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Detaljplan
överklagad
Detaljplanen för Träkvista torg
har överklagats till Mark- och
miljödomstolen. | 8

FRA vill stänga
Rörbyvägen
Lovöbor rasar mot FRA:s förslag
att stänga av en del av Rörbyvägen. Det skulle medföra stora
olägenheter. | 12-13

Redo för
vaccination

FOTO: EKERÖ IK

Vårdcentralerna är redo att
börja massvaccinera mot corona och kommunen har förberett
lokaler. | 6

Störst i Sverige på travhästar
Under vinjetten ”MN möter” låter tidningen Mälaröföretagare berätta om sin verksamhet och räcka över stafettpinnen till ett
företag som de själva är nyfikna på. I detta nummer möter vi platschefen Johan Hellander på Menhammar stuteri.
Menhammar stuteri är den största uppfödaren av travhästar i Sverige. Under de senaste åren har här fötts upp ett 80-tal föl per år och totalt
sedan 40-talet cirka 3000 föl. Menhammars uppfödningar har dessutom under de senaste 14 åren, varje år, varit vinstrikast i Sverige. På
bilden hingsten Readly Express. | 17

Idrotten
öppnar upp
Efter tidigare coronarestriktioner har regeringen nu
beslutat att idrottsträningar
för barn och ungdomar som
är födda 2005 och senare ska
återupptas både inomhus
och utomhus. | 20

FOTO: EMINE LUNDSTEN

TYCK ”Obeﬁntlig snöröjning... Enda möjligheten för mig i rullstol att kunna ta mig fram här är att åka på vägen”.

| 20

BILTVÄTT
SJÖSTADSKAJEN, EKERÖ

ÖPPET FÖR LUNCH, BRUNCH OCH À L A CARTE

R E STAU R A N G KO L M I L A N . S E

Ren bil snabbt!
Träkvista
08-560 300 96

Behöver du hjälp
med bokslut?
Ring oss!
Utför alla slags lås-, larm- och
kameraövervakningsarbeten för
privatpersoner och företag.
Bryggavägen 121 • Telefon: 070-819 06 62

   
      
   

MenytipsUngsbakad röding,
kronärtskockspuré och
semitorkade kvisttomater. Strö
över lite knaperstekt bacon.
Bon apetit.

Smaklig
måltid!

/Kalle

129k 59k
Härligt rostad
surdegsbröd, räkor,
avocado och
Nobisdressing

/kg

/kg

Hel Röding

Jordärtskockor

Odlad Sverige. Från manuella ﬁskdisken. Jfr pris 129:00/kg.

Sverige. Jfr pris 59:00/kg.

1790 69k 2990 3490
/hg

/st

/st

/st

Hedmans Bacon Hedmans
delikatesser Sverige. Hantverksmässigt
smakrikt bacon från vår Deli.
Jfr pris 179:00/kg.

Torsk Ryggﬁlé Ullmo.
4x125 g. Fryst. Jfr pris 138:00/kg.

Romantica tomater
400 g. Jfr pris 74:75/kg.

Tappens Vita
chokladmousse
ICA Tappströms egna.
Från vår Deli.

Hos oss
är det viktigt
med kvalitet!

6990
/kg

Fläskytterﬁlé Sverige. Ca 1000g.

Mörad. Jfr pris 69:90/kg. Max 2 köp/hushåll.

3990 20k
/st

/st

Nötfärs ICA Sverige. 500g. Max 12%.

Champinjoner i ask ICA.Polen. 500g.

Jfr pris 79:80/kg.

Klass 1. Jfr pris 40:00/kg.

25k 89k
/kg

/st

Äpplen Pink Lady Italien/Frankrike.

Tulpaner 20-pack Glada Hudik

Jfr pris 25:00/kg.

ICA. Svenska. Klimatcertiﬁerade. # kr/bukett går till
Glada Hudik. Jfr pris 4:45/tulpan.

Öppet 7–22

Tappström
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Gäller på större
delen av bågsortimentet vid köp
av kompletta
glasögon med
premiumglas.
Kan ej kombi-neras med andra
erbjudanden eller
rabatter. Gäller
t.o.m. 2021-01-31

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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Ett nytt nummer i handen!

Ekerö Optik
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40 % på bågarna!

4

Här säljer vi glas
och behandlingar av
högsta kvalitet från
19

9 9 - 2 019

VÄRDECHECK

SYNUNDERSÖKNING

Stort tack för er fina respons på vårt första nummer för året med
ny grafisk form och bättre papperskvalitet. Det varma mottagandet
betyder mycket för oss. Vi är en liten tidning med begränsade
resurser och därför känns det extra kul när vi får så positiv
respons från er läsare och annonsörer. Det ger oss motivation att fortsätta göra en lokaltidning som du som läsare
ska längta efter att få i brevlådan. Fortsätt gärna att
tipsa oss om nyheter. Fortsätt gärna att följa oss på våra
sociala kanaler och framförallt, fortsätt läs tidningen så
du håller koll på vad som händer i din kommun samt att
du inte missar alla erbjudanden och information som det
lokala näringslivet erbjuder. 100 procent lokalt – såklart!
Trevlig läsning!
Thomas Älgekrans
Nyheter.................sid 6-14
Näringsliv ........... sid 16-17
”Fråga Johan”.......... sid 18
Sporten................... sid 20
Tilbakablick .............sid 22
Kultur ......................sid 23

Familjesidan ............sid 24
Öarna runt ...............sid 25
Mälarökrysset .........sid 25
Insändare ..........sid 26-27
Larmet går ..............sid 28

NYHETER? Hör av dig till oss på redaktionen om du vill tipsa
om nyheter 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@malaroarnasnyheter.se tillsammans med kort
text. Vi publicerar utvalda bidrag beroende på innehåll
antingen på insändarplats eller på vår bildsida ”Öarna runt”.

BOKA REDAN IDAG!

REDAKTIONEN

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

ANNONSBOKNINGEN

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

Lo

Ewa

Laila

Gertrud

Per

Thomas

Mälaröbornas egen nyhetstidning
För mälarobro..r. Partipolitiskt
obunden • Grundad 1949 av SvD
Ges ut av Mälarö Media AB sedan 1995
av mälarbo

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.

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

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.

UTGIVNING
2021

Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

13
10
10
14
12
9
18
1
13
10
8

27
24
24 31
28
19 26
23 30
15 29
27
24
15 27

NU PÅ EKERÖ!

Varför välja AdeoCare Ekerö?
¥Specialutbildad personal utifrån Silviasysterfilosofin
sterfilosofin
¥Teambaserat arbetssätt
¥Goda arbetsvillkor för personalen
¥Nöjdast kunder

Tel. 08-731 77 07

Sjöstadskajen 1, Ekerö
ekero@ralegal.se
070-380 12 45
www.ralegal.se
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”Hur mycket vaccin vi får avgör hur vi kommer planera vaccinationen...”

’’

Redo att börja massvaccinera
Både vårdcentraler och kommunen står i startgroparna
MÄLARÖARNA | Den 23

januari började vård- och
omsorgspersonalen i kommunen att vaccineras mot
Covid-19. Fortfarande dröjer det dock ytterligare en
tid innan allmänheten får
samma erbjudande.
– Just nu är det vård- och
omsorgspersonalen
som
vaccineras. Det sköts av Vaccin direkt och kommunen
ansvarar för att ordna med
lokal. Därefter kommer 70
plus samt riskgrupperna att
vaccineras till största del av
vårdcentralen. I sista fasen
är det allmänheten som får
vaccin och det har man sagt
ska vara genomfört till midsommar, det är det enda som
vi vet, säger Lena Törnblom
Löfquist, samordningschef
på kommunen.
Hon berättar att även när
det gäller vaccineringen av
den sista gruppen, så är det
inte klart ännu om kommunen kommer att ansvara för
att iordningställa lokal för
detta.

– Men vi vill ligga i framkant
och förbereder oss för det. Vi
har en lokal klar på Färingsösidan nu och en på gång
på Ekerösidan som ska vara
redo för massvaccination om
det blir aktuellt, säger hon.
När det gäller vårdcentralens vaccineringar så väntar
man nu in ytterligare vaccin.
– Vi tror nu att EU kommer ta ställning till godkännande av AstraZenecas
vaccin den 29 januari och vi
hoppas att vi kommer kunna ha vaccin på plats hos oss
under vecka sex. Då börjar vi
så snart vi kan att vaccinera
våra hemsjukvårdspatienter och hemtjänstbrukare
inklusive de som bor med
dessa, säger Sara Banegas,
verksamhetschef på Ekerö
vårdcentral.
Därefter kommer de att påbörja vaccination för dem
som är i riskgrupper och
plus 70 år.
– Det är fortfarande mars
som gäller för dessa grupper.

Planeringen inför en eventuell
massvaccinering är klar och nu
väntar man bara på vaccinet.
FOTO: ARKIV

Hur mycket vaccin vi får avgör hur vi kommer planera
vaccinationen. Vårt mål är
att vaccinera så många vi kan
så fort vi kan, men det kräver tillgång på vaccin. Först
när vaccinet är godkänt vet
vi exakt hur leveranserna
kommer att bli. Men det rå-

der febril aktivitet inom alla
instanser för att få detta att
kunna ske snabbt effektivt
och säkert, konstaterar hon
och fortsätter:
– Vi kommer inte kalla alla
som är över 70. Vi har nästa
3 000 personer listade hos
oss som är över 70 år och alla

kommer inte vilja ha vaccin.
Vi kommer kontakta dem
som har hemtjänst och lämnat in information via blankett till oss genom kommunen. Jag vill också passa på
att säga att när vi ringer upp
för att boka vaccin kommer
vi aldrig att begära att veder-

börande lämnar ut uppgifter
kring kontonummer eller
bank-id.
Hon berättar även att de
som är över 70 år och inte
har hemtjänst kommer att
erbjudas bokade tider dagtid, kvällstid och under helger. Antalet tillgängliga tider
kommer bero på hur mycket
vaccin som vårdcentralerna
blir tilldelade.
– Vi har räknat med en
stor leverans till regionen
under februari men tyvärr
har Astra Zeneca, vars vaccin regionen planerat att
vårdcentralerna ska ge, meddelat i helgen som gick att
leveranserna till Sverige blir
mycket mindre än beräknat
under februari. Vi räknar
dock med att våra patienter i
hemsjukvården, de som har
hemtjänst, personliga assistans, eller bor i LSS-boende
kommer kunna få vaccin
under februari som planerat,
säger Sara Banegas.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se
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Vilken drömbostad
är drömmigast?
Svårt att välja? På fastighetsbyran.com kan du markera dina favoriter,
ta hjälp av checklistor, utvärdera och mycket mer. Dessutom kan du
via våra digitala live-visningar gå på visningar direkt från soffan.
När du hittat din drömbostad kan du få extra hjälp av Köpcoachen
som ger dig koll på vad som sker i de olika stegen av ett bostadsköp.
Prova våra digitala tjänster för en enklare bostasdsaffär.

Fastighetsbyrån Ekerö
08-564 109 80 / fastighetsbyran.com
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”Självklart finns det många som har synpunkter på sådana här större byggnationer...”

’’

Detaljplanen överklagad
TRÄKVISTA | Detaljplanen
för Träkvista torg som
antogs på kommunfullmäktiges sista möte 2020,
har nu överklagats till
Mark- och miljödomstolen
(MOD).

Ett ﬂertal överklaganden
på detaljplanen av Träkvista torg har lämnats in till
MOD.
Höjden på huskropparna
tas upp i överklagandena,
bland annat att högsta huset
är en meter högre än det initiala förslaget som legat ute
för samråd. Också att den
bebyggelsen man ansökt
om inte uppfyller plan- och
bygglagens krav på anpassning till omgivningen, i det
här fallet ett område som
idag endast består av villor
omgivna av skog och grönområden. Här hänvisar man
till text ur gestaltningsprogrammet för Träkvista torg
där det står ”vid torget föreslås en större byggnadsvolym om fyra våningar som
kontrasterar den småskaliga
bostadsbebyggelsen.”

terskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.
Redan 2011 när förslag om
byggnation vid Träkvista
torg var aktuellt, lämnade
kommuninvånarna in synpunkter på att man ville ha
lägre bebyggelse. 2017 hölls
en medborgardialog och 130
personer kom för att diskutera torgets framtida utveckling. Även då reagerade
många på husens höjd samt
traﬁksituationen.

Turerna kring Träkvista torgs detaljplan har varit många. 2017 hölls en medborgardialog (bild t.v.) Inför fullmäktiges möte 2018, mötte
boende upp för att protestera mot beslut om ett samarbetsavtal gällande Träkvista torgs utveckling.
FOTO: EWA LINNROS

Vidare tas traﬁksituationen
upp. Med nybyggnationen
befaras en ökad traﬁk som
skulle innebära högre ljudnivå och buller för kringboende. ”För att minska detta
ser vi att bullerplank behö-

  



ver byggas från torget en bit
bort längs Jungfrusundsvägen, detta oavsett utformning av de nya bostadshusen
i och med att nya Träkvista
torg oavsett kommer att
medföra ökad traﬁk till följd

av ﬂer bostäder och ökad näringsverksamhet”, står det i
ett överklagande.
– Vi är glada och nöjda över att utvecklingen
av kommunen fortsätter.
Träkvista torg är någonting

som vi har jobbat med i säkert 30 år. Självklart ﬁnns
det många som har synpunkter på sådana här större
byggnationer och vi får se
vad de här överklagandena
leder till, säger Adam Reu-

Målet kom in till MOD 12
januari och är under handläggning. Domstolens målsättning är att 75 procent av
alla inkomna mål av den här
typen ska avgöras inom sex
månader. Vissa mål kan ta
kortare tid och vissa längre tid beroende på målets
omfattning och handläggningsåtgärder. I dagsläget
kan domstolen inte säga när
detta mål kan komma att avgöras.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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PÅ MÄLARÖARNA
ekerö pastorat

27/1 – 9/2 2021

Med reservation för ev. ändringar. Håll koll på vår hemsida. Välkommen!
björkuddsvägen 2

ekerö, adelsö-munsö och lovö församlingar

KALENDARIUM

Ungdomsteamets arbete
Josefin Elowson, ungdomsassistent och Ingrid
Sardal, assistent i Ekerö pastorats ungdomsteam har precis som många andra, fått lägga om
verksamheten på grund av pandemin.
- Vi har bland annat arbetat med digitalt inspelade konfirmationsträffar med lektioner som vi
skickat till konfirmanderna. På Instagram har vi
lagt upp godnattböner varje kväll och återupplivat vår Facebooksida för att nå ut till fler generationer, berättar Josefin.
Men allt sker inte digitalt. Att träffas och ses
”utanför skärmen” är viktigt.
- Vi erbjuder alla ungdomar enskilda samtal om
de behöver prata med någon. Vi kör också ”bullbuss”, det vill säga en minibuss som vi kör till olika ställen på Ekerö och kommunicerar via sociala
medier var vi är någonstans. De som vill kan få
lite fika och prata, säger Josefin och fortsätter:
- Vi erbjuder alla våra ungdomar att vara med på
digitala ungdomskvällar med spel och quiz. Det
blir kvällar med olika teman och ämnen som rör
ungdomar.
Sist men inte minst har ungdomsteamet delat ut
ljus och reflexer till allmänheten för att sprida lite
ljus i tillvaron för alla.

Josefin Elowson
Ungdomsassistent
08-56038758

sön
11:00

31 jan
Gudstjänst sänds från Munsö kyrka
VI HÄLSAR VÅR NYA PRÄST VÄLKOMMEN
Kyrkoherde Monika Regnfors Sjörén välkomnar
vår nya präst Katarina Wolf välkommen
Musiker: Leif Asp
-------------------------

sön
11:00

7 feb
Sänds från Lovö kyrka
GUDSTJÄNST
Präst: Magnus Ehntorp
Musiker: Leif Asp
Lovö Kyrkas Kör
Lovö barnkör under ledning av Klara Valkare
-------------------------

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

Kyrkorna är öppna för ljuständning
och bön

Ingrid Sardal
Assistent
08-56038750

josefin.elowson@svenskakyrkan.se
ingrid.sardal@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/ekero

När du behöver prata med någon

Varje söndag kl. 11:00-15:00
Präst närvarar i den kyrka som sänder digital gudstjänst
Välkommen in för en stund av stillhet och ro

Alla frågor är viktiga! Vi finns här för dig.
Ungdomsteamet
ekero.pastorat@svenskakyrkan.se

08-560 387 00

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

Följ oss:

Vardag igen

Att vara beredd
Långsamt får vi chansen att göra oss beredda för en tid då Coronapandemin blir mindre
riskfylld för oss. Det ﬁnns stora förhoppningar på att vaccineringen ska klara oss ur krisen.
Sakta växer drömmen om en ny tid, utan smittorisk. Vad förväntar du dig av den?
Kan vi återgå till hur det var? Kommer vi att göra saker på ett helt nytt sätt?

Januari är för tuff ekonomiskt för
många av oss.
Givetvis blir det ännu mera påtagligt
för våra hjälpsökande som ofta
saknar en fast inkomst och är helt beroende av bidrag
och den mat de hämtar hos oss på vardagarna.

I kyrkan ﬁnns en vana att förbereda inför stora händelser. Dessa perioder kallas för fastetiden. Även om man inte
alltid avstår från mat så ﬁnns det en tid för eftertanke och fördjupning. På söndag börjar förfastan inför påskhögtiden och vi gör oss beredda att så småningom ﬁra påskens stora fest.

Just nu ekar det något i det diakonala matförrådet och
alla bidrag är välkomna. Har du möjlighet att handla
någon extra vara nästa gång du handlar? Vi tar gärna
emot för vidareförmedling till dem som behöver.

Men även denna tid har några festdagar, Kyndelsmässodagen, fastlagssöndagen med ﬂera – då ska det ätas
semla, eller om du hellre gör det på fettisdagen! Passa på att använda tiden att till att göra dig beredd. Du är inte
ensam, Gud vandrar vid din sida både genom fasta och fest.

För frågor, kontakta Sandra på Färingsö församlings
diakoni:
sandra.malmborg@svenskakyrkan.se - 08-564 209 50

Guds rikaste Välsignelse!
Varmt tack på förhand!

Peter Strömmer, kyrkoherde i Färingsö församling

Mälarö
Mötesplats

Digital ungdomskväll
Onsdagar 19:00 till 21:30.
svenskakyrkan.se/faringso/digital-ungdomskvall

Livsnära samtal om tro, hopp och kärlek

Mälarö Mötesplats - Radio och podd
I Radio Viking 101,4 och Spotify
Tisdagar 10-11

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

Andakter på webb och Facebook
Med Peter Strömmer
svenskakyrkan.se/faringso/veckanstanke

08-564 209 20 , Herman Palms plan 4A= www.svenskakyrkan.se/faringso G www.facebook.com/faringsoforsamling
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”Vi får bara positiva reaktioner ....”

’’

Ljuspunkter på Harvägen
Deras ljusutsmyckningar gav 23 000 kronor till välgörenhet
MÄLARÖARNA | Lagom

till tjugondag Knut släckte Anders och Kristina
Rudholm på Harvägen på
Ekerö ner sina 20 000
lampor på huset. I samma
veva kunde de konstatera att deras uppmaning
till dem som kommit
förbi och glatts åt ljusprakten, har genererat
mer än 23 000 kronor
till Barncancerfonden
och World Childhood
Foundation.
– Jag är jätteimponerad över
att vi har fått ihop så här
mycket pengar, det trodde
jag aldrig, konstaterar Anders Rudholm.
De 23 000 kronorna har
kommit in efter att Anders
och Christina satte upp en
uppmaning utanför huset,
om att de som kom förbi för
att titta kunde swisha ett
bidrag till någon av de båda
organisationerna som tack
för titten.
– Vi tände belysningen
den första advent, men då

hade vi hållit på på helgerna
sedan i oktober med att sätta
upp lampor. Det blev ändå
stressigt på slutet, med att
få upp alla och vi önskade att
vi hade börjat tidigare, säger
Anders, som trots tolv års
återkommande satsningar
på lite extra ljusutsmyckningar i trädgården, inser
varje år att det tar längre tid
än vad han och Christina
hade trott, att hänga upp
dem.
Det som började med
ljusslingor runt huset i liten skala, har med åren växt
till att innefatta uppskattningsvis 20 000 smålampor

”Vi tände
belysningen
den första advent,
men då hade vi hållit
på på helgerna sedan
i oktober med att
sätta upp lampor”

’’

Anders och Christina Rudholm
lägger många timmar varje år på
att smycka sitt hus.
FOTO: PRIVAT

fördelade på mängder av
slingor. Ett stort antal djur
och andra ﬁgurer ﬁnns också
utplacerade på tomten.
– Vi får bara positiva reaktioner förutom någon enstaka person som tycker att det

Skolval
2021

ser rörigt ut och det kan jag
ju inte säga emot, skrattar
Anders.
Under perioden som
lamporna lyser kommer
en strid ström av besökare
förbi, både till fots och med

bil. Vid tiotiden på kvällen
släcker Anders och Christina ljusen och den sammanlagda extra elförbrukningen
blir bara några hundralappar
extra per år, då alla slingor
består av led-lampor.

Till nästa år lovar Anders
några extra spektakulära
belysningar som han och
Christina sparat lite på.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Hälsosamt inomhusklimat
och stor energibesparing.
Geo 500

Dags för skolval
till förskoleklass
Skolval till förskoleklass kan göras mellan den
1-14 februari och gäller för barn födda 2015.
Information om skolvalet skickas ut med brev till
berörda vårdnadshavare under vecka 4.
Du kan läsa mer om skolvalet på:

www.ekero.se/skolval

AirX 400

Vent 402

Läs mer på ivt.se

Om du inte hittar svar på dina frågor är du
välkommen att kontakta Ekerö Direkt 08-124 571 00

Troxhammar byväg 31B, 179 75 Skå
08-560 248 00 z info@inneklimat.se
Öppettider: mån-tors 7:00-16:30, fre 7:00-16:00

RB

RANSC

EN

R

IK

D

S

MO

O

27 JANUARI 2021

H

T

Mälaröarnas nyheter

SFÖ

RBU

N

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

Byte av rutor • Reparation av stenskott • Fri lånebil
Vi arbetar med kvalitetsglas från
Samarbetar med samtliga försäkringsbolag
Tel 08-560 245 15 • Skå Industriområde • www.ekerobilglas.se

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

VERKSTAD
P Å K Ö P E T V I D
SERVICE HOS OSS

Svanhagens Bil & Däckservice AB
Mörbyvägen 1, 179 75 SKÅ
08 - 560 240 00, www.svanhagensbil.se
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Låg personalomsättning
MÄLARÖARNA | I genomsnitt 10 olika hemtjänstperso-

nal får de äldre i Ekerö kommun träffa under en tvåveckorsperiod. Med dessa siffror ligger Ekerö i den grupp om
16 kommuner som har de lägsta siffrorna i landet. Allra
lägst ligger Emmaboda och Salem där siffran är 7. I topp
ligger Forshaga och Mariestad där hemtjänsttagarna får
träffa i snitt 23 olika personer.
Siffrorna gäller de personer, 65 år eller äldre, som har två
eller fler besök av hemtjänsten varje dag. Trygghetslarm,
hemsjukvård och matleveranser räknas ej.
z

LOVÖ

| Försvarets radioanstalt (FRA)

vill stänga av den sträcka av Rörbyvägen
som passerar anläggningen. Vägen är
idag allmän och en avstängning innebär
stora olägenheter för boende och näringsidkare som bor och verkar bortom FRA,
upprör många på Lovön.

’’

SOFIA KLINGSPOR
BOENDE PÅ LOVÖN

”Det kan inte vara omöjligt
att hitta andra lösningar
än att stänga av den enda
huvudvägen in på Lovön som är
pulsådern in till hela bygden”

155 000
kronor i ersättning
MÄLARÖARNA | En kvinna från Mälaröarna satt häktad

i närmare nio månader innan hon friades i hovrätten
från misstankarna om att ha försökt mörda sin make. Nu
beslutar Justitiekanslern att hon ska få 155 000 kronor i
kompensation för frihetsberövandet. Ersättningen har
minskats med hälften på grund av att kvinnan under ett
samtal med 112 sagt att hon hade slagit målsäganden med
ett tillhygge. Kvinnan dömdes för mordförsök i tingsrätten men friades i överinstansen.
z

Banegas blir chefsläkare
KOMMUNEN | Sara Banegas, verksamhetschef på Ekerö
vårdcentral, har utsetts till chefsläkare i Praktikertjänst.
Hon är specialist i allmänmedicin och tillträder den
15 mars rollen som chefsläkare. I rollen ska hon stötta
medicinskt ansvariga chefer, agera sakkunnig till koncernledningen och bidra med att lyfta de medicinska
kvalitetsfrågorna.
– Det är ett väldigt hedrande uppdrag och en viktig roll
för att utveckla Praktikertjänsts hälso- och sjukvårdsverksamhet. Men för att lyckas tror jag att det är viktigt
att inte lämna vårdverksamheten helt och därför behåller
jag en fot kvar hos Ekerö vårdcentral, säger Sara Banegas.
Samtidigt som Sara Banegas tillträder tjänsten så
lämnar hon över uppdraget som verksamhetschef till
Magnus Edlund, som idag är distriktsläkare och biträdande verksamhetschef på Ekerö vårdcentral. Hon kommer
dock att arbeta kvar som läkare.
z

Rekorddelning för varning
KOMMUNEN | En varning för telefonbedrägerier kopplat

till vaccinationen av Covid-19
på kommunens Facebooksida har
fått en rekordartad räckvidd. Vid
tidningens pressläggning hade
inlägget nått 64 111 personer,
haft 4 783 interaktioner och
delats 736 gånger.
– Helt otroligt och all time
high för oss på kommunen.
Detta visar på vilka engagerade och omtänksamma medborgare vi har i kommunen, att
vi månar om varandra och hur vi
med medborgarnas hjälp kan sprida
viktig information på ett helt fantastiskt
sätt. Det är beundransvärt tycker jag, säger Anna-Klara
Lindholm, kommunikatör på kommunen.
z

60 sålda bostadsrätter
MÄLARÖARNA | Mellan oktober och december såldes 60

bostadsrätter i Ekerö kommun. Det är relativt många sett
till aktiviteten på bostadsmarknaden i kommunen under
de senaste tolv månaderna samt det historiska snittet för
den här tiden på året.
Under oktober till december såldes det 14 fler bostadsrätter i kommunen än snittet för det senaste året. Det
här visar ny statistik från Svensk mäklarstatistik som
Newsworthy har analyserat.
De sålda bostadsrätterna i Ekerö kommun hade ett
genomsnittligt pris på 4,1 miljoner kronor. Förra året
gjordes 27 affärer vid den här tiden på året.
I hela Stockholms län såldes 11 912 bostadsrätter för i
snitt 4,0 miljoner kronor under perioden.
z

Försvarets radioanstalt (FRA) vill stänga av Rörbyvägen vilket innebär att all trafik som ska ut på Lovön, måste åka på den smala
vägen via Lovö kyrkallé mot Rörby. En vansinnigt förslag anser många lovöbor som nu kämpar för att stoppa planerna.
FOTO: EWA LINNROS

Starka protester
mot vägavstängning
z FRA byggde sin anläggning på 1940-talet. Nu är
lokalerna slitna och man är
trångbodd. Det innebär att
man ska bygga ut anläggningen och av säkerhetsskäl,
vill man stänga av Rörbyvägens sträcka utanför FRA.
– Hotbilden mot en försvarsanläggning är inte riktigt likadan som den var
på 40-talet. Nu ser vi över
säkerheten och det är inte
lämpligt att en allmän väg
går rakt genom ett skyddsobjekt, förklarar Fredrik
Wallin, talesperson för
FRA.
Utöver avstängningen av

vägen planerar FRA att utöka sin yta på Lovön från 15
hektar till totalt 60 hektar i
ﬂera etapper som kommer
att inhägnas på olika vis.
2017 gjordes en konsekvensanalys inför en eventuell utvidgning och i analysen står bland annat att
”Målet bör vara att åtgärderna medför så små och väl avvägda ingrepp i landskapet
som möjligt, såväl fysiska
som visuella. De anordningar som ska utföras bör i
möjligaste mån gestaltas så

att de inte blir onödigt dominerande över kulturhistoriskt värdefulla spår och
landskapsbild. Åtgärderna
bör minimera intrång i värdefulla naturmiljöer.”
Vidare att ”Områdets betydelse för friluftslivet bör
säkerställas genom att åtgärder i möjligaste mån anpassas så att människors möjlighet att röra sig i området inte
i onödan inskränks och att
beﬁntliga markerade leder
inte bryts av. Med tanke på
Lovöns höga landskapsvärden, inklusive natur, kultur
och friluftsliv, rekommenderar vi att uppdragsgivaren
utreder möjligheten att hitta
alternativa lösningar för den
fortsatta verksamheten än
att utöka skyddsområdet”.

”Åtgärderna
bör minimera
intrång i värdefulla
naturmiljöer”

’’

– Man har tagit hänsyn till
nästan allt i den här utredningen. Gränserna för ut-

vidgningen av skyddsobjektet är anpassat till det som
kom fram i utredningen,
svarar Fredrik Wallin.
– De anläggningar som
FRA uppför på Lovön ska
vara samrådda med Länsstyrelsen som inte haft några
invändningar i dessa samråd. Beträffande eventuell
avstängning av vägen hänvisar Länsstyrelsen till Traﬁkverket, kommenterar säger Sara Sundin, enhetschef
på enheten för natur och viltärenden på Länsstyrelsen.
Det är inte bara de närmast

berörda i området som är
upprörda över planerna,
många engagerade lovöbor
är mot vägavstängningen.
– Det handlar både om
själva utvidgningen av FRA
men också nu speciﬁkt, en
avstängning av vägen. Det
är inte bara vi som bor och
verkar på Lovön som tycker att det är en unik miljö.
Det är klassat som naturreservat, det är klassat som
riksintresse vad gäller kulturmiljö, det är buffert till
Drottningholms slott som
står på världsarvslistan och
det är ett rikt friluftsområ-

de. Det är ett unikt område
med gårdar med anor från
1500-talet. Dessa gårdar
bedrivs fortfarande, det är
ett levande landskap, det
kan inte ﬂytta, säger Soﬁa
Klingspor, boende på Lovön. Hon fortsätter:
– Då måste också FRA
anpassa sig. De säger att de
ﬂyttade dit för 80 år sedan
och att säkerhetsläget har
förändrats. Det kan inte vara
omöjligt att hitta andra lösningar än att stänga av den
enda huvudvägen in på Lovön som är pulsådern in till
hela bygden.
MN har också frågat hur

Ekerö kommun ser på situationen.
– Vi har tittat på den här
frågan då det berör våra
medborgare i kommunen.
Men mycket av det här är
inte frånor som kommunen har rådighet över, säger
Adam Reuterskiöld (M),
kommunstyrelsens ordförande.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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Traﬁksäkerhet

kan påverkas
LOVÖ | Om Rörbyvägen
stängs av vid FRA, måste
de som bor eller ska besöka Lovön åka via Kanton,
Lovö kyrka och mot Rörby
på en smal och trafikfarlig
sträcka.

På den smala vägen ska
tunga lastbilar med leveranser till verksamheter, hästtransporter, bilar, mopeder,
cyklister och gående samsas.
Utöver att vägsträckan är
smal, saknas trottoarer och
vägbelysning vilket innebär
att vägen måste åtgärdas för
att bli traﬁksäker.
I Trafikverkets utredning
framgår det tydligt att det
ﬁnns begränsade möjligheter att göra detta.
– Det stämmer att genomförandet kan medföra svårigheter och därmed
ökade kostnader. Vad gäller
omvägens traﬁksäkerhet så
har Traﬁkverket och Fortiﬁkationsverket
beställt
en utredning för att lösa
dessa frågor. Utredningen
har tagit fram åtgärder som
kommer att genomföras på
omledningsvägen om stängningen sker. Dessa åtgärders
syfte är bland annat att traﬁksäkerheten inte äventyras
trots ökade traﬁkmängder,
då Traﬁkverket har ett uppdrag och därmed ett intresse
av att se till att vi bland annat tillhandahåller en trygg
traﬁkmiljö, svarar Lyonel
Aguilar som är utredare på
Traﬁkverket i Region Stockholm, dit FRA har ansökt
om att göra om Rörbyvägen

från allmän väg till enskild
väg. Han fortsätter:
– Jag förstår att man kan ha
den subjektiva uppfattningen att det är mycket traﬁk
som går på vägen. Det rör sig
dock om cirka 500 fordon
per dygn som måste ledas
om ifall vägen genom FRA
stängs, vilket är en väldigt liten traﬁkmängd i relation till
den relativt stora kostnaden
som en ny tunnel innebär
oavsett vart man bygger den.
Ett tunnelförslag har nämli-

gen lämnats in som ett alternativ till att stänga av Rörbyvägen. Staffan Beck, boende
på Lovön presenterade för
FRA förslaget på en tunnel
över den aktuella vägsträckan på Rörbyvägen. Han ﬁck
svaret att det inte var aktuellt på grund av att det skulle
bli för dyrt i proportion till
nyttan.
– När jag ställde följdfrågan om vi kunde lyckas lösa
det ekonomiska, ﬁck vi till
svar att en tunnellösning
inte skulle uppfylla kravnivån för FRA. Jag kan inte
förlika mig med att tunnelförslaget skulle falla på vare
sig ekonomi eller säkerhet.
Till att börja med har vi inte
räknat på vad det skulle kos-

”Jag kan inte
förlika mig
med att tunnelförslaget skulle falla på
vare sig ekonomi eller
säkerhet”

’’

ta. Och vad gäller säkerheten
så skulle tunneln i princip
kunna göras hur säker som
helst. Men när kravnivån
på säkerheten runt skyddsobjektet är hemlig är det
svårt att argumentera. Jag
vet bara att tunneln skulle
kunna byggas lika säker som
ett kanonrör. Vid en eventuell detonation i tunneln
skulle således tryckvågen
gå mot mynningarna. Inget
är ju säkrare än den svagaste länken och enligt min
amatörmässiga bedömning
kommer det med all säkerhet ﬁnnas enklare och mer
effektiva sätt att ge sig på
FRA än att försöka spränga
en eventuell tunnel, säger
Staffan Beck.
– En sådan tunnel innebär mycket höga kostnader
i relation till den samhällsekonomiska nyttan den ger.
För att en sådan åtgärd ska
vara rimlig krävs det en
transportefterfrågan
som
helt enkelt inte ﬁnns på den
här vägen. Och även om
kostnaderna för åtgärder för
att säkra traﬁksäkerheten
på omledningsvägen skulle
fördubblas eller tredubblas,
skulle inte det komma i paritet med vad det skulle kosta
att bygga en tunnel vid FRA,
säger Lyonel Aguilar.
Trafikverket samlar nu in
synpunkter och remisstiden
att komma in med yttranden kring en avstängning av
Rörbyvägen pågår till den 1
februari.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Ett tunnelförslag har lämnats in som ett alternativ till att stänga av Rörbyvägen. Men enligt FRA
uppfyller inte en tunnellösning kravnivån för FRA och Trafikverket säger att en tunnel innebär
mycket höga kostnader i relation till den samhällsekonomiska nyttan den ger.
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Reaktioner mot höjd taxa
KOMMUNEN | ”Det blir
om ett straff att vi blivit
så duktiga på att sortera” skriver en läsare i en
insändare angående att
kommunen höjt avfallstaxan, på grund av att avfallsmängden under 2020 har
ökat avsevärt. MN har följt
upp de frågeställningar
som väckts i samband
med höjningen.

Hur kan det bli dyrare
om vi källsorterar bättre
och slänger mindre i våra
sopkärl?
– Under väldigt kort tid
var det många som bytte
till ett 140-literskärl då vi
valde att subventionera den
kostnaden. Det gjorde vi för
att ﬂer skulle bli bättre på
att källsortera. Detta resulterade i att 140-literskärlet
har blivit den vanligaste
behållaren i kommunen. I
takt med att intäkterna har
sjunkit och att kommunen
har haft stora kostnader
med utkörning och inköp
av nya kärl och dessutom
extrakostnader för åter-

vinningscentralen, måste
vi höja taxan för att täcka
de kostnader vi har. 140-literskärlet är fortfarande det
mest prisvärda sopkärlet,
men även de abonnenterna
måste vara med och bidra
till hela avfallskollektivets
kostnader, svarar Tomas
Öhman, avfallsingenjör,
Ekerö kommun.
Det är ju ändå samma
mängd sopor som fördelas på sopkärl på tomten,
de små återvinningsstationerna runt om på ön
och på Skå återvinningscentral.
– Ja, det sker en omfördelning av avfallet, men det
avfall som läggs i återvinningsstationerna skickas
till
materialåtervinning,

”Det blir som
ett straff att
vi blivit så duktiga på
att sortera”

’’

Höjd avfallstaxa 2021
MÄLARÖARNA | Från

och med den 1 januari
2021 höjs avfallstaxan
inom Ekerö kommun.
Anledningen är att avfallsmängden under 2020 har
ökat avsevärt och inneburit kostnader man inte
kunnat förutse.
För att få ﬂer invånare att använda det mindre sopkärlet
och sortera ut mer förpackningsavfall till återvinning,
valde kommunen att i taxan
för 2020 sänka priset på det
minsta kärlet som är 140
liter. Detta med med förhoppningen om att ﬂer invånare skulle välja detta kärl
och bli bättre på att sopsortera. Det har lett till att det
minsta kärlet nu har blivit
kommunens vanligaste kärl.
– Framöver kan inte den
lägre avgiften subventioneras lika mycket då bytet
av kärl har gett kommunen
minskade intäkter men
samtidigt fått ökade utgifter. Det har också varit ett
avsevärt högre tryck på Skå
återvinningscentral och där
behöver kommunen täcka
kostnader för behandling av

insamlat material och administration. Med anledning
av detta har kommunen beslutat att höja avfallstaxorna
för 2021, förklarar Johan Elfver, kommunens press- och
näringslivschef.
Även om trycket på åter-

vinningsstationen har ökat,
är det inte alla som nyttjar
centralen. Ändå drabbas alla
av höjd taxa.
– Det här året har varit
extraordinärt på alla sätt.
Det är hela avfallskollektivet som bär alla kostnader
solidariskt och då måste vi
genomföra en förändring av
taxan så att vi kan hantera
vårt gemensamma avfall och
bidra till en god miljö, svarar
Johan Elfver.
Helårsabonnemang
med
kärlstorlek 140, 240 och 370
liter för en- och tvåbostadshus höjs med 100 kronor.
190 liters kärl lämnas oförändrat.
Sommarabonnemang höjs på motsvarande
sätt med 50 kronor. De ﬂesta
övriga avgifter höjs med 15
procent. Grundavgifter höjs
med mellan 350 kronor och

väldigt bra på att källsortera, vilket är glädjande och
förmodligen en effekt av
att 140-literskärlet subventionerades så pass mycket
under 2019. Det är fortfarande väldigt billigt med
ett litet sopkärl men vi kan
inte subventionera det kärlet lika mycket längre. Alla
måste vara med och bidra
till hela avfallskollektivets
kostnader.

’’

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

500 kronor. Denna avgift
ska i princip täcka kostnaderna för Skå återvinningscentral och behandling av
avfall, miljöboxen och administrativa kostnader. Fri

utkörning vid byte av sopkärl tas bort. Avgiften blir
600 kronor, vilket är något
mer än självkostnadspris.
Ordinarie slamtömningsavgifter höjs med mellan 19

och 25 procent för att täcka
slamhanteringens kostnader.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Nyligen höjdes avfallstaxan i kommunen. Detta ahr väckt många
frågor som vi nu ställt till kommunens avfallsingenjör.

som dessutom hushållen
redan betalt för vid inköp
av produkten. Så det är väldigt onödigt att hushållet
ska betala två gånger. Det
är ungefär samma mängd
avfall, men det är helt olika budgetar. Det är producenterna som bekostar
åter vinningsstationerna
och materialåtervinningen. Men producenterna

bekostar inte återvinningscentralen. Det är mängden
grovsopor på återvinningscentralen som ökat under
året då ﬂer har varit hemma
och renoverat och rensat.
En läsare uttrycker att
det blir som ett ”straff”
att vi blivit så duktiga på
att sortera.
– Det är många som är

”en jämförelse
med andra
kommuner, visar
att Ekerö kommun
fortfarande har bland
de lägsta grundavgifterna”

Avfallstaxan höjs bland
annat på grund av det
ökade trycket på återvinningscentralen. En
läsare frågar om man
med samma logik kan
förvänta sig att taxan
sänks om avfallet minskar efter pandemin?
– Även om avfallsmängderna till både Skå återvinningscentral och till sopkärlen minskar, så kommer
troligtvis abonnemanget
för 140 -literskärlet behöva
höjas successivt. Det beror
delvis på att ﬂer än vi kunnat förutspå valde detta
subventionerade alternativ

och det har lett till att våra
intäkter minskat samt att
vi har haft större utgifter
under året kopplat till pandemin. Det tar tid att återhämta sig ifrån och vi behöver få en budgetbalans.
Viktigt att poängtera dock
är att många redan har en
väldigt låg taxa genom att
de bytt till 140-literskärlet och en jämförelse med
andra kommuner, visar
att Ekerö kommun fortfarande har bland de lägsta
grundavgifterna,
svarar
Tomas Öhman.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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Mötesplats
Livsnära samtal om
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KÖPER DINA PRYLAR
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2/2 - Bosse Nylén
9/2 - Ewa von Wowern

Röjning och städning. Allt efter behov!

Tisdagar 10.00-11.00
Radio Viking - 101,4 mhz

Stora som små partier, Även dödsbon
 Även Släktforskning till fasta priser 

Tel: 072-922 92 54

malaroantik.se
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PLANERA DITT BESÖK
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Ekerö godaste semlor
finns hos Enzo!



Klassisk semla 42 kr/st
Mini semla 35 kr/st

     



 

 
 
 

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


  



INTE SÅ LÄTT
ATT VÄLJA RÄTT

Särskilt inte när du har höga krav
Hög kvalitet kostar ofta lite mer – det är nog de ﬂesta överens om.
Därför har vi inte alltid har det lägsta priset. Däremot kan du alltid vara
säker på att vi levererar den höga kvalitet du vill ha. Eller bättre.

MARKPLANERING • HUSGRUNDER • AVLOPPSANLÄGGNINGAR
DRÄNERING • GRUS- OCH JORDLEVERANSER • DIKNING
GRÖNYTESKÖTSEL • VINTERVÄGHÅLLNING • VÄGBYGGEN

Välkommen att LEJA – det lönar sig i längden!
08-707 33 00 • info@lejagruppen.se • lejagruppen.se
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Näringsliv

”...jag insåg snart att jag fick åka runt väldigt mycket...”
Tess Kolam

’’

Mälaröborna handlar ”REKO”
Folkrörelsen länkar samman konsumenter och producenter
MÄLARÖARNA | Fenomenet REKO-ringar, som mer
börjar likna en folkrörelse,
har under de senaste åren
haft en explosionsartad
utveckling i Sverige. I somras startades Mälaröarnas
egen variant som nu
efter några månader har
nära två och ett halvt
tusen medlemmar i sin
Facebookgrupp.

Sveriges första REKO-ring
startades i Grästorp 2016 efter franska och ﬁnska förlagor och därefter har ett stort
antal grupper bildats. Genom Facebookgrupper får
lokala producenter och konsumenter kontakt med varandra och gör upp om köpet
i förväg. Detta gör att själva
utlämningen går snabbt när
kunderna sedan får sina varor vid gemensamma utlämningstillfällen.
– För min del började det
med att jag har blivit allt
mer engagerad i att handla
lokalt och ekologiskt. Men

jag insåg snart att jag ﬁck åka
runt väldigt mycket och ville
hitta ett sätt att göra det enklare, berättar Tess Kolam,
initiativtagare till REKO
Mälaröarna, som den lokala
gruppen på Mälaröarna heter på Facebook.
Tillsammans med ett par
andra administratörer av
gruppen, som arbetar helt
ideellt, ser hon till att planera in utlämningarna och
annat administrativt, medan producenterna själva
lägger upp sina erbjudanden inför varje tillfälle. Det
kan vara allt från honung
och egenodlade grönsaker, till ägg, bröd, kött och
förädlade produkter som
färdiglagad mat och marmelader.

FAKTA REKO-RINGAR
XREKO står för ”Rejäl
konsumtion”.

X Hushållningssällskapet
har fått i uppdrag av Jordbruksverket att beskriva
vad REKO är samt underlätta och främja etableringen av nya REKO-ringar.
Målet är att det ska finnas
REKO-ringar i hela Sverige.

X I september 2020 fanns
det drygt 200 REKO-ringar
i Sverige med drygt 700
000 medlemmar i de olika
Facebook-grupperna.
Bo Lundaahl från Östanlid hälsogård på Munsö är en av dem som säljer sina produkter via
Mälaröarnas REKO-ring.
FOTO: LO BÄCKLINDER

Kunderna bokar sedan di-

rekt med producenter, betalar i förskott och kan sedan
hämta sina varor på infartsparkeringen vid Tappström
vid en given tidpunkt. Under skördetiden var det ut-

lämning varannan vecka på
Ekerö, men i november har
det varit en gång i månaden.
– Det har varit enormt
stor intresse bland mälaröborna för det här och fram-

förallt säger många att det
är otroligt roligt att få träffa
personen bakom produkten.
Vi har också fått jättemycket
positiv respons på att det är
luftiga köer och att det går

väldigt snabbt och smidigt
att hämta sina varor, säger
Tess Kolam.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

X REKO-ringen skapas
relationer mellan de som
föder upp och odlar vår
mat och de som sen tillagar
och äter den.
Källa:
Hushållningssällskapet

Vi söker personal!
Är du intresserad av att arbeta inom hemtjänsten?
Vi välkomnar alla ansökningar även om utbildning och körkort saknas.
Tillsammans med trevliga kollegor på en trygg arbetsplat erbjuder
vi en tjänst med kollektivavtal och friskvårdsbidrag.
Skicka din ansökan till info@malaroomsorg.se så hör vi av oss

08-560 243 66
Hemtjänst med hjärta och omtanke

Mälaröarnas nyheter

17

27 JANUARI 2021

NÄRINGSLIV – MN MÖTER...

”...han är sannolikt den travhingst som världen över betäcker flest ston just nu”

EKERÖ | Här under vinjetten ”MN möter” låter vi Mälaröföretagare berätta om sin

’’

verksamhet och räcka över stafettpinnen till ett företag som de själva är nyfikna
på. I detta nummer möter vi platschefen Johan Hellander på Menhammar stuteri.

Menhammar stuteri AB
JOHAN HELLANDER
MED MAHARAJAH

Störst i Sverige
på travhästar
Hur länge har företaget
funnits?
– Sedan 1947 då Margareta
Wallenius-Klebergs pappa,
Olof Wallenius köpte Menhammar gård för att placera
Big Noon, dåtidens bästa
travhingst.
Hur många anställda har
ni?
– Cirka 50 medarbetare på
Menhammar.
Hur många hästar har ni
totalt?
– Cirka 300 på hela stuteriet som utöver Menhammar gård även omfattar
Granskog på Munsö och
Lindby och Tofta på Adelsö.
Under betäckningssäsongen
så ökar antalet hästar.
Berätta om verksamheten.

– Menhammar föder upp,
tränar, tävlar och säljer förstklassiga travhästar. Här bedrivs också hingsthållning,
jordbruk samt en mindre
köttdjursuppfödning
för
växelbete och för att hålla sjönära marker öppna. I
mer än sjuttio år har gårdens
marker varit hemvist åt ett
av de mest framgångsrika
och klassiska svenska stuterierna, men gårdens anor
sträcker sig århundraden
längre tillbaka än så. I 800
år har markerna kring Menhammar brukats.
– Det attraktiva läget vid
vattnet, Ekerös närhet till
staden och den bördiga jorden gör att Menhammar
lämpar sig utmärkt för både
hästhållning och jordbruk.
På stuteriet, som utgör kärnan i Menhammars verk-

samhet, ﬁnns ett sjuttiotal
avelsston med föl, cirka 80
ettåringar samt sex avelshingstar. Totalt på gården
ﬁnns det cirka 300 hästar. På
Yttersta, som också ligger på
Menhammars marker, bedrivs förstklassig träningsoch tävlingsverksamhet i
travtränare Pasi Aikios regi.
Här tränas såväl Menhammaruppfödda som andra
hästar. Menhammar stuteri
AB är ett dotterbolag till det
som populärt kallas Walleniusrederierna (egentligen
Rederi AB Soya).
Är Maharajah den bästa
travhästen ni haft hittills?
– Prix d’Amérique-vinnaren
Maharajah är vår vinstrikaste uppfödning med över 23,5
miljoner kronor insprunget.

Hingsten Readly Express ute på Menhammar.
FOTO: EMINE LUNDSTEN

Efter en succéartad start i
avelsboxen har han nu även
fått utmärkelsen elithingst,
trots att första kullen är född
så sent som 2013! Han blev
därmed Menhammars första egenuppfödde elithingst
och den första svenskfödda
elithingsten någonsin. Hans
sperma exporteras till i stort
sett alla travländer i världen
och han är sannolikt den
travhingst som världen över
betäcker ﬂest ston just nu.
Utöver Maharajah så ﬁnns
bland andra de välkända
hingstarna From Above,
Nuncio och Readly Express
på Menhammar.
Vilken häst blir nästa stora stjärna?
– Det vet man aldrig, men
vi hoppas till exempel att
hingsten Who’s Who, der-

Lokal uthyres
centralt i Stenhamra

byvinnare 2018, kommer att
lyckas bra i aveln.
Hur har verksamheten
utvecklats sedan starten?
– Menhammars uppfödningar har under de senaste 14 åren, varje år, varit
vinstrikast i Sverige.
Vad utmärker er?
– Vi vill karaktärisera oss
med orden: pionjäranda,
långsiktighet, kvalité, miljöoch socialt ansvar. Därutöver så är en god djurhållning
mycket viktigt för oss.
Är ni en av Sveriges största uppfödare av travhästar?
– Ja, Menhammar är den
största uppfödaren av travhästar i Sverige. Under de
senaste åren så har vi fött

upp cirka 80 föl per år och
totalt, sedan 40-talet, så är
det cirka 3000 föl.
Hur ser era framtidsutsikter ut?
– Vi tror att våra framtidsutsikter fortsatt är mycket
goda och hoppas nästa år
kunna säga att Menhammar
har varit Sveriges bästa uppfödare 15 år i rad!.
Hur vill ni se Mälaröarna
utvecklas framöver?
– Vi önskar att Mälaröarna utvecklas på ”ett lagom
sätt” med respekt för och
bevarandet av vår natursköna miljö.
Till sist, vilket företag vill
ni läsa om i tidningen?
– Ica Nyckelby.

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

Lämplig som kontor eller lager. 130 kvm.
För mer info kontakta

STOCKBY FÖRETAGSCENTER AB
Ove 070-743 44 19, Hasse 070-779 20 28
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– 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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Har du en fråga
till kommunens
press- och
näringslivschef
Johan Elfver?
Maila din fråga till:
radio@malaroarnasnyheter.se
och få svar direkt
i tidningens radioprogram torsdagar
kl 17-19 i Radio
Viking, 101,4

Frågor om djurinnehav i trädgården
Här kommer några av de senaste
frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens
press- och näringslivschef Johan
Elfver i MN:s radioprogram ”God
kväll Mälaröarna”
Vi bor i ett villaområde i kommunen med grannar intill, med andra ord inte långt ut på landet. Nu
undrar jag om min granne får ha
hönsgård i sin trädgård? En tupp
som gal och hönor som kacklar är
kanske charmigt, men passar ju
bäst på landet. Sedan undrar jag
rent allmänt vad som gäller för villaområde och djur, kan man även få
ha en gris eller en mindre ponny på
sin tomt? Ett lamm? En ko? Var går
gränsen?
– Om du bor inom detaljplanerat
område och vill ha nötkreatur, häst,
get, får, höns eller andra djur som inte
räknas som sällskapsdjur så behöver du ansöka om tillstånd hos Ekerö
kommuns miljöenhet även om det är
färre än 100 djur.
Har hört att kommunen bestämt
att blomsterhandlarens verksamhet på Mälarö torg ska upphöra på
grund av coronan. Innebär det ingen torghandel alls?
– Teknik- och exploateringskontoret tillsammans med näringslivsenheten håller på med en översyn av
den framtida torghandeln och återkommer om torgplatser ska erbjudas
under 2021.

av småstad ska ske genom en varsam
utbyggnad. Översiktsplanen anger
inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och
beskriver kommunens utveckling till
år 2030 med sikte på år 2050. Ekerö
kommun strävar efter en långsiktigt
hållbar och robust samhällsutveckling och ska kännetecknas av attraktiva livsmiljöer. Fastigheterna som
kommer att byggas varierar i bygghöjd om fyra och sex våningar, men
majoriteten av husen kommer att ha
tre och fyra våningar. De planerade
bostadskvarteren i området, cirka 450
till 500 bostäder sammanlagt, är en
fortsättning på den beﬁntliga bebyggelsen och ska utformas i Erskines
anda. Husen närmast strandpromenaden placeras så att gårdarna öppnar upp sig mot vattnet, på så sätt får
så många hem som möjligt en vacker
sjöutsikt.

EWA LINNROS

En läsare undrar om grannen får ha tupp i sin villaträdgård.

När öppnar kommunhuset sin vanliga reception igen? Och har man
hållit budget för ombyggnationen,
det vill säga 25 miljoner kronor om
jag inte missminner mig.
–Enligt de uppgifter jag har i nuläget
är det planerat att ske i februari. Jag har
inget exakt datum och projektet har
hållit budget.

FOTO: ARKIV

Tog mig en promenad ner mot det
som kallas Ekerö strand. Där ﬁnns
en bild på hus som ska byggas och
vad jag kan se är det sex våningar
höga hus. Är detta kommunens
nya proﬁl framöver, en ”småstad”
med höghus?
– Ekerö kommuns perspektiv utifrån översiktsplanen är att Ekerö
kommuns utveckling till vår vision

ewa@malaroarnasnyheter.se

RADIO LYSSNA
z Hör intervjun på
www.malaroarnasnyheter.se
Tidningens radioprogram ”God kväll
Mälaröarna” sänds
torsdagar kl 17-19 på
Radio Viking 101,4
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FÖNSTER & DÖRRAR
FÖR KUNDER MED HÖGRE KRAV

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

Vi tar hand om allt. Uppmätning, tilllverkning,
leverans och installation.
Familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945
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Tröttnat på köerna?

SKANDIAMAKLARNA.SE

Arbeta och bo på Ekerö!

Lokal, maskinhall, lager

EKERÖ NÄRLUNDA — VÄLKOMMEN IN I DETTA LJUVLIGA HUS!
6WRUIDPLOMHYLOODPVM|XWVLNWIUDOODUXP6WRUDYDFNUDUXPSRROGXEEHOJDUDJHVRYUXP0NWYlO

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 EkeröSlagsta färjan. TOTAL YTA 180 kvm.

RPKlQGHUWDJHWLQJDUHQRYEHKRYJHQRPJnHQGHSDUNHWWRFKNOLQNHUJROY3ULVNUEXG

ADRESS BIGÅRDSVÄGEN 5B BOAREA 230 KVM ANTAL RUM 7 ROK (4 SOVRUM) TOMTAREA 1 253 KVM
EP E 140 KWH/M2/ÅR MÄKLARE MONIKA KEILLER 070-912 80 44

MyWash

EKERÖ REDERI AB

z

08-560 347 69

z

info@ekerorederi.se

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
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.

Läs mer om tvätthallen och bli kund på

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

MyWash
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Sp
porten

”...det har varit tufft, vi har märkt att det påverkat barn och ungdomars
fysiska och psykiska mående.” Johanna Eriksson, Ekerö IK

’’

Sportnyhet? Skicka kort text till sporten@malaroarnasnyheter.se

Barn- och ungdomsträning
inne och ute återupptas
IDROTT | Under en period

och psykiska mående. De
kommer inte ut och har kanske inte ett socialt sammanhang på samma sätt. Det är
färre och färre barn idag som
rör sig utanför den organiserade träningen tyvärr.

innebar coronarestriktionerna att kommunala
idrottsanläggningar hålls
stängda. Men från 21
januari återupptas både
inomhus och utomhus för
barn och ungdomar som
är födda 2005 och senare. Vi har frågat Johanna
Eriksson, Ekerö IK hur
föreningen arbetar under
tiden träningarna legat
nere.
Regeringen gav ett tydligt besked 21 januari att
idrottsträningar för barn
och ungdomar som är födda
2005 och senare ska återupptas både inomhus och
utomhus.
Vad har ni arbetat med
under den period då all
organiserad träning, inomhus såväl som utom-

Under en period stängdes alla kommunala idrottsanläggningar ned på grund av coronarestriktioner, men från den 21 januari är det
åter barn och ungdomar som är födda 2005 och senare ska återuppta träning både inomhus och utomhus.
FOTO: EKERÖ IK

hus med anledning av den
allvarliga smittspridningen legat nere?
– Om man tittar på kanslipersonal, sportchefer och
sportansvariga har vi fortfarande haft fullt upp. Vi

har hållit koll på vad våra
olika sportförbund och vad
Folkhälsomyndigheten sagt
och sedan jobbat med hur vi
ändå ska kunna upprätthålla aktiviteter runt omkring,
berättar Johanna Eriksson.

Hur har ni gjort det?
– Vi har haft så kalllad egenträning för olika träningsgrupper. För de äldre
har vi haft individuella pass.
Sedan har vi ordnat olika
föreläsningar som vi kört

digitalt kring exempelvis
kost, vila, värdegrunder och
spelregler, berättar Johanna
Eriksson och fortsätter:
– Men det har varit tufft,
vi har märkt att det påverkat
barn och ungdomars fysiska

Har det kommit ut något
positivt för verksamheten
under den här tiden?
– Absolut, framförallt
arbetet att hitta digitala lösningar och hitta andra sätt
att peppa och entusiasmera
barn och ungdomar till att gå
ut och röra på sig. Det är också något vi kan ta med oss in
i framtiden genom att kanske skapa olika ﬁlmsnuttar
med träningstips och andra,
inspirerande ﬁlmer där våra
barn och ungdomar kan vara
med och inspirera andra.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

F’SONS ALLSERVICE AB
Trädgård & Fastighetskötsel

www.fsons.se

Program & värdar

z Trädgård & Fastighetsunderhåll

Sändningstider: www.radioviking.se

z Trädfällning & Stubbfräsning

Du kan även lyssna på datorn och i mobilen!

z Mark & Anläggning
z Vinterunderhåll
z Lastväxlare med kran

10 %

Rabatt på
trädfällning,
trädbeskärning
till och med
februari

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.

Gott och Blandat:

Mälarö Mötesplats:

Absolut blandat:

Eva Möller

Peter Strömmer och Joakim
Jonsson

Cornelia Von Bargen

Hultmans Hak:

Annis Musikcafé:

Lina Hultman

Plats på scen:

Anni Stavling

Istället för Flisan: Pontus

Bo Magnusson

Back to the Sixties:

Kentas Kårner:

Pyrets fredag:

Janne Widén och Lasse
Lindros

Kenta Hedlööf

Kryckan på egna ben:

Skivat och klart:

Barockt och Bàrock:

Lars ”Kryckan” Krüger

Kjell Karlsson

Jüri Jügenthal

Kryckans Country:

Blandade pärlor:
Rolf Larsson

Lars ”Kryckan” Krüger

Storband och mycket
annat: Tommy Ollmark

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

Lennarts Låda:

Blå timmen:

Lennart Lundblad

Lennart Karlsson

Lättspårat:

CD med egna öron:

Ingemar Eriksson

Pyret Ericson

Dags för dragspel:
Kjell Nilsson

Fredagsdansen:
Anni Stavling

Fredagskväll:
Björn Höglund

Fyndlådan:


Gilla oss på
facebook:
Radio
Viking

78 på 60: Gunnar Nilsson

Leif Bjärnling

Tel: 560 47 111 z info@fsons.se

Upptäck vår
hemsida!

God kväll Mälaröarna:
Ewa Linnros och Joakim
Jonsson

Mer än bara Blues:

Pyret Ericson

Söndagkväll:
Fredrik Rispe

The 70´s: Magnus Haage
Tisdagsmix: Leif Helenius
Torsdagspytt:

Danne Larsson och Arne
Swedin

P-O Ljungberg

Morgonluft från
Mälarökyrkan:

Varierande programledare

Ing-Britt Bäcklund , Urban
Thoms, Thorleif Larsson,
Lars Narin, Klaus Franken

Mälarö Jazz:
Tommy Ollmark med Janne
Stolpe och Rune Sjögren

Vikings Nattsudd:
Vinylblandat:
Janne Widen

Ytterligheter:
Lars Grahm
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Klicka hem
veckans goda!
Välkommen in på ica.se/supermarket/tappstrom

Vi säljer receptfria
läkemedel i butiken!
För dig över 18 år.

Tappström

21
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Exploateringstankar då och nu
MÄLARÖARNA | Träkvista

torg har i stort sett likadant
ut sedan 1967 då affärsbyggnaden och parkeringen invigdes. Diskussioner om att fräscha upp torget har pågått
länge och i slutet av förra
året antogs en ny detaljplan
för torget. Men detta har nu
överklagats. Att exploatera
kommunen är en komplicerad process och hur det ska
gå till, råder och har det rått
olika synpunkter om.
”Hur ska vi bygga på Mälaröarna i framtiden?” skriver
Mälaröarnas nyheter 1979 och
redovisar en rad insända åsikter och synpunkter från politikerna och mälaröborna. 1979
talas det om ”Storutbyggnad”
och Skärholmen nämns som
ett exempel. ”Intressant är vad
de människor som berörs av
den så kallade storutbyggnaden upplever som stort eller
inte. Skärholmsbon betraktar
kanske ett villaområde för 5
000 personer som en liten

idyll. Men det är ju ganska
ointressant. 5 000 personer
på Skå-Edebygärdet låter fasansfullt för de ﬂesta skåbor,
ungefär dubbelt så stort som
Stenhamra”, skriver en insändarskribent som också
efterfrågar en tydlighet från
politikernas sida: ”Tala om
klart och tydligt var ni står i
de fall som är aktuella inom
kommunen och blanda inte in
Skärholmen. Vi vill heller inte
höra talas om några ﬁnsnickrade fraser om en försiktig utbyggnad på lång sikt, diffusa
viljeyttringar lyssnar inte folk
på hur vackert de än låter”.
”Från landsbygd till småstad”

är 2021 visionen som ofta
nämns för de utbyggnadsplaner som är på gång i kommunen. Träkvista torg ska byggas
ut, detaljplanerbetet för Ekerö
centrum pågår för fullt liksom
det för Stenhamra centrum
för att bara nämna några områden. Men nu som då 1979,
är åsikterna hos många kom-

muninvånare kritiska till hur
byggplanerna utformas. Småstadsbegreppet anser många
inte har någonting att göra
med de huskroppar som presenteras i olika detaljplaner
och en oro för att det istället
blir en förortskaraktär ﬁnns
hos många.
Träkvista torg har i stort sett
sett likadant ut sedan 1967 då
affärsbyggnaden och parke-

’’

God kväll Mälaröarna!
Tidningens eget radioprogram
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

”Ekerö
kommuns
byggnadsnämnd
tycker att den
L-formade affärsfastigheten är ett ”arkitektoniskt lyckat grepp”,
då man ogärna vill
ha ”mastodonthus”
uppförda i villastaden
Träkvista”

Ewa Linnros & Joakim Jonsson

torsdag10/12 kl 17-19 Radio Viking 101,4
Senaste programmet ﬁnns också på www.malaroarnasnyheter.se
Arrangör: Mälaröarnas nyheter i samarbete med Föreningen kultur och musik på Mälaröarna och Radio Viking.

Träkvista torg får 1967 den
affärsfastighet som står där
än idag. I den då nya fastigheten inryms en kiosk med
korvbar,
tandläkarmottagning, en ännu outhyrd lokal,
en postanstalt och Konsums
snabbköp. ”Den 8 juni klockan 10 öppnar Konsum sitt nya
stora snabbköp vid Träkvista
torg”, skriver MN 1967. Ekerö
kommuns byggnadsnämnd
tycker att den L-formade affärsfastigheten är ett ”arkitektoniskt lyckat grepp”, då man
ogärna vill ha ”mastodonthus” uppförda i villastaden
Träkvista.
Den kombinerade kioskoch korvbaren ska drivas av
köpman Karl Gustav Norén,
som i många år har haft den
lilla tidnings- och tobakskiosken vid torget. MN skriver
1967 att kommersen har gått

så bra de senaste åren att han
nu vågar satsa på en betydligt
större lokal.
I en annons kan man också
läsa att ”Noréns kiosk ﬂyttar
inom kort in i stora affärshuset vid Träkvista torg. Betydligt utökat sortiment, bland
annat varm och grillad korv,
cheeseburgare, hamburgare,
köttbullar, mos och pommes
frites, buljong, våfﬂor med
mera. Gamla och nya kunder
hälsas välkomna”.
1967 ville alltså inte dåva-

rande byggnadsnämnd ha
mastodonthus i villastaden
Träkvista.
Nu 2021 är ett av de tyngre
skälen i överklagan för detaljplanen, att huskropparnas
utformning är allt för dominerande och höga.
Läs mer om Träkvista torg
på sidan 8.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Mälaröarnas
nyheter

100 % lokalt
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os
Kontakta 6 00
5
08-560 3

Om

eller via webben www.radioviking.se

ringen invigdes. I december
2020 antogs alltså en ny detaljplanen för torget, men beslutet är nu överklagat.

M

9

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.

Träkvista torg som det såg ut 1967 då parkeringen och affärsfastigheten invigdes. Under alla år har inte mycket förändrats och planerna på att ge torget ett ansiktslyft har pågått
länge. Alla vill nog få ett upprustat torg, men hur det ska se ut råder det olika åsikter om. Och det är inte något nytt, vi har tittat tillbaka i vårt tidningsarkiv för att se vad man skrev
om framtida exploateringar i kommunen 1979.

äla
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MN blickar tillbaka

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

rö a r n a s e d a n
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” Jag har väntat på att de ska öppna igen...”
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Stort tryck efter bokutlåning
MÄLARÖARNA | Stängda

gallerier, inställda bioföreställningar och uteblivna jazzkvällar – det
är ett torftigt kulturliv
på Mälaröarna i coronatider. När Ekerö bibliotek
öppnade efter att ha haft
stängt sedan drygt en
månad, var det många
som ville ta chansen att
få välja och vraka bland
böckerna igen.
I normala fall pågår det
mycket inom Mälaröarnas
kulturliv. Föreningen Jazz
på Mälaröarna arrangerar
musikkvällar både på Ekebyhovs slott och Skå festplats, den livaktiga ideella
föreningen
Mälaröbion
visar ﬁlm för allmänheten
ﬂera kvällar i veckan och i
galleriet i Ekebyhovs slott
byter konstutställningarna
av varandra. Även om vissa
av föreningarna har försökt
hålla ut och anpassa sig efter nya restriktioner, så har
de bit för bit stängt ner i
väntan på att pandemin ska
ge vika.
– Vi har hållit stängt sedan den 1 november, men vi

är väldigt sugna på att börja
visa ﬁlm igen så snart restriktionerna lättar och det
blir möjligt att öppna bion.
Eftersom många ﬁlmbolag
väntar med att släppa sina
färdiga ﬁlmer, kommer det
vara en lång lista att välja
bland när det blir dags, berättar Andreas Carlsson,
Mälaröbion, biografen som
drivs ideellt i Erskinesalen.
Strax innan jul stängde alla
landets biblioteket sina ytterdörrar och så gjorde även
Ekerö bibliotek och Barnens
eget bibliotek i Stenhamra.
Men det betydde inte att
mälaröborna slutade låna
böcker. Båda kommunens
bibliotek har erbjudit hjälp
med att plocka ihop böcker
till den som kontaktat dem.
– Vi har varit bemannade
hela dagarna som vanligt
och man har kunnat ringa
in och beställa böcker som
vi har plockat ihop. Sedan
har vi antingen lämnat dem
utanför dörren eller lämnat
dem till ombud som har levererat hem till dem som
inte själva kan komma hit,
säger Britt Majgren, biblio-

Jan Sondell, besöker ofta Ekerö bibliotek och var glad att kunna få komma tillbaka när det öppnade igen efter nedstängningen. Åsa
Sjöberg, biblioteket, är också glad att få ta emot besökare på plats igen.
FOTO: LO BÄCKLINDER

tekarie Ekerö bibliotek.
Hon berättar hur telefonen har gått varm under hela
perioden och att hon och
kollegorna hjälpt till med
att hitta lämpliga böcker till
dem som vill ha tips. För
dem som har haft behov
har det även varit möjligt

Heminredning
Presentartiklar
Vintage & Antikt

att låna kopiator eller dator
under en halvtimme inne i
biblioteket.
Måndagen den 25 januari
öppnade båda biblioteken,
Ekebyhovs slott och Kulturskolan igen och såväl personal som besökare var glada

över detta. Trots snöovädret
vågade sig ett antal besökare
dit.
– Jag har väntat på att de
ska öppna igen, men jag har
synpunkter på öppettiderna
och skulle önska att de följde tiderna som butikerna i
centrum har. Jag är över 80

år och ska besöka mataffären
tidigt för att undvika trängsel, så jag skulle vilja gå till
biblioteket samtidigt, säger
Jan Sondell, som botaniserar
i hyllan med nyutgivet.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad

Våra varumärken:
Wildlife Garden
Wasa Ecotextil
Interiörhuset
Miljögården
Sköna Ting
By Boysen
Ryfors
Affari

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

båt, bil

Gamla Huset

Butik

Åkerstigen 93
08-560 30121
Ons - Fre 11-18
Lör 11-16 & Sön 12-16

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

EKERÖ REDERI AB

z

08-560 347 69

z

info@ekerorederi.se
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Med över 30 års samlad erfarenhet
skapar vi tillsammans vackra minnen

FAMILJ

familj@malaroarnasnyheter.se

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

Leif Eriksson
Heli Ekberg och Leif Eriksson

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö

Grattis Bastian Avena som
fyllde 6 år den 21 januari.
Mormor och morfar

• Familjeannonsera GRATIS!
• Max 100 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild
• Skicka till familj@
malaroarnasnyheter.se
• Var ute i god tid – helst
2 veckor före utgivningsdag
• För utgivningsplan se redaktionsruta sid 2
• Publicering sker i nästkommande nummer, i turordning
samt i mån av utrymme
• För sedvanliga dödsannonser
ring 560 358 00

___
AVLIDNA

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Hans Melander,
tredje generationen

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
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
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• Bertil Lennart Allan
Färnlund, Skå, avled den 21
december i en ålder av 76 år.

• Johan Strömstedt, Stenhamra, avled den 2 januari
i en ålder av 73 år.

• Mert Kubu, Ekerö, avled
den 28 december i en ålder
av 87 år.

• Vera Margareta Olsson,
Färingsö, avled den 4 januari i en ålder av 89 år.

• Mary Eva Friis, Ekerö, avled
den 29 december i en ålder
av 96 år.

• Ken Dagberg, Färentuna,
avled den 6 januari i en ålder
av 71 år.

• Bengt Göran Ringström,
Ekerö, avled den 24 december i en ålder av 77 år.

• Astrid Viola Eriksson,
Ekerö, avled den 7 januari
i en ålder av 92 år.

• Hugo Bertil Lundström,
Ekerö, avled den 30 december i en ålder av 83 år.

• Gudrun Karlgren, Stenhamra, avled den 9 januari
i en ålder av 97 år.

• Kerstin Sjövall, Munsö,
avled den 31 decemberi i en
ålder av 88 år.

• Ulla Liedegren, Ekerö,
avled den 13 januari i en
ålder av 79 år.

• Clary Ragnhild Engman,
Ekerö, avled den 2 januari i
en ålder av 87 år.

• Valborg Elvira Wallin, Stenhamra, avled den 16 januari
i en ålder av 99 år.

Min kära Maka
Vår älskade Mamma
och Mormor

Min älskade Make
Vår käre Pappa
Svärfar och Farfar

Ulla Liedegren

Johan ”Jocke”
Strömstedt

* 26 februari 1941
har efter en svår tid
stilla insomnat
✝ 13 januari 2021

* 22 maj 1947 Ålsten
✝ 2 januari 2021 Stenhamra
CAJSA
PATRIK TOBIAS TJATTE
med familjer

SUZANNE
Simon Stella

Släkt och vänner

Släkt och vänner

Ingen ser
jag vinkar försiktigt åt er

Du var så god,
Du var så glad
Du lämnar bara
vackra minnen
All smärta den är borta
och Du får vila ut
Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt
vad Du oss skänkt
Vi vet Du på oss alltid tänkt
Tack för våra lyckliga år
tillsammans

__
__

PRIVATA ANNONSMARKNADEN

B0RTSKÄNKES

Ikea byrå Malm, vit 80x100.
Ikea byrå Malm, vit 40x123.
Ikea skrivbord, vitt med
stålben 80x120. Allt i ﬁnt
skick. 070-636 36 12.

KÖPES

Frimärken, mynt, vykort.
Gärna hela samlingar och

Nu kommer kyla
med regn och snö
hej så länge men inte adjö
vi får vänta bara
Jocke

partier. Bor på Ekerö, kan
göra hembesök. Vänligt och
kunnigt bemötande.
08-400 258 35.
Jag köper gärna dina
gamla LP-skivor, mindre
och större samlingar, pop,
rock, jazz, 60- till 80-tal.
Även CD-skivor kan vara
av intresse. Kontakta mig
(telefon/SMS) på 0730-37
10 36.

• Privatpersoner (ej verksamhet) annonserar GRATIS
• Max 500 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild
• Begagnat utannonserat värde högst 250 000 kr

Jag köper gärna dina
gamla vinylskivor till
mina radioprogram. Pop,
rock, blues, hårdrock mm
1950- till 80-tal. Även
större mängd/hel samling.
Ej dansband, klassiskt
eller barnskivor och ej CD,
stenkakor eller kassetter.
Kontakta Ronny i dag
070-2715197 eller
ronny@ronnybgoode.se

• Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se
• Publicering sker i nästkommande nummer,
i turordning samt i mån av utrymme.

Begravningen äger rum
i Sånga kyrka
fredagen den 29 januari kl.11.00
i kretsen av de närmaste.
malarobegravning.se

Alfa Ekerö

Begravningen äger rum i kretsen
av de närmaste.
Tänk gärna på Parkinsonfonden
www.klarahill.se/minnesrum

Rut-avdrag!

IGNIS

Begravningsbyråer
Med lång tradition och
gedigen kunskap hjälper
ȱȱĴȱȱĴȱ
§ȱ
www.ignis.se
Sandviksvägen 4, tidsbokning
på telefon 08 - 560 310 65
Auktoriserad av SBF

Vera Ohlsson
* 1 april 1931
har stilla insomnat
Färentuna 4 januari 2021
KRISTINA OLOF
YLVA
HELENA PATRIK
Barnbarn med familjer
Från björkens gungande
krona
från vindens vaggande
gröna hus
Små sorgevisor tona
all skogen är uppfylld av sus
Gustav Fröding

Begravningen äger rum i stillhet.
Tänk gärna på Hjärnfonden
tel 020 523 523.
www.klockarebolaget.se
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BO
JEANETTE
Olivia Rasmus

låter dumt
men jag hör er svara

Vår kära Mamma
Mormor Svärmor

Hem/företagsstäd

FÖNSTERPUTS
www.ekerostad.se
070-5601954

Min älskade Make
Vår käre Pappa Morfar
Svärfar och Gammelmorfar

Ken Dagberg
* 28 maj 1949
har hastigt lämnat oss
✝ 6 januari 2021
YVONNE
CAROLA och PATRIC
Erica Kim Nicklas
CARINA och NATTE
Wilma Elton
Släkt och vänner
Du var så god
du var så glad
Du lämnar bara fina
minnen kvar
Begravningen äger rum i
Färentuna kyrka fredag
29 januari kl.14.00.
På grund av rådande
omständigheter sker
begravningen i kretsen
av de närmaste.
Istället för blommor tänk
gärna på Hjärt-Lungfonden
tel 0200 88 24 00
www.ignis.se
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Coop Kungsberga tänder lampan när trängsel uppstår. Personal
utanför lotsar därefter in nya kunder i takt med att andra handlat
klart. Riktlinjen är max 20 personer åt gången och räkningen
sker manuellt, vilket gör att metoden lämpar sig för just en liten
butik. Uppstår trängsel trots detta på vissa ytor inne i butiken, kan
dörrarna stängas tidigare. När rutinen satt sig kommer kunderna
själva få ta ansvar för att inte gå in förrän annan lämnat... när
lampan lyser.
FOTO: MICHAEL BURMAN

Äntligen kom snön och Ekebyhovsbacken fick sin premiäröppning för säsongen lördagen den 16 januari. Tillströmningen av
mälaröbor och även mängder av utsocknes slog rekord, 3 000 personer under hela helgen. Aldrig någonsin har så mycket folk samlats
i backen, som var den enda öppna anläggningen i hela Stockholm. Liftkortsförsäljningen fick tidvis pausas för att verksamheten skulle
kunna bedrivas säkert med hänsyn till corona-pandemin. Värmestugan var av samma skäl stängd och kaféserveringen bedrevs utomhus. För att tillgodose åksuget, då många mälaröbor just nu är hemma dagtid, hålls backen öppen från onsdagar till sena kvällar veckorna ut. En del av besökarna åkte längdskidor på ängen nedanför skidbacken, där det under den här veckan öppnas ett konstsnöspår
som genom snökanonerna får vädertålig snö, som står emot plusgrader mycket bättre.
FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS

Skå IK Fotboll skänker gamla matchtröjor. Juniortruppens
nya huvudtränare, Jessie Vasconcelos, tog i december med sig
gamla matchtröjor ner till sin fotbollsakademi i Guinea-Bissau.
FOTO: PRIVAT

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”.

MÄLARÖKRYSSET

kryss@malaroarnasnyheter.se

TÄVLA! Välkomna att lösa ett

korsord på temat Mälaröarna.
Krysset är konstruerat av mälaröbon 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 föroch efternamn.
Bland de rätta svaren lottar vi efter helgen ut ett
PRESENTKORT på 100 kr hos Mälaröarnas Bokhandel
Bilden: ”De gamlas dag” då drottning Siliva gratulerar Stig Ronlind på
100-årsdagen.
FOTO: OVE WESTERBERG

Vi gratulerar Mariette Göransson, till förra numrets vinst
där korsordet hade nedanstående lösning.
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• Välkommen att skriva en
lokal insändare!
• Skriv kort – ju kortare desto
större chans att komma med.
• Vill du skriva under med
signatur måste redaktionen ha
kännedom om namn, adress
och telefonnummer.
• Skicka till
tyck@malaroarnasnyheter.se
• Redaktionen förbehåller
sig rätten att avgöra vilket
innehåll som lämpar sig på
insändarplats samt även att
korta ner inläggen.

rosor
& tack
Stort tack!
z Jag vill tacka den
kvinna som hjälpte mig
på skidspåret söndagen
den 17 januari efter att
jag hade ramlat. Hon
tog hand om mig tills
min son hämtade mig.
Tur att det ﬁnns sådana
människor runt om oss!
Tack! Handen är nu i
gips.


– Epp

Obefintlig snöröjning
Jag tycker det är under
all kritik med så usel
snöröjning runt vårdcentralen. Trottoarerna
på båda sidor om Bryggavägen är kommunens
ansvar och om det är
någonstans som snöröjning ska prioriteras
så måste det väl vara
runt vårdcentraler och
apotek.
Enda möjligheten för mig
i rullstol att kunna ta mig
fram här är att åka på vägen.
Tycker kommunen att det är
lämpligt att manuella rullstolar ska åka på vägen? Den
obeﬁntliga snöröjningen
har påpekats tidigare år utan
att något hänt. Kan kommunen berätta om sin prioritering så att jag vet? För det är

Lysande idé!
REPLIK

önskar för det första ett akut
åtgärdande och för det andra
ett svar från ansvarig om hur
ni tänker åtgärda att detta
inte fortsätter att ske.

inga problem att ta cykelvägen ut till Stenhamra, där är
det röjt och saltat, men våra
äldre och sjuka, de har visst
inte samma prioritet. Jag

– Hälsningar
Kent Revedal,
ledamot i Kommunala
rådet för funktionshindersfrågor

Läser med stor förtjustning
om förslaget att göra om
bussgaraget till saluhall.
Det är ju så klockrent. Man
måste förstå sin orts gamla
byggnaders värde och förvalta dem. Ta Sickla som
exempel. Ett nytt köpcentrum har byggs upp runt
beﬁntliga tegelbyggnaden
Dieselverkstaden. En mer
lyckad kombination av upprustat gammalt förenat med
nytt är svårt att hitta. Ekerö
centrum nästa.
– Bästa förslaget!

Gräv ner elledningarna och se till att det grundläggande fungerar
Mitt i ett arbete som kräver
både koncentration och
precision samt när man är
80+ framför allt ordentligt ljus – blir det plötsligt
mörkt. Irriterande att
lampan skulle gå sönder just
när det var som mest mörkt.
Ser inte vad jag gör – lägger
arbetet åt sidan för att ta fram
en ny glödlampa och förstår
att det inte är den som är
problemet – det ﬁnns ingen
el – strömmen har gått!
Det viktiga arbetet blir liggande – i timmar. 80+ börjar
frysa lite, börjar bli hungrig.
Strömmen försvann 12:15

och 80+ hade inte hunnit
laga någon lunch. Till detta
behöver man en spis som
behöver el.
Ensam, ofrivilligt isolerad på grund av Coronan,
sitter sedan 80+ där i det
tilltagande mörkret. Livlinan
– telefonen – fungerar inte
heller för den behöver också
el. Mobiltelefonen fungerar
hjälpligt – bor nämligen i så
kallad ”skugga”. Dessutom
börjar det signalera att batteriet behöver laddas – och till
det behövs ju el.
Timmarna går. Många
timmar till tankar och fun-

deringar.
Vad spelar det för roll
vilken elleverantör man
väljer – när inte ledningarna
fungerar?
Eländet med strömavbrott
på Mälaröarna har pågått i
minst femtio år. Det inträffar dessutom alldeles för
ofta. Nu är det väl på tiden
att något händer.
Varje gång det drar ihop
sig till lite ”starkare vindar”
bör en del av Mälaröarnas
innevånare tydligen se till
att ha termosar med varmt
vatten och kaffe. Dessutom
har många fortfarande sitt

vatten antingen genom egen
brunn eller från Mälaren
och där behövs också el – till
pumparna.
Det var helt säkert inte
bara jag som ﬁck sitta ensam
i mörker och kyla denna
decembersöndag.
Efteråt får man sedan höra
att bara någon kilometer
bort, där hade de haft varmt
och skönt hela kvällen. Där
hade de fått varm mat och
dryck och kunnat se på TV.
Först 21:30, efter drygt nio
timmar tändes åter lampan.
Tyvärr för sent för att det
viktiga arbetet skulle bli fär-

digt i tid.
I åratal har det diskuterats
och planerats för en simhall... Det talas om att förtäta
centrum i Stenhamra...
Det byggs nya vägar...
Ordet ”småstad” har även
nämnts. Bla, bla, bla.
Det är dags att i första hand
se till att det grundläggande
i samhället fungerar och dit
hör en säker elförsörjning.
Gräv ner ledningarna och se
till att de är dimensionerade
för all ny bebyggelse!

utveckling som kommer att
minska och inte öka valmöjligheterna i Ekerö kommun.
Vi förstår värdet av att
tillåta skolor som erbjuder
annan pedagogik än den
som erbjuds inom kommunala skolor. Vi vill inte
hindra eldsjälen, passionerade läraren eller föräldern
från att driva en enskild
skola.
Det går att värna om
skolvalet utan att försvara
skolkoncernernas vinster.
Elever och föräldrar bör
kunna välja skola bland

både kommunala och andra
alternativ. Med politiska
medel går det att uppmuntra
ﬂer idéburna skolor som
erbjuder alternativ pedagogik. Ett fritt skolval, med
eller utan dagens system
med skolpeng, är fullt förenligt med ett stopp för vinstdrivande skolor. Skolpengen
ska gå till skolan och till barn
och ungdomars utbildning,
inget annat.

– Ingegerd Björkman,
80+

Kommunala skolor eller friskolor?
Det är skillnad på rätten att
driva skola som fristående
aktör och rätten att ta ut
obegränsat med vinst ur
samma skola. Reformen från
1992 tillät fristående aktörer,
inklusive vinstdrivande
aktiebolag, att driva skolor.
I samma reform introducerades det fria skolvalet. Fritt
skolval är inte detsamma
som fritt vinstuttag. Vi
blandar ofta ihop dessa delar
av dagens skolsystem och
friskolereformen.
Flera av friskolorna har
en strategi som bygger på

att locka till sig lätt undervisade elever och sedan
skära ner på undervisning
och lärarkostnader. Deras
vinster drivs direkt av den
ökande skolsegregationen.
När de självgående eleverna
går över till friskolor står
kommunen kvar med ett
svårare elevunderlag. Om
kommunen då väljer att höja
skolpengen, måste även
friskolornas skolpeng höjas.
Det är en genialisk affärsidé.
Vinstuttagen är inte populära bland väljarna, till skillnad från det fria skolvalet.

Rätten till vinstuttag gör
att stora friskolekoncerner
expanderar. I många fall
leder inte denna expansion
till ett större urval av skolor,
utan istället ofta till att en
eller ﬂera kommunala skolor
kommer att läggas ner. Stora
skolkoncerner har ofta som
tillväxtstrategi att köpa upp
små skolor i rask takt.
Ett fåtal skolkoncerner
kommer att få en allt större
andel av friskoleelever.
Denna tillväxt kommer
delvis att ske på mindre
skolors bekostnad. Det är en

Hemstädning
z Flyttstädning
z Visningsstädning
z Byggstädning
z Storstädning
z Hemservice
z











08-560 243 62
www.malarostadservice.se



– Öpartiet, Stefan Björn,
ledamot i barn- och
utbildningsnämnden

Fönsterputs
z Trädgårdsskötsel
z Kontorsstädning
z Golvvård
z Trappstädning
z Sanering
z
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Civilisationen kommer till Stenhamra
REPLIK
Läste just i bladet att
Svartsjö matsal har blivit
utan husrum. Trist. Men
en fastighetsägare måste
väl få disponera sina egna
lokaler som han ﬁnner bäst?
Nåväl, jag har en annan idé.

Stockbygården, som det har
varit (eller fortfarande är) så
mycket hallå om, varför inte
upplåta den för restaurangverksamhet? Självfallet
skulle det kräva en hel del
investeringar för att kunna
bli godkänd för just restaurangverksamhet, men

jag tycker det vore en winwin-lösning: restauratören
får ett kommersiellt bättre
läge, Stenhamra får en riktig
restaurang, kommunen får
en yrkesverksamhet som
betalande hyresgäst.
– Lars-Erik Lindhe
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SÅ HÄR TYCKER VI!

Utbyggnad av kommunen
EXPLOATERING | Detaljplanen för Träkvista torg är överklagad, bland annat
då man tycker att byggnaderna är för höga. Vad tycker du om Ekerö kommuns
exploateringstakt och vilken karaktär bör den ha?

Skolor och partitillhörighet

REPLIK 2
I liberalernas replik om
skolor står, att jag tidigare
har företrätt moderaterna i
några nämnder och styrelser. Det stämmer, men inte
under de senaste 20 åren. Nu
vet jag inte, vad det har med

Replik till SD Ekerö
REPLIK 1
I din insändare inleder du med
att begreppet småstad diskuteras
mycket i vår kommun. Vad en
småstad är och hur den ser ut ﬁnns
det ﬂera åsikter om, den synen
delar vi. Du skriver sedan att ni
Sverigedemokrater har er syn klar
kring hur Ekerö kommun ska
utvecklas i byggandet, ”nämligen
småskaligt, assimilerat och lokalistiskt”. Därefter kommer en förklaring hur ni menar. ”Att Ekerö inte
ska förvandlas till en storstadsförort, utan att byggnationerna
ska anpassas efter vår kommuns unika miljö och
beﬁntlig bebyggelse. Kommunens och inte exploatörernas
intressen kommer alltid först”. Denna beskrivning av var ni
står i utvecklingen av Ekerö som småstad gör oss i Öpartiet
lite fundersamma, allrahelst då ni som parti i Ekerö ställt
er bakom planerad bebyggelse, med sex våningshus efter
Tappströmskanalen och Träkvista torg, vilket vi inte gjorde
och redogjorde genom skriftliga reservationer, hur vi ser
på de utvecklingsområdena i utbyggnaden av Ekerö som
småstad.
– Öpartiets styrelse

gymnasieskolor och min
insändare att göra?
Tror ni att moderaterna
frågar mig innan de tar ställning i olika frågor, därför
att jag tidigare har företrätt
partiet i vissa nämnder? Inte
alls. Ingen frågar efter vad
jag tycker. Ibland får de läsa
det i tidningen.
Som alla medborgare har
jag givetvis rätt, att framföra
mina synpunkter. Det står
alla politiker fritt, att lyssna
på kommuninvånarna och ta
till sig det de anser beaktansvärt. Jag är övertygad om, att
Adam tar emot alla som vill
träffa honom och lyssnar.
Det gäller att ha något vettigt
att komma med. Men jag
dikterar inte vad fullmäktigeledamöterna ska besluta
om och påverkar inte mer
än vad alla andra i Ekerö har
möjlighet till.
– Gull Olli

Värdigare
omsorg!
Coronaepidemin synliggjorde den skriande brist
på sjuksköterskor som vi
har på våra äldreboenden
i Ekerö kommun. På socialnämndens möten ﬁck vi
rapporter om hur personalbristen verkligen blev
ytterst trängande när ﬂer
var tvungna att sjukskriva
sig och det på ställen där de
ekonomiska marginalerna
redan blivit trimmade till
max! De äldre har jobbat
och betalat skatt i det här
landet i hela deras liv – nu
är det viktigt att samhället
möter upp med en värdig
äldreomsorg när de behöver den! Därför lade vi
Socialdemokrater en betydande del i vår budget på
ﬂer sjuksköterskor.
– Inger Andersen (S)

Replik ”Vi ska bygga småskaligt”
REPLIK 2

”ges utrymme för högre
och tätare bebyggelse i centrumnära lägen”!? Detta är
sålunda det som en politisk
majoritet med Moderater
och Socialdemokrater i
spetsen står bakom. Min
fråga till Jimmy Fors blir
sålunda – hur avser du och
Sverigedemokraterna agera
för att få till den småskaliga
utbyggnad som du och även
jag önskar när varken den
moderatledda alliansen eller
den socialdemokratiska
oppositionen är intresserade av att bevara Ekerös
småskaliga karaktär?
– Johan Sundqvist

– Alla utbyggnader av ett
samhälle innebär större
eller mindre förändringar.
Ett eller ﬂera överklaganden är därför ett hälsotecken. Lämplig karaktär:
högst två till tre våningar.
Ju ﬂer våningar, desto
mer yta mellan byggnaderna.

Susanna
Stensdotter,
Ekerö:
– Ett samhälle måste
utvecklas, det är bra. Jag
hoppas man lyckas behålla småstadskaraktären.
Men jag hade önskat att få
se en långsiktig planering,
just nu blir det fragment
här och där, vilket gör det
nästintill omöjligt att ha
synpunkter på de olika
delarna.

Rolf Ohlsson,
Ekerö:

Maria Hörnell,
Färingsö:

– Man pratar om att göra
en småstad, för mig
innebär det två- till trevåningshus med en bra
blandning med villor och
lägenhetshus. Nu känns
det som att vi är mer på
väg mot en förstad. Det
är inte därför jag bor på
Ekerö. Det är inte en småstad som byggs nu.

– Kommunen bör vara
styrande i exploateringen
och inte vara pressade av
byggbolagens exploateringstal och täthet. Målet
enligt översiktsplanen är
småstadsidyllen, därför
bör man hämta sina
förebilder i små trästäder,
som Nora och Eksjö, med
mycket grönska.

Vill du vara med i vår panel?
Här ovan får du möjlighet att tycka
till om saker som berör våra öar!
Skicka in namn och bild till:
panelen@malaroarnasnyheter.se

Journalist
sökes
Vi söker en reporter
med god lokalkännedom
om våra fantastiska öar!
Hör av dig till
red@malaroarnasnyheter.se

Mälaröarna
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nyheter
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Jag vill börja med att säga
att jag i stora stycken delar
Jimmy Fors vision om
en småstad bestående av
en småskalig och varsam
utbyggnad av Ekerö.
Problemet som jag ser det är
hur Sverigedemokraterna
ska kunna påverka den
utveckling som nu pågår?
Jimmy Fors lyfter upp
Träkvista centrum som ett
exempel. Detta om något
visar på den moderatledda
alliansens tondövhet. När
planerna väl blev kända så
var det huskroppar som
hade en utformning långt

ifrån småskalighet och vad
som kan betecknas som en
småstad. De kringboende
rasade och verksamhetsutövare var långt ifrån
positiva. Tyvärr verkar inte
heller oppositionen ledda
av Socialdemokraterna
speciellt intresserade av
ett småskaligt byggande
utan vurmar istället för en
kraftig utbyggnation av
hyreslägenhetskomplex.
Studerar jag bland annat
den rådande centrumplaneringen för Ekerö centrum
så blir bilden än mer tydlig.
Här ska enligt gestaltningsprogrammet ”nya värden
tillföras” i form av att det

Lars-Erik Lindhe,
Färingsö:
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Liberalerna känner sig
motarbetade av mig, antagligen därför att jag inte är
övertygad om att ett idrottsgymnasium är vad vi bäst
behöver och kanske därför
att jag tycker att ett idrottsgymnasium borde ligga
nära idrottsanläggningen
på Ekerö. Själv tror jag, att
behovet av naturvetare är
större än av idrottare.
Gymnasieskolorna är
ungdomens avstamp i livet.
Det måste bli så bra, det bara
kan. Det får absolut inte bli
en utbildning, som i första
hand tillfredsställer liberalernas visioner. Det är ungdomens framtid det gäller.
Planeringen måste föregås
av en ingående diskussion,
där så många aspekter som
möjligt ventileras. Man får
inte bli besviken, därför att
diskussionen även förs utan-

för politikerkretsen.
Ta hellre fram bevis för
att ett idrottsgymnasium
vore det bästa och varför
Svanhagen vore den bästa
placeringen, när vi har
idrottsanläggningen på
Ekerö. Vid Svanhagen har
vi några fotbollsplaner,
som ska bebyggas med
ﬂerfamiljshus enligt de ritningar, som har gått ut till
allmänheten. Allhallen blir
kvar, men detta är ett magert
utbud i förhållande till det
Ekerö kan erbjuda. Har ni
inga argument, eftersom ni
bara uttrycker er besvikelse?
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z Husgrunder z Ingrävning

kommunala avlopp

z Dränering/grundisolering
z Enskild

avloppsanläggning z Poolschakt
z Tomtplanering

HOWQVIST

Niklas Howqvist
070-747 20 03
niklas@howqvist.se

SCHAKT & TRANSPORT AB

MÄLARÖARNA | Mord-

försök, fritagning och ett
ökat antal inbrott har det
varit på Mälaröarna under
den senaste tiden. Polisen
uppmanar också föräldrar
att ge sig ut och föräldravandra samt grannar att
hålla koll på husen åt varandra.

Shiatsu z Ayurvedisk yogamassage
z Chi nei tsang z Traditionell thaimassage
assage
g








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






Jord, Sand & Grus
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!

Dramatiska händelser
Fritagning ledde till gripande av ﬂera

Österländska holistiska
behandlingar för ökat
ﬂöde och vitalitet!
z

LARMET GÅR

Ekerö Re-Arb
FixarService
ce

0760-062641

Den 24 januari, vid sjutiden
på morgonen, kom ett larm
till polisen om att ett mordförsök skett på Färingsö. En
person hade blivit knivskuren av personer i sin bostad.
– Jag kan inte säga så
mycket mer om ärendet på
grund av förundersökningssekretess. Det jag kan säga är
dock att det inte handlar om
någon form av överfallsrån
som nämndes initialt, utan
det involverar personer som
är kända för varandra. Flera
stycken är frihetsberövade
i ärendet, säger Marie-Louise Mattsson, tillförordnad
kommunpolis.
Ytterligare en dramatisk
händelse skedde den 10 ja-

F’SONS

www.fsons.se
z Trädfällning & Stubbfräsning
z Mark & Anläggning
z Vinterunderhåll
z Lastväxlare med kran

Under senaste tiden har
det berättats om fräcka bedrägerier mot äldre personer
och den 19 januari skedde
ytterligare ett på Mälaröarna. En 89-årig man blev då
uppringd från någon som
uppgav sig vara från ett kreditinstitut och berättade att
mannen blivit beviljad ett
omfattande lån.

073-703 06 83
goodroom.se
ŽīĞƌƚΛŐŽŽĚƌŽŽŵ͘ƐĞ
STENHAMRA

ALLSERVICE AB
z Trädgård & Fastighetsunderhåll

nuari i samband med en fritagning från ett LVU-hem
på Färingsö.
– Vid 22-tiden försökte ett
antal gärningsmän frita två
ﬂickor från ett LVU-hem.
Det ledde till en större polisinsats där polisen bland
annat upprättade vägspärrar.
Under insatsen anträffade
polisen ﬂickorna på en buss
och kunde gripa tre misstänkta gärningsmän. I samband med traﬁkkontrollerna
grep polisen även en person
misstänkt för ett grovt rån
i Vällingby dagen innan.
Mannen var efterlyst av polisen och hemmahörande på
Ekerö.

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

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


”Det jag kan
säga är dock
att det inte handlar om någon form
av överfallsrån som
nämndes initialt, utan
det involverar personer som är kända för
varandra”

’’

MÅLERI

Vi har bytt
namn till...

Det har också varit ökning

av inbrott i fritidshus, gäststugor, garage under den senaste tiden och polisen uppmanar grannar att hjälpas åt
med att hålla ögonen öppna
och vuxna att ge sig ut och
vandra på helgerna.
– Under den gångna helgen har det också varit inbrott och inbrottsförsök i
några förskolor och skolor.
Det har inte varit någon uppslutning av föräldrar eller andra vuxna på föräldravandringarna. Det är utsättning
vid de båda fritidsgårdarna
i Träkvista och Stenhamra
med väktarna på fredagkvällarna klockan åtta och det
är önskvärt att få ut vuxna
bland våra ungdomar, säger
Marie-Louise Mattsson.
LO BÄCKLINDER

Din lokala målare på Mälaröarna
070-610 93 94
stefan@stromgrens.se
strömgrens måleri
stromgrensmaleri
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ALLT INOM

ger Marie-Louise Mattsson.
Det är oklart om pengar
hann att dras från kontot,
men händelsen är polisanmäld och kortet är spärrat.

lo@malaroarnasnyheter.se

Kontakt 070-753 64 44

10 %

Rabatt på
trädfällning,
trädbeskärning
till och med
februari.

– Uppringaren sade att målsäganden har blivit bedragen och hon kommer att
koppla honom till Swedbanks säkerhetsavdelning
och därefter blev han kopplad till en annan kvinna som
erbjöd sig att spärra hans
bankkort. Kvinnan skulle
upprätta en polisanmälan
och hämta hans bankkort
på grund av att han själv inte
hade möjlighet att besöka
banken. Uppskattningsvis
trettio minuter senare ringde en okänd kvinna på målsägandens dörr och han gav
sitt bankkort till henne, sä-

annajansson.se

Kvarngränd 9
Färentuna

Trädfällning
z Tomtröjning
z Skogsröjning
z
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Planteringsbord

Ekerö Skog & Trädgård
Tapetserarmästare
072-246 99Medlem
86 zi Sveriges
ekeroskogotradgard@outlook.com

Inredning - Möbler - Vintage - Retro - Antik

Gamla Huset Butik
Åkerstigen 93 - 560 30121

BRYGGAVÄGEN 109 – EKERÖ

Stärk din konkurrenskraft
på arbetsmarknaden

SKAFFA KÖRKORT NU!
Var smart – börja nu!

BRA FINANSIERING

Nu även automat
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KÖRKORT FÖR BIL & SLÄP
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aprapati och rehab.

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

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

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
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SERVICE FÖR DIG!
BILUTHYRNING

BILSERVICE

Träkvista Bilservice AB
O
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Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå
Tel: 08-560 246 16
ekerobilteknik@telia.com
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VATTENBRUNN
BERGVÄRME

Välkommen till Circle K i Träkvista!

Tel: 08-560 243 48

RANSC
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T

Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

Öppet
Månd-Fred
06-24
Lörd, Sönd, Helgdag
08-24
Tel 08-560 300 96

EN

www.ekerobilskadecenter.com
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Service • Däck

UTHYRNING

Personbil, lastbil & släp

H

Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag

Service och
reparationer
av alla
bilmodeller

D

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

Din verkstad
nära Dig

BRUNNSBORRNING

SFÖ

RBU

N

08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se

ENTREPRENAD

DATA

FÄRGHANDEL
FÄRG TAPET
GOLV

Nu har vi hjälpt
till på Ekerö
i över 30 år.
Vi ﬁxar med
datorer och
nätverk.

GÅ INTE ÖVER ÅN
EFTER VATTEN.

Vi har datorer
och tillbehör
på lager.
Vi kan leverera
hem till Er

Och inte över Nockebybron heller. Vi ﬁnns nära dig och
har koll på alla lokala förutsättningar här på Mälaröarna.
Välkommen till LEJA!

Binärdata AB

vägbyggen • markplanering • husgrunder
avloppsanläggningar • dränering • dikning
grönyteskötsel • vinterväghållning

0707-139 000
560 402 51

08-707 33 00 • lejagruppen.se

LOKALER

LACKERING

STÄDSERVICE

÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷

Lackering av
köksluckor
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.

08-560 244 38
0709-844 200
info@micklack.se
www.micklack.se

Följ oss på Facebook
och Instagram!

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

GOLV
Mattläggning
z
z
z
z

Troxhammar Entreprenad AB
Fågelängens Gård 179 75 Skå
Marcus: 0705 79 21 40
Kalle: 0708 24 51 40
troxab.se

Heltäckande mattor
Plast/linoleum mattor
Golvslipning
Även altan/trall slipning
Tel 08-560 242 43
Lilla Berga, Skå
www.prospektgolv.se

TAXI

TOMT
z Vatten/avloppsanläggningar

FÖRRÅD
Lilla Berga 1, Skå

Tunnlandsvägen 3

Grunder
Enskilt avlopp
Reningsverk
Infiltration
Markbädd
Installation av
kommunalt VA
Bryggor
Sjötransporter
Trädröjning max 25cmØ
Entreprenader utförs
även på öar



z Dränering/grund


uthyres till
hem & företag

isolering

z Schakt/transport/markarbete


z Pumpar/rörarbeten


z
z

Klimatkontrollerade
larmade lokaler
Från 5 kvm

Lilla Berga gård, Skå
08-560 242 43
lillabergagard@gmail.com

Färingsö
Brunnservice

z Hemstäd


z Flyttstäd


z Fönsterputs

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

Clas Häggberg
070-538 88 72
Kvällar 560 401 49
Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring



PLÅTSLAGERI
08-560
304304
5454
08-560
070-555
070-555
15 15
0808
info@nyplat.s
info@nyplat.se
www.nyplat.s
www.nyplat.se
Grundat 1921

s 4AK OCH FASADARBETE
s 3KRËDDARSYDDA PROlLER OCH PRODUKTER
s 4IGSVETSNING
s 2EPARATION AV SKOPOR OCH PLOGAR
s 4ILLVERKNING AV GRINDAR STAKET OCH RËCKEN
s 6ENTILATION mËKTAR SPIRORÚR TILLBEHÚR MM
s 4ILLVERKNING AV SKORSTENAR
s ,EGOTILLVERKNING

z Kontorsstäd


z Byggstäd

TRÄDGÅRDSBUTIK

ÖVRIGT



Jord, Sand & Grus

Vi jobbar både
mot privatpersoner
och företag
Vi har kollektivavtal och är
ISO-certiﬁerade

¡ဖ¡´ဖ¦£¡
¦Ŵ¡ဖ ¤¡ö¡ဖÄ
ö¡¨£¨´ၹထ ´¡¤§
Tel 560 425 80
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Ekerö Re-Arb
FixarService
ce

0760-062641

Koll på läget sedan 1937

Björkuddsvägen 72A, Ekerö
2 rok, 64,8 m² UTGÅNGSPRIS 2 695 000 kr AVGIFT 3 354 kr/mån VISAS Ring för tidsbokning
BYGGÅR 1978 EP 167 kWh/kvm/år MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Clas horns väg 13, Ekerö
3 rok, 87 m² UTGÅNGSPRIS 3 495 000 kr AVGIFT 4 912 kr/mån VISAS Sö 31/1 kl 12:00-12:45 Anmälan krävs
BYGGÅR 2018 VÅNING 2 EP Ej utförd MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

Välplanerat parhus

Centralt

Isolerat förråd

Baksida i söder

Hörnlägenhet

Balkong med kvällssol

Ljusa & smakfulla materialval

Seniorboende (55+)

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

Koll på läget sedan 1937

Storgårdsvägen 16, Adelsö

Nyproduktion i modern design

Mälarvyn 9, Ekerö

Lantligt & sjönära läge

Lennartsnäsvägen 9B, Färentuna

Plan & tilltalande villatomt

Kungsljusvägen 14C, Munsö

Nybyggd 1-plansvilla

I lantlig idyll med rofylld omgivning

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

Stor solig tomt

UTGÅNGSPRIS 1 700 000 kr VISAS Ring för tidsbokning
TOMT 2126 m² EP Behövs ej MÄKLARE Jenny Näslund
TELEFON 0708-26 83 00

Generösa ljusinsläpp

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

5 rok, 147 m² UTGÅNGSPRIS 3 995 000 kr
VISAS Ring för tidsbokning BYGGÅR 2020 EP Ej utförd
MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

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

Magisk Mälarvy
Seniorförening (55år)

Ljus öppen planlösning

Koll på läget sedan 1937

Ekerövallen Etapp 1, Ekerö
5 rok, 105 m² PRIS 5 900 000-6 350 000 kr AVGIFT 4 850-6 373 kr/mån VISAS Lö 30/1 kl 12-14 Anmälan krävs!
BYGGÅR 2021 EP Ej utförd MÄKLARE Sophia Åkerman 0707 60 46 63 & Martin Larsson 0708 30 01 61

Första huset på plats!

Inflytt sommaren 2021

Parkering för 2 bilar

Lördag 30/1 kl 12-14 finns SF Ekerö & Småa på plats på visningen. Vi bjuder på fika med lättare tilltugg. Småa
erbjuder en kampanjrabatt på 250 000 kr för den som tecknar sig för en bostad senast 15/2-2021.

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

