Wal-
king Football Federation)
som har medlemsländer
över hela världen och även
ansvarar för EM och VM.
SWF ansvarar för Sverige
Walking Football League
samt fem landslag varav två
på damsidan och tre på herr-
sidan.

  Källa: SWF

FAKTA GÅFOTBOLLGÅFOTBOLL | Ekerö IK 
planerar att starta upp så 
kallad gåfotboll som är 
precis som det låter, en 
lugnare och stillsammare 
form av fotboll.

Gåfotboll tillhör de verk-
samheter där Ekerö IK för-
söker bredda och influera 
flera att komma till klubben 
och idrotta. 

– Syftet med detta är att
nå nya målgrupper som 
kanske är lite äldre och inte 
lika rörliga i sitt spel. Den 
tydliga regeln är att man 
endast får gå på planen och 
inte springa. Det är roligt att 
titta på och det kan nog vara 
väl så hetsigt som i vanliga 
fotbollsmatcher, säger Tho-
mas Hjelte, administrativ 
sportchef i Ekerö IK.

Förutom att man går is-
tället för att springa, är 
det precis som vanlig fot-
boll?

– Nej det är det inte. Det
blir ju en helt annan typ av 
spel. Man måste tänka yt-
terligare ett steg när man 
ska börja gå och försöka 

hitta en yta att komma till, 
berättar Patrik Jansson, 
sportchef för Ekerö IK:s fot-
bollsektion.

Är planen lika stor som 
den i vanlig fotboll?

– Nej, man spelar på en
mindre plan i gåfotboll. Vi 
har köpt in en speciell fot-
bollssarg med mål som vi 
kan använda till gåfotbol-
len, säger Patrik Jansson.

Hur ser intresset ut för 
gåfotboll?

– Om man tittar på andra
föreningar som var ute ti-
digt med den här verksam-
heten, fick de fart på den rätt 
snabbt. Jag vet att i exem-
pelvis Enskede idrottsklubb 
gjorde de före covid-19, 
resor till Kanarieöarna och 
spelade där, säger  Thomas 
Hjelte och tillägger:

– Jag tror att vi kan kom-
ma igång ganska snabbt 
med gåfotboll hos oss, bara 
vi kommer förbi covid-19.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

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

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

Sättra småfågelkrog

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

Mått:1,7 x 0,7 x 0,6 m Köp Sättra planteringsbord för 1400:-. 
Kan fås måttbeställd och hemlevererad.

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

Planteringsbord

Binärdata AB
Support & Försäljning 

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

Leif Rickegård

RUT-avdrag

50 % 
rabatt 

på timpriset

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

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

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

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

Förutom förmånliga spispriser har vi kampanj på 

skorstenar vid köp tillsammans med spis.

Besök vår välsorterade butik eller vår hemsida och se 

alla erbjudanden. Allt kan köpas med montage så att 

du får en eldningsfärdig spisleverans. Se ut en passande 

spis och låt oss offerera. 

Välkommen in för en offert!

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

Spiskassett Jøtul I520 En succékassett med 
många möjligheter. Välj den med 1, 2 eller 3 
sidoglas. Låt oss visa hur fint den brinner i vår butik. 

Keddy kassett 1002 är ett begrepp för 
effektiv värme. Finns i flera utförnden.
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p Klicka hem
veckans goda!
Välkommen in på ica.se/supermarket/tappstrom

Tappström
Vi säljer receptfria 
läkemedel i butiken!
För dig över 18 år.
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KURIOSA ”Kalle Berg var inte född bakom en byrå och lät sig inte luras av fagert tal” ’’
Polismannen som fanns ”överallt”
DROTTNINGHOLM | I det 
så kallade Stenvärdshuset 
på Drottningholmsmalmen 
fanns en polisstation från 
1933 till någon gång på 
1960-talet. Polisman Karl 
Berg var både trädgårds-
mästare och polisman till 
en början, men blev sedan 
polis på heltid. Och tur var 
det, för han hade det minst 
sagt fullt upp som lagens 
man. 

Stenvärdshuset har haft 
många funktioner under 
årens lopp. Grunden antas 
vara från Katarina Jagelloni-
cas tid och jesuiterna antas 
ha haft sitt kollegium där. 
Troligen fanns det ett värds-
hus här i mitten av 1700-ta-
let, därav namnet. Under 
1800- och 1900-talet fanns 
här bostäder och ålderdoms-
hem för lantbruksarbetare 
vid  kungsgården och tjäns-
tefolk vid slottsförvaltning-
en. 

Från 1933 till 1960-talet 
låg Drottningholms polis-
station i bottenvåningen 
med arrest och bostad för 
poliskonstapeln.

Polisman Karl Berg fick 
sin heltidstjänst som polis 
1926. 1933 inreddes en po-

lisstation med arrest i Sten-
värdshuset och här fick ock-
så familjen Berg en lägenhet. 

Söndagarna på sommaren 
var extra hektiska för Karl 
Berg. Han skulle hålla ord-
ning på köerna till bussar 
och båtar, se till att man inte 
cyklade i parken, ta hand 
om överförfriskade både 
från parken och det värds-
hus som då låg i Hertigar-
nas stall i Drottningholm. 
Men det var inte allt. Ofta 
ringde man från Svartsjö 
fångvårdsanstalt, Ham-
margården eller Barnbyn 
i Skå när någon rymt. Po-
lisman Berg gick då ner till 
Drottningholmsbron. En 
del rymlingar kanske valde 
sjövägen men ”många var 
dock de rymlingar som vid 
Drottningholm fastnade i 
Karl Bergs hårda nypor och 
placerades i polisarresten, 
till vaktare från respektive 
anstalter kom och hämtade 
dem”, skriver Härje Bäärn-
man i boken ”Så minns vi 
Lovö”.

Att Berg var en respektin-
givande person tillstyrks 
i minnesanteckningar av 
ekeröbon Bengt Axelsson 

som var kamrat med Bergs 
son Bengt. De båda gossarna 
smygkikade på gripandet av 
rymlingarna.

”Vi höll oss på behö-
rigt avstånd när polisman 
Berg på den tämligen smala 
Drottningholmsbron och 
där med myndig stämma 
stoppade alla misstänk-
ta fordon. ”Stopp i lagens 
namn!”. När det gällde hö- 
eller halmlass litade han of-
tast inte på förarens utsago. 
Han drog sin sabel likt de 
danska fogdarna i jakten på 
Gustav Vasa, stack in i lasset 
på lämpliga ställen – Kalle 
Berg var inte född bakom en 
byrå och lät sig inte luras av 
fagert tal, han var en utpräg-
lad handlingens man. Och 
sedan bar det av till arresten 
för hade man en gång fastnat 
i klorna på Kalle Berg, så satt 
man där oavsett om man 
hette ”tatuerade Johansson” 
eller ”tattar-Lindgren”. ”

Så var det bråkstakarna 
som vakterna på festplatsen 
vid Brostugan fört ut från 
området, dessa skulle Berg 
se till att de förpassades till 
arresten. Han övervaka-
de även fiskevattnen runt 
Lovö och de övriga öarna 

i närheten. ”För det mesta 
nöjde han sig med att lägga 
beslag på fisken, men ibland 
tog han även redskapen och 
om vederbörande mopsade 

sig, hände det att han tog 
båten i beslag”, skriver Härje 
Bäärnman.

Vintertid var det också 
bråda dagar för polisman 

Berg. Det var farligt att gå 
över isen vid sundet mellan 
Kärsö och Drottningholm 
på grund av strömmar. Men 
trots att det fanns varnings-
skyltar, var det många som 
gick ner sig. Berg måste då 
ge sig ut på den dåliga isen 
och med risk för sitt eget liv, 
försöka rädda de nödställda. 
Varje juldagsmorgon måste 
han också vara i kyrkan för 
att se till att inga berusade 
störde julfriden.

Karl Berg var dessutom 
barnavårdsman i Lovö sock-
en . Han innehade medalj för 
berömliga gärningar i Norge 
1913 och i Sverige 1928 och 
1929.  Han fick medalj bland 
annat för att han livräddat 
någon vid en förlisning, då 
han var  sjöman i sin ung-
dom. Karl Berg  bodde kvar 
i Stenvärdshuset även efter 
pension och gick bort 1973, 
81 år gammal.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Källor Statens fastighetsverk, 

Härje Bäärnman ”Så minns vi 

Lovö”, Bengt Axelssons minnes-

skrifter, ”Svenska polisen del I”.

Polisman Karl Berg någon gång från 1960-talet utanför 
Hertigarnas stall.                          FOTO: PRIVAT

DROTTNINGHOLM

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

Journalist
sökes

Mälaröarnas nyheter utkommer 
med fler nummer 2021 

och vi behöver förstärkning. 
Är du utbildad journalist 

boende på Mälaröarna så kan det vara 
just dig vi söker. 

Hör av dig till vår ansvarige utgivare 
Thomas Älgekrans på 

thomas@malaroarnasnyheter.se

 

100 % om Mälaröarn
a

Grundad

1949nyheter
Mälaröarnanas
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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.                                               

För femte gången drog tomtarna Henrik Lundin och Anders Backteman genom Tappströmskanalen. I år hade även skaran utökats med 
nissen Johan Sandqvist. Omkring 200 personer samlades den 19 december nere vid kanalen för att heja. Publiktillströmningen är klart på 
uppåtgående, från närmaste familjerna vid starten 2015 till 30 personer ifjol. Idén föddes i en bastu då Henrik och Anders funderade över 
hur de skulle förgylla tilvaron  lite extra i december månad.  Att åka vattenskidor kan de bägge sedan barnsben. Då det inför detta julrace 
aldrig är tal om några torrdräkter utan enbart tomteutstyrsel, står alltid bastun för en värmande avslutning för trion.  FOTO: JOHN ROSENLUND

Ekebyhov grundsärskola har fått ytterligare en utbildad skolhund. 
Golden retrievern Sid fyra år har genomgått flera utbildningar och 
även gjort ett särskilt prov som ger honom läshundslicens. Här 
tillsammans med eleven Stella Hagberg och biträdande rektor 
Denice Sverla.                                                                        FOTO: PRIVAT

Radio Vikings program ”Mina ytterligheter” med Lars Grahm gästades 16 december av Maria Wells som framförde sin egen ”Merry 
Christmas Baby” samt nysläppta  låten ”I december” skriven av maken Robert Wells. Den 21 december var det dags förTherése Naimé att 
vara med. Av coronaskäl genomfördes programmet utomhus. Förutom låten ”Jul i Stockholm” är hon aktuell i kategorin ”dans” med en av 
tio nominerade låtar i ”Hollywood Music in Media Awards”, det vill säga musikskaparnas Oscars. FOTO: MARIA WELLS OCH BRITT-MARI GRAHM

Bild fångad i december vid Ekerö kyrka. 
 FOTO: GORAN FRZOVIC

ÖARNA RUNT #malaroarnasnyheter

BILD? Springer du på något intressant på våra öar och lägger upp på Instagram? Dela gärna till oss på #malaroarnasnyheter eller ta ett foto direkt och mejla till red@malaroarnasnyheter.se 
tillsammans med kort bildtext och namn på fotograf. Vi publicerar utvalda bidrag beroende på innehåll, antingen på insändarplats eller här på vår bildsida ”Öarna runt”. 



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

AVLIDNA___

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

Hem/företagsstäd 

www.ekerostad.se
070-5601954 

FÖNSTERPUTS

Rut-avdrag! 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

• Familje-
annonsera 
GRATIS! 
• Max 100 
tecken 
inklusive 
bild
• Skicka 
till familj@
malaroarnas-
nyheter.se  
• Publicering 
sker i näst-
kommande 
nummer,  
i turordning 
samt i mån 
av plats

Vår tågkille Vilmer 
fyllde 4 år 30 
december. Grattis-
kramar från mor-
mor och morfar! 

Gustav fyllde 4 år 
den 5 januari. Stort 
grattis önskar 
mamma, pappa, 
Simon och Bosse. 
Vi älskar dig!

FAMILJ familj@malaroarnas nyheter.se  

Älskade Mamma

Lisbeth Blohm
* 20 maj 1933

har gått till den sista vilan.

✝ 9 december 2020

LISELOTTE och MEMO
ANNELIE

Övrig släkt och vänner

Gravsättning av urna sker
fredag 26 mars kl. 12.30

på Ekerö kyrkogård.

malarobegravning.se

Vår älskade

Nils Larsson
* 11 september 1951

Adelsö

har lämnat oss i stor 
sorg och saknad

15 december 2020
Ekerö

MARIA  TOMMY
med familjer

Syskon, släkt och vänner

I minnet du lever
du finns alltid kvar
I minnet vi ser dig
precis som du var

Begravningen äger rum i 
kretsen av de närmaste. 

Vår innerligt älskade 
Make, Pappa, Svärfar

Farfar, Morfar
och Bror

Peter Wallris

Jonsson
* 31 juli 1952

har lämnat oss i stor sorg och
saknad

Stenhamra
10 december 2020

A N N E - M A R I E
MATTIAS och LENA

Alva  Moa
SARA och ZACHRIS

Alicia  Emilia

YVONNE

Släkt och många vänner

Vi ska alla minnas
allt fint och roligt

som vi har gjort tillsammans

Begravningen har ägt rum i Sånga
kyrka i kretsen av de närmaste.
Tänk gärna på Cancerfonden

gåvotel. 010-199 10 10.
www.klockarebolaget.se

• Sam-Olof Nilsson, Svart-
sjö, avled den 7 december i 
en ålder av 84 år.

• Eeva Liisa Helin, Ekerö, 
avled den 7 december i en 
ålder av 78 år.

• Peter Wallris Jonsson, 
Stenhamra, avled den 10 
december i en ålder av 68 
år.

• Axel Olof Pettersson, Skå, 
avled den 13 december i en 
ålder av 86 år.

• Hans Lennart Douhan, 

Ekerö, avled den 15 decem-
ber i en ålder av 72 år.

• Nils Edvard Larsson, 
Ekerö, avled den 15 decem-
ber i en ålder av 69 år.

• Sven Erik Maxe, Ekerö, 
avled den 19 december i en 
ålder av 88 år.

• Karl Otto Emanuel Ryde-
björk, Lovö, avled 24 de-
cember i en ålder av 90 år.

Vår älskade

Ulla Gyllingmark
* 9 januari 1943

har lämnat oss i oändlig saknad

✝ 13 december 2020

H A N S

CARINA
Jesper  Hanna

JEANETTE
Stella  Tobias

Otto

Familjen
Kär släkt i Umeå

Många nära vänner

Du är så saknad mamma, men vi vet att 
Du är alltid med oss. Vi älskar dig. 

Tittar du ner, tittar vi upp.
    ~~

Öppna ett fönster, ställ det på glänt. 
Den vind som du känner är kyssen jag sänt.

Begravningen äger rum i Ekerö kyrka senare i vår med förhoppning
om att vi alla kan samlas och ta farväl. Anmäl din önskan att närvara

till Mälarö Begravningsbyrå tel. 08-211 144 så kommer vi att
meddela datum och tid när det närmar sig. Tänk gärna på

Cancerfonden tel. 010-1991010. Tänd ett ljus eller skriv en hälsning
till mamma via hennes minnessida på www.malarobegravning.se

och minns henne som hon var. 
Fantastisk!

Vår käre

Carl-Otto 
Rydebjörk

* 17 april 1930

har lämnat oss 
i sorg och saknad

Drottningholm 
24 december 2020 

I N G – M A R I E
ANNIKA och ANDERS

Ossian,  Pontus,  Adam,  Lea
PETER och CLARA

Matteus,  Leo

En skogarnas son 
har lagt sig till vila
Men lämnat hjärtan 

som blöder
Så sorgset vinden spelar

Över stigar Du gått, 
över tjärnar

sjöar, myrar och moar
Nu vinden mojnat 

och allting är stilla
Så sov nu i ro vår kära

                           Hubert Rydebjörk
________________________  

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i familjekretsen.
Lovö kyrka den 22 januari 

2021.
Tänk gärna på

Hjärt-Lungfonden
PG 90 91 92 - 7
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Kusten är klar ! 
Bengts äventyrsbok om 
hans kajakfärd på 100 
dagar runt hela Sveriges 
kust med start i norra 
Bohuslän, runt Skåne och 
upp till målet i Haparanda. 
Boken, 159:- inkl. porto, 
beställs från författaren 
Bengt Larsson, tel. 560 
401 11 eller via e-post: 
kajakbengt@telia.com 

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

Massage & Yoga 
Vi har Ekerös bredaste 
behandlingsmeny och många 
års erfarenhet

Hitta kraft & hälsa i våra rum!m!

O
m

 Mälaröarna sedan 19

49

Mälaröarnas

100 % lokalt
nyheter Självklart

sitter
redaktionen 

på öarna!
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Ekerö taxi har upphört men vi åkare 
kör vidare i egen regi!

– Ditt lokala Taxibolag på hemmaplan –
Persontransport och bud

Boka din bil på www.haningenynastaxi.se eller på 08-520 111 11

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: Ny taxa för sopor.                                                 FOTO:  EWA LINNROS

Vi gratulerar Anneli Bengtsson, till förra numrets vinst där 
korsordet hade nedanstående lösning. 

MÄLARÖKRYSSET kryss@malaroarnasnyheter.se
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Hemstäd
Flyttstäd
Visningsstäd
Fönsterputs
Kontorsstäd
Byggstäd

Vi jobbar både 
mot privatpersoner 
och företag
Vi anser att en nöjd kund är den 
bästa reklamen. Detta uppnår 
vi genom att hålla Stockholms 
bästa servicenivå och högsta 
personalkontinuitet. Vi vet 
att glada medarbetare utför 
det bästa jobbet, därför har vi 
kollektivavtal och arbetar aktivt 
med arbetsmiljöfrågor. Vi har kollektivavtal och är ISO-certifierade 

Under nära tjugo år var jag 
verksam i en ideell friskola 
med flera elever från Ekerö. 
Först som förälder och 
senare som styrelseledamot. 
Det fanns inte på kartan 
för någon av oss att dela ut 
någon vinst. Den skolpeng 
som skolan fick skulle till 
sista öret komma elever och 
lärare till del.

   Därför blir jag beklämd 
när ledande politiker i Ekerö 
kommun länge energiskt 
arbetat för att Internationella 
engelska skolan ska etablera 
sig här. Jättekoncernen ägs 
idag av en svensk riskkapi-
talist via ett bolag med säte i 
Luxemburg (se DN 9/12). I 
detta skatteparadis kommer 
alltså en del av den skolpeng 
vi skattebetalare i Ekerö står 
för att hamna. För mig är det 
moraliskt utmanande. 

Friskolereformen genom-
fördes i Sverige 1992 av den 
moderatledda regeringen 
Bildt. Tanken var att öka 
variationen av skolor samt 
att elever och föräldrar skulle 
kunna välja skola. Målet var 

även att öka antalet skolor 
med särskild pedagogik. 

I dag finns det runt 4 000 
fristående förskolor och 
skolor i Sverige, en fjärde-
del av samtliga. Men små 
kommunala skolors och 
små friskolors existens är i 
dag hotad. Jätteaktörer med 
stora ekonomiska resurser 
och en väl utbyggd juridisk 
kompetens dominerar – tvärt 
emot friskolereformens 
grundtanke. 

Småskolor saknar ofta 
möjlighet att via kontakter 
med kommunpolitiker och 
tjänstemän skaffa sig fördelar 
på andra aktörers bekostnad. 
Det som nu tycks ha skett 
när Engelska skolan etable-
rar sig i nybyggda lokaler i 
Ekebyhov.

Sverige är det enda land 
i världen där skolor som 
finansieras via statliga eller 
kommunala medel tillåts 
dela ut vinst till sina ägare. 
På många håll finns privata 
skolor, men de profiterar inte 
på det allmänna. 

Det här borde gälla: förbud 

för friskolor som finansieras 
med offentliga medel att dela 
ut vinst till sina ägare.

En total öppenhet för alla 
skolor när det gäller betygs-
snitt, lärartäthet med mera. 
Privata friskolor kan inte 
komma undan med att det 
handlar om ”affärshemlig-
heter”.

Ett reformerat kösystem 
till friskolor.

   De överskott en del 
friskolor har måste gå till-
baka in i verksamheten 
så att lärare och elever får 
ännu bättre arbetsvillkor. Så 
gör Drottningholmskolan 
(Waldforf) och Birkaskolan 
(Montessori) här i kommu-
nen. De har inga ägare som 
berikar sig på barn och ung-
domar.

– Thomas Lerner, 
ledamot i styrelsen 
för Idéburna skolors riks-
förbund (ISR) och skatte-
betalare i Ekerö

Fotnot: ISR organiserar ideella för-
skolor och skolor som återinvesterar 
eventuell vinst i verksamheten.

Vinster hamnar i skatteparadis

Vi ska bygga småskaligt...
ty

ck
!

• Välkommen att skriva en  
lokal insändare!
• Vill du skriva under med 
signatur måste redaktionen ha 
 kännedom om namn, adress 
och telefonnummer.  
• Skicka till
tyck@malaroarnas nyheter.se
• Redaktionen förbehåller 
sig rätten att avgöra vilket 
innehåll som lämpar sig på 
 insändarplats samt även att 
korta ner inläggen.

Låt bussgaraget 
bli en saluhall!

Vid entrén till Ekerö cen-
trum ligger SL:s bussga-
rage. Det är en gul tegel-
byggnad från 1949 med 
en välkänd fasad utmed 
Ekerövägen. Nu hotas 
den ursprungliga bygg-
nadskroppen av rivning.

Istället planeras här att 
byggas kompakta bostads-
kvarter med byggnader 
som är fyra till sju våningar 
höga. Landskapsbilden blir 
därmed totalt omvandlad, 
från karaktär av småstad till 
en stenstad. Det är en brutal 
förändring men det finns en 
bättre lösning! Genom att 
låta bussgaraget få finnas kvar 
kan kvarteret bli luftigare 
och mer inbjudande mot 
centrum. Samtidigt bevarar 
vi en viktig pusselbit i Ekerös 
historia. För det var ju precis 

här som det nya Ekerö växte 
fram. 

Byggnaden ritades av 
arkitekt Björn Hedvall, en 
av landets mest betydel-
sefulla bostadsarkitekter 
under 1900-talets första 
hälft. Det finns fina detaljer 
i fasaden som är tidstypiska, 
välkända och uppskattade. 
Bussgaraget tillhör samhäl-

lets gemensamma historia. 
Om det vore möjligt skulle 
vi föreslå byggnaden som 
byggnadsminne, men med 
ett rivningshot hängande blir 
det svårt.

Ansvaret ligger nu på 
kommunen, inte hos bygg-
herrarna! Och nog borde 
Ekerö kommun ha råd att 
bevara byggnaden!

 Liberalerna Ekerö 
kommer nu att ta detta 
vidare till kommunfullmäk-
tige med krav på att byggna-
den bör bevaras och skyddas 
i kommande detaljplan för 
Ekerö centrum. Liberalerna 
föreslår även att bussgaraget 
bör få en ny funktion – vi 
föreslår en saluhall med för-
säljning av lokala produkter.

– Liberalerna Ekerö

Det finns ljus och värme 
på Ekerö, medmänniskor 
som gör stor skillnad för 
de som bor på Ekgården. 
Tack Sanduddens skol-
barn för fina julbrev, 
Gustavalunds förskola 
som dekorerat glasburkar 
till fantastiska ljuslyktor 
som Ekgårdens tomte 
delade ut. Tomten fick 
också dela ut mjuka paket 
innehållande hemstick-
ade handledsvärmare 
och sjalar, allt från en 
tomtemor med flinka 
fingrar och ett hjärta av 
guld! I denna tid som 
även inrymmer Ekerös 
digitala värld, vill vi tacka 
Drottningholmskolans 
klass 8 för teaterföreställ-
ningen ”A Christmas 
Carol”. 

– Ekgården äldreboende

rosor 
& tack

Småstad är ett begrepp 
som diskuteras mycket i 
vår kommun. Vad en små-
stad är och ser den ut finns 
det säkerligen fler åsikter 
om än det finns politiska 
partier i kommunfullmäk-
tige. Vi Sverigedemokrater 
har vår syn klar kring 
hur Ekerö kommun ska 
utvecklas i byggandet, 
nämligen småskaligt, 
assimilerat och lokalis-
tiskt, allt ombesörjt med 
tydlig konsekvensanalys 
och långsiktighet. Och 
vad menar vi med det? Jo, 
Ekerö ska inte förvandlas 
till en storstadsförort, utan 
byggnationerna ska anpas-
sas efter vår kommuns 
unika miljö och befintlig 
bebyggelse. Kommunens, 
och inte exploatörernas 
intressen kommer alltid 
först. Hur vi nu bygger och 
vilka upplåtelseformer vi 
väljer är en ödesfråga för 
vår kommun. Idag upp-
låter Ekerö bostäder, vid 
behov, upp till 40 procent 
av det totala hyresbe-
ståndet till socialför-
valtningen. Oroligheter 
och otrygghet är en 
tydlig konsekvens, där 
Gustavaområdet tyvärr får 
stå som ett oroande exem-
pel. Debatten kring byg-

gandet i Träkvista centrum 
var livlig på årets sista 
kommunfullmäktigesam-
manträde. Vi yrkade bland 
annat på en begränsning i 
att som mest 10 procent av 
det totala beståndet bostä-
der i området ska kunna 
omvandlas till hyresrät-
ter. Vår ståndpunkt är att 
villaägarnas åsikter ska 
ha en central plats i vår 
kommun. Värdet på de 
egna fastigheterna sjunker 
snabbt i områden som tar 
fel riktning mot stök och 
otrygghet. Vi kommer gå 
in med samma inställning 
i kommande projekt gäl-
lande ombyggnationen 
av Ekerö centrum. Vi 
vill inte se ett centrum 
i Vällingby-anda, med 
endast hyresrätter. Ekerö 
centrum ska istället förbli 
tryggt och assimilerat. 
Ekeröalliansen kallar sin 
ambition ”småstad”. Vår 
ambition är ett assimilerat 
byggande. Enklast beskå-
das vår vision genom att ta 
en titt ut genom fönstret 
på vår vackra ö-värld. Så 
ska Ekerö bevaras och 
bestå. 

–  Jimmy Fors, 
gruppledare SD Ekerö

Nya soptaxan ett straff

Jag går genom centrum 
alla viker undan 
lång kö till systemet 
över mig grå himmel 
sinnet tungt 
ser mot kanalens himmels- 

grå vatten 
då ser jag den 
Den vita svanen!

– Tomas Oliv

Den vita svanen

REPLIK

Hur kan det bli dyrare om 
vi källsorterar bättre och 
slänger mindre i våra sop-
kärl? Det är ju ändå samma 
mängd sopor som fördelas 
på sopkärl på tomten, de 
små återvinningsstatio-
nerna runt om på ön och 
Skå återvinning. För mig 
till exempel är det ju bara 
grovsopor som körs till Skå. 

Intressant att veta vem som 
kör de små behållarna och 
vart de tar vägen. 
       Som sagt får inte ihop 
det här.Dessutom blir 
det ju som ett ”straff” att 
vi blivit så duktiga på att 
sortera. Inga stora summor 
visserligen men en viktig 
princip och det ger helt fel 
signaler.

– Hasse
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Journalist
sökes

Mälaröarnas nyheter utkommer 
med fler nummer 2021 

och vi behöver förstärkning. 
Är du utbildad journalist 

boende på Mälaröarna så kan det vara 
just dig vi söker. 

Hör av dig till vår ansvarige utgivare 
Thomas Älgekrans på 

thomas@malaroarnasnyheter.se
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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

Förvånad! Om skolor
Jag läste i det senaste MN, 
Adam Reuterskiölds svar 
på en fråga i kommunfull-
mäktige. Jag blev mycket 
förvånad! Det påstås ju bli 
mycket dyrbart att rusta upp 
Stockbygården. Frågan är 
varför? Adam svarade då att 
det bland annat berodde på 
att huset behövde moder-
niseras och anpassas för 
funktionshindrade.

Min förvåning blev 
därför stor, eftersom det 
i huset under 30 års tid, 
bedrivits aktiviteter för 
äldre nästan dagligen. 
Det skulle inte varit 
möjligt om huset inte 
varit anpassat för äldre. 
Jag kan upplysa Adam 
om att det finns allt som 
behövs, för att även 
funktionshindrade ska 

kunna besöka huset.
Stockbygården är perfekt 

för oss pensionärer och den 
öppna verksamheten är 
guld värd för alla pensionä-
rer i Ekerö kommun!

– Gun Häll, ordförande 
PRO Färingsö

REPLIK 

Ja, Gull Olli, tänk att vi 
Liberaler vågar ha både 
visioner och idéer för 
framtiden! I en kort 
insändare presenterade vi 
ett förslag om att inrätta 
en filial till ett idrotts-
gymnasium. Vi föreslår 
Svanhagen vid Allhallen 
som en lämplig plats men 
skriver samtidigt att det 
förmodligen finns andra 
platser som också skulle 
kunna vara lämpliga. 
Vi tänker att gymnasiet 
kan bli en attraktiv del 
av södra Färingsö där vi 
kommer att initiera en 
fördjupad översiktsplan. 
Vi vill inte ha stora gym-
nasieskolor,   snarare 
mindre filialer, gärna med 
olika inriktningar. 

Som tidigare moderat-
politiker borde Gull Olli 
veta hur svårt det är att 
komma med nya, egna 
idéer och få dem genom-
förda. Allt måste börja 
med ett litet idéfrö som 
sedan kan utvecklas till 
något som vi alla kan enas 
om. Men att motarbetas 
redan i portgången är ju 
trist. Vi kommer dock att 
arbeta vidare med vår idé 
och hoppas få reaktioner 
som är mer positiva.

– Liberalerna Ekerö

Mehmet Kesen, 
Träkvista grill 
och pizzeria:
– Av de vanliga pizzor-
na är det Vesuvio och 
Hawaii. Av specialpizzor-
na är det kebabpizza.

Fikret Dogan, 
Skå pizzeria:

– Vesuvio säljs det mest 
av, tätt följt av Capricciosa 
och Hawaii.

Fathi Kozanli, 
Pizzeria La Casa 
Gialo:
– Vanligast är Vesuvio, 
Margerita och Capric-
ciosa.

Martino Tas, 
Stenhamra 
pizzeria:
– Den pizza som går bäst 
är kebabpizza tätt följd 
av Vesuvio och Hawaii.

SÅ HÄR TYCKER VI!

Vanligaste pizzan
POPULÄRASTE PIZZAN | Nytt år och just nyårsdagen brukar vara den 
dagen på året då pizzeriorna har extra mycket att göra. Vi kollade med fyra 
pizzerior på M laröarna vilka pizzor som är vanligast. 

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

Tassarnas spår  i snön,
 lockande följer sin stig
som nu blir till min.
Tallarna, vaktposter, sträcka en hand
låter mig hålla en i  när stigen blir brant.
Sten rullar före...
Vid randen jag vänder.
Ser Coops gröna ljus och OK:s röda,
en halv vändning till,
jag ser mitt hus,
en vaktpost troget på berget,
ett ljus

– Ingrid Leander

Sandtagsvandring



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

KÖRKORT FÖR 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  

Ekerö Skog & Trädgård

  Trädfällning 
 Tomtröjning
 Skogsröjning

072-246 99 86    ekeroskogotradgard@outlook.com

073-703 06 83
goodroom.se

 STENHAMRA

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

Effektiv och djupgående behandling

Massageterapi 
Idrottsmassage 

Käkled Laserterapi 
Koppning Kinesiotejp

 

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

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

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

Planteringsbord Gamla Huset Butik

Inredning - Möbler - Vintage - Retro - Antik

Åkerstigen 93 - 560 30121

Jord, Sand & Grus

0760-062641

Ekerö Re-Arb
FixarService

ReRe-A-Arbrb
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

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

till och med
februari.

LARMET GÅR 

MÄLARÖARNA | På 
Mälaröarna har det varit 
förhållandevis lugnt när 
det kommer till polisiära 
ärenden under jul- och 
nyårshelgerna. Men envisa 
koppartjuvar, kallhamrade 
åldringsbrottslingar och 
raketskjutande ungdomar 
har trots allt varit i farten.

Under början av december 
hade ett företag på Tegel-
bruksvägen problem med 
att koppartjuvar slog sönder 
fönster och tog sig in i deras 
lokaler vid flera tillfällen. 
Den 16 december var tjuven 
återigen på plats och polisen 
larmades till platsen.

– Efter ett sök med patrull-
hund hittades klockan 04.30 
en misstänkt gärningsper-
son som kunde gripas, inne 
i lokalen. Dagen efter var 
dock samma gärningsperson 
dessvärre tillbaka på platsen 
och avlägsnades därifrån 
av polispatrull, säger Ma-
rie-Louise Mattsson, tillför-
ordnad kommunpolis.

Den 28 december blev en 
person i Väsbyområdet ut-
satt för ett kallhamrat och 
raffinerat brott.

– Målsägaren blev upp-
ringd av en man som påstod 
sig ringa från Tele2. Mannen 
berättade att målsäganden 
gått miste om sin pensio-
närsrabatt och därför skulle 
få en ny mobiltelefon som 
kompensation. Därefter 
kom en man och knackade 
på och uppgav att han skul-
le lämna den nya mobiltele-
fonen, säger Marie-Louise 
Mattsson.

Mannen påstod att väs-
bybon behövde betala en 
expeditionsavgift och bad 
om att få låna ett betalkort. 
Han fick sedan målsäganden 
att lämna sin kod innan han 
sprang iväg med såväl den 
nya mobiltelefonen som be-
talkortet.

– Vi har också fått veta 
att brottslingar har börjat 
använda ytterligare ett nytt 
tillvägagångssätt för att begå 
åldringsbrott. I Dalarna har 

det pågått i någon vecka 
och häromdagen drabbades 
en person vid Globen. Be-
dragarna går tillväga så att 
de hör av sig för att boka in 
coronavaccination i mål-
sägarnas hem.

Under jul- och nyårshel-
gen inkom ett par anmäl-
ningar om garageinbrott, 
lastbilsinbrott och båtstöld, 
men i övrigt var det still-
samt så när som på brotts-
lighet kopplat till fyrverke-
rier. I Sverige är det lag på 
att man ska vara 18 år för att 
få köpa, använda eller inne-
ha ”pyrotekniska varor” 

som till exempel fyrverke-
rier.

Under nyårsnatten rörde 
sig flera polispatruller på 
Mälaröarna och bland annat 
kontrollerade de ungdomar 
både i Träkvista och i Sten-
hamra i samband med att 
det sköts fyverkerier. Tre 
ungdomar i 15-årsåldern 
rapporterades för brott mot 
lagen om brandfarliga och 
explosiva varor på grund av 
att de innehaft fyrverkerier, 
vilka togs i beslag.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Tre unga rapporterade 

för fyrverkerieriinnehav

FOTO: ARKIV

Mälaröarnas nyheter32 13 JANUARI 2021



DATA

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

FÄRGHANDEL

PLÅTSLAGERI

Grundat 1921

08-560 304 54
070-555 15 08

info@nyplat.s
www.nyplat.s

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

TRÄDGÅRDSBUTIK

BILSERVICE

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Service och
reparationer  

av alla  
bilmodeller

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

ekerobilteknik@telia.com

Din verkstad  
nära Dig

Träkvista Bilservice AB

Service • Däck

M
O

TORBRANSCHEN
S

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

 

 

Tel 560 425 80 
 

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

Färingsö 
Brunnservice

Clas Häggberg
070-538 88 72

Kvällar 560 401 49

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

TOMT 

Binärdata AB

0707-139 000
560 402 51  

GOLV

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

Tel 08-560 242 43 
Lilla Berga, Skå 

www.prospektgolv.se

 Klimatkontrollerade   
   larmade lokaler
 Från 5 kvm

Lilla Berga gård, Skå 
08-560 242 43 

lillabergagard@gmail.com

FÖRRÅD 
uthyres till 
hem & företag

LOKALER

ENTREPRENAD

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

Troxhammar Entreprenad AB
Fågelängens Gård 179 75 Skå

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

troxab.se08-707 33 00  •   lejagruppen.se

vägbyggen • markplanering • husgrunder
avloppsanläggningar • dränering • dikning

grönyteskötsel • vinterväghållning

GÅ INTE ÖVER ÅN 
EFTER VATTEN.

Och inte över Nockebybron heller. Vi finns nära dig och 

har koll på alla lokala förutsättningar här på Mälaröarna.

Välkommen till LEJA!

LACKERING

08-560 244 38
0709-844 200

info@micklack.se 
www.micklack.se

Lilla Berga 1, Skå

Vi lackar snabbt och 
proffsigt! Vi kan hämta/

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

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

30 år i branchen betyder 
kvalitet och ansvar.

Vi lackerar också andra 
trä- och 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

Storgårdsvägen 16, Adelsö

5 rok, 147 m² UTGÅNGSPRIS 4 375 000 kr VISAS Ring för tidsbokning 

TOMT 1983 m² EP Ej utförd MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Nyproduktion i modern design Lantligt & sjönära läge

Generös takhöjd Ljus öppen planlösning

Bergsrundan 2, Ekerö

6 rok, 177 + 29 m² UTGÅNGSPRIS 12 500 000 kr VISAS Ring för tidsbokning 

BYGGÅR 2020/2021 TOMT 2524 m² EP Ej utförd MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Nyproduktion Sjönära

Arkitektritad villa Dubbelgarage

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



Koll på läget sedan 1937

Kungsljusvägen 14C, Munsö

5 rok, 129 m² UTGÅNGSPRIS 5 195 000 kr VISAS Ring för tidsbokning 

BYGGÅR 2020 EP Ej utförd MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Nybyggd 1-plansvilla Stor solig tomt

Ljus öppen planlösning Fri utsikt över öppet landskap

Mälarvyn 9, Ekerö

1 rok, ca 48 m² UTGÅNGSPRIS 2 500 000 kr VISAS Ring för tidsbokning AVGIFT 3 105 kr/mån HISS Ja 

BYGGÅR 2002 VÅNING 4 av 4 EP 115 kWh/kvm/år MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Högst upp i huset Magisk Mälarvy

Seniorförening (fyllda 55år) Ljus öppen planlösning
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Koll på läget sedan 1937

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

5 rok, ca 146,2 m² PRIS 4 095 000 - 4 195 000 kr VISAS Ring för tidsbokning 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

Ekerövallen Etapp 1, Ekerö 5-6 rok, 105-138 m²

PRIS 5 900 000 - 6 350 000 kr VISAS Sö 17/1 11:00-12:00 Anmälan krävs AVGIFT 4 850-6 373 kr/mån BYGGÅR

2021 EP Ej utförd MÄKLARE Sophia Åkerman 0707-60 46 63 & Martin Larsson 0708-30 01 61

Prel inflytt sommar 2021 Parkering för 2 bilar

Barnvänligt Sjönära
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