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TYCK  Orimligt! Många ekeröbor som är med i Närlunda vägförening har fått extradebiteringar på upp till tolv tusen... | 26

William till 
VM-truppen
William Hansson från Mälar-
öarnas alpina skidklubb 
har blivit uttagen till alpina 
VM-truppen. | 18

Utför alla slags lås-, larm- och  
kameraövervakningsarbeten för  

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

SJÖSTADSKAJEN, EKERÖ

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

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

BILTVÄTT
Ren bil snabbt!

Behöver du hjälp 
med bokslut? 

Ring oss!
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Alltid nära dig! 

100 % om Mälaröarn
a

Grundad

1949

Småstads- och 
saluhallsfrågor
Ingen shoppinggalleria utan 
mindre butiker, det är idéer för 
utvecklingen av Ekerö centrum. 
Vi har också frågat kommun-
styrelsens ordförande om en 
saluhall är möjlig. | 10-11

Appen som 
räddar liv
Genom att  ha en app i telefonen 
kan personer med HLR-kunskap 
vara på plats i rekordfart. | 20

De driver 
mobila företag
Både Anders Rydström och Anna 
Stolk har tagit sina företag ut till 
kunderna. | 14

Para-alpin 
i Ekebyhov

Föreningen 7HParaAlpin  
erbjuder skidåkning 

för funktionshindrade, 
bland annat i Ekebyhovs-

backen. På bilden Kenneth 
och Josephine Berggren 
med dottern Vilma som 

åkt i många år.  | 18

FOTO:  
THOMAS ÄLGEKRANS



Härligt rostad 
surdegsbröd, räkor, 

avocado och 
Nobisdress ing

Fira kärleken

Färsk hummer  Canada.  45 0 g. 
    Jfr pris 442:22/kg 

Färsk från manuella fi skdisken.
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 /st 
 30k 

 /st 
 199k 

 29  90  /st 

Frysta räkor i lösvikt  Pandalus.  Från vår 
räkbox. Stl 70/90 .     Jfr pris 442:22/kg 

 29  90  /st 

 Romanticatomater 
i ask   ICA. Nederländerna.   
400 g.   Klass 1.   Jfr pris 74:75/kg.    

Valnötsbröd    ICA Selection.   
600 g.      Jfr pris 49:84/kg 

 Glass   ICA.   900 ml.     
Jfr pris 22:22/liter.    

 Hearts Chokladpraliner  
 Marabou.   165 g.     Jfr pris 181:82/kg.    

Butiksbakad

Minst 25% rabatt!SUPERKLIPP

 /st 
 20k 

 /kg 
 99k 



Öppet 7–22

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

Tappström

Kastanjechampinjoner    I lösvikt.  
Jfr pris 69:00/kg .

 Falukorv   Lithells.   800 g. 
    Jfr pris 25:00/kg.   Max 1 köp/hushåll.  

Minst 25% rabatt!SUPERKLIPP

 /st 
 20k 

 Färsk fettucini   ICA.   250 g.      
Jfr pris 40:00/kg.    

Fläskfi lé 
Sverige. Hel packad.       
Jfr pris 149:00/kg 

10 k 
 /st 

 69k 
 /kg 

Gorgonzola  Engelsmanns. 
Italien.  Jfr pris 249:00/kg .

249 k 
 /kg 

 Valentin bukett  
     Längd 30 cm.      

 /st 
 89k 

Härlig pasta med fl äskfi lé, 
champinjoner och gorgonzola 
får vilket hjärta som helst att  

smälta.  Lycka till  på All a 
hjärtans dag.

/Alice och Natalie

 /kg 
 149k 

Från packade 
dessertostdisken

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

                        Tel. 08-731 77 07   

sterfilosofin

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

Sjöstadskajen 1, Ekerö 
ekero@ralegal.se 
070-380 12 45 
www.ralegal.se

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

ADRESS 
Box 100, 178 22 Ekerö

HEMSIDA
www.malaroarnasnyheter.se

TRYCK 
Pressgrannar 2021

UTGIVNING
2021

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

ANNONSER

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

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

• ANNONSSTOPP
Torsdag kl 12, en vecka före 
utgivning

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

Lo Ewa Laila Gertrud Per Thomas

Mälaröbornas egen nyhetstidning
Partipolitiskt obunden • Grundad 1949 av SvD

Ges ut av Mälarö Media AB sedan 1995

För mälaröbor För mälaröbor 
av mälaröbor...av mälaröbor...

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

Mälaröarnas nyheter
Alltid nära dig! 

100 % om Mälaröarn
a

Grundad

1949

Härligt vinterväder!Härligt vinterväder!
Välkommen till ett nytt nummer av din lokaltidning! Vår framsida 
betonar verkligen vilket härligt vinterväder vi har haft den senaste 
tiden. Vinter när den är som bäst. Det är fullt ös både i skidbackar och 
pulkabackar, man ser mycket folk som är ute på långpromenader 
och många har även hittat ut i längdskidspåren. I helgen så 
tog även jag ut längdskidorna och åkte några kilometer, det 
händer inte ofta men jag fick mersmak. Till helgen som 
kommer ska jag bege mig ut igen. Har ni något bra förslag 
på längdskidspår som jag bör testa? Hör gärna av er till 
mig med tips! Nästa nummer utkommer den 24 februari 
och jag hoppas verkligen att snön och det härliga vin-
tervädret håller i sig ett tag till! Nedan ser du innehålls-
förteckningen i detta nummer. 100 % lokalt – såklart! 
Trevlig läsning! Till sist – ta gärna del av informationen 
och alla erbjudanden som det lokala företagen erbjuder i 
tidningen! Stöd det lokala näringslivet och handla lokalt!
                                                             Thomas Älgekrans

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”.

Nyheter .................sid 6-12
Näringsliv ........... sid 14-15
Sporten ............... sid 18-19
Tillbakablick ............ sid 21
”Fråga Johan” ..........sid 22

Kultur  ......................sid 23
Familjesidan ............sid 24
Mälarökrysset .........sid 25
Insändare ..........sid 26-27 
Larmet går ..............sid 28

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

Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00

SYNUNDERSÖKNINGSYNUNDERSÖKNING

5050 %
RABATTRABATT

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

VÄRDECHECKVÄRDECHECK  
SYNUNDERSÖKNINGSYNUNDERSÖKNING

2 2 förför 1! 1!

1999 - 2019

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

stötta 

  ekerösstttttttttttttööööööööööööt
#

Ekerö Optik

Gäller vid köp 
av kompletta 

glasögon från 
ordinarie sortiment

bjuder vi på ett extra 
par glasögon med 

din styrka. 
(Gäller utvalda 

bågar, lagerglas +-6/2, 
värde upp till 2990:-). 

Kan ej kombineras med 
andra erbjudanden. 

Gäller t.o.m 2021-03-27.

BOKA REDAN IDAG!
Boka en tid hos våra legitimerade optiker redan idag. Inget köptvång. 
Gäller för glasögon (ej linser, intyg, recept etc). Erbj. gäller t.o.m. 21-03-27.
Namn......................................................................... Datum....../...... kl..........
Butik.................................................................................................................



FASTIGHETSBYRÅN EKERÖ, 08-564 109 80

Prata med oss. Vi finns alltid nära till hands.

Kundbetyg 4,8 av 5  
på reco.se
Läs mina omdömen på reco.se.

Fastighetsbyrån på Ekerö, 
072-718 33 89

Katarina  
Lind

Fastighetsmäklare

Högt belägen villadröm med fri utsikt på idylliskt natursköna Gällstaö -  
Nu erbjuds ett tillfälle att förvärva denna gedigna tvåplansvilla om totalt ca 238 kvm boarea!

Herredagsvägen 4C
Ekerö Gällstaö | Ekerö

Utgångspris 10 475 000 kr Rum 6 rum, varav 4 sovrum Boarea 178/60 kvm Tomt 912 kvm Byggt 2006
Energiprestanda 49 kWh/kvm år Energiklass C Visas Kontakta ansvarig mäklare för visning! 
Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

Livskvalité intill Mälaren - Med ett högt sjönära läge blickar denna historiskt intressanta fastighet som 
uppförts 1939 ut över glittrande Björköfjärden - Ett underbart, fridfullt läge högst upp på berget!

Rastaholms allé 25
Ekerö Munsö | Ekerö

Utgångspris 6 675 000 kr Rum 6 rum, varav 4 sovrum Boarea 162/36 kvm Tomt 2 702 kvm Byggt 1939
Visas Kontakta ansvarig mäklare för visning! 
Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89
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ADELSÖ | Avåkningar och 
och ibland kommer inga 
bussar alls. Det är något 
som drabbar bland annat 
adelsöborna när vintern 
slår till. Det kraftiga snö-
fallet i slutet av januari 
ledde till att buss 312:s 
turer på Adelsö ställdes in 
den 28 januari.

Tidigare på dagen hade 
en buss fastnat i snön på 
Adelsö. 

– Trafikledare åkte ut och 
tittade på snöröjningen och 
halkbekämpningen. De 
gjorde bedömningen att vi 
inte med säkerhet kunde 
köra bussarna så som det såg 
ut, säger Christer Ekelund, 
kommunikationschef på 
Arriva.

Den aktuella dagen rappor-
terade vi i tidningens radio-
program om läget. Ove Wal-
lin (C), kommunstyrelsens 
förste vice ordförande och 
tillika adelsöbo, hörde av sig 
till programmet.

– Jag åkte kvart i tre från 

Drottningholm till Adelsö. 
När jag kom till Adelsö var 
vägen välplogad där, mycket 
bättre än vägen från Ekerö 
till färjan. Därför blir jag lite 
förvånad över att man ställer 

in bussarna så fort det blir 
snö.

I sin roll som kommunpoli-
tiker har han också fört dia-
log med Arriva flera gånger.

– Det har varit bra dialoger 
men jag tror att man kanske 
har fel typ av buss. De längre 
bussarna är inte alls bra att 
köra på Adelsös vägar. Vi har 
påpekat att man måste ha 
en mindre buss här och det 
hade man också ett tag. Men 
nu verkar den ha försvunnit. 
Jag kommer att ta upp en ny 
dialog, säger Ove Wallin.

Precis som han säger, fick 
Adelsö en mindre buss 2013. 
Vad hände med den?
– Jag kan inte svara på det, 
det var före min tid. Det lå-
ter ju ganska klokt i och för 
sig, men ska man ha en buss 
som bara går på Adelsö blir 
det också svårt. Vi kör ju 
ända från Brommaplan och 
då skulle man behöva byta 
buss någonstans på vägen 
till en mindre buss, säger 
Christer Ekelund. 

När bussar ställs in har 
man som resenär rätt till 
ersättning för taxiresa. Men 

på Adelsö är det i det när-
maste omöjligt att få tag på 
en taxi. Hur ska de resenärer 
som kommit över till Adelsö 
med färjan ta sig vidare då?

– Jag förstår att det här 
är ett jätteproblem. På SL:s 
hemsida lägger vi upp tra-
fikstörningar. Det man kan 
göra är att gå in och titta där 
när det blir snöoväder. Då 
kan man planera och ta taxi 
från exempelvis Ekerö.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Bussproblem på Adelsö
Bussturerna ställdes in när snöovädret drog fram

NYHETER 

Den 28 januari ställdes busstrafiken in på Adelsö på grund av snö och halka. Det gick inte att med säkerhet köra bussarna menar Arriva. 
De långa bussarna är inte lätta att köra på Adelsös smala vägar. Bilden ovan är från tidigare vinter.                                                        FOTO: ARKIV

’’
”Vi har 
påpekat att 

man måste ha en 
mindre buss här och 
det hade man också 
ett tag”

LOVÖ | I förra numret 
skrev vi att Försvarets 
radioanstalts (FRA) 
anläggning på Lovö ska 
expandera från 15 till 60 
hektar. Uppgifterna är fel-
aktiga meddelar kommuni-
kationschef Ola Billger.

Uppgifterna om FRAs ex-
pansion av sin anläggning 
från 15 till 60 hektar, åter-
finns i den konsekvensut-
redning som FRA beställde 
inför expansionen.

– Den undersökningen 
omfattade ett mycket större 
område och är inte längre 
aktuell. Efter utredningen 
blev den aktuella ytan min-
dre, bland annat på grund 
av det som kom fram i ut-
redningen. Rätt är att FRA:s 
nuvarande område omfattar 
21,6 hektar och att planen är 
att det ska utökas till 33 hek-
tar, säger Ola Billger.

I utredningen stod bland 
annat att ”Målet bör vara att 
åtgärderna medför så små 
och väl avvägda ingrepp i 
landskapet som möjligt, så-
väl fysiska som visuella.”

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

FRAs 
expansion



Ja, det kan man kanske säga.
Eller tvärtom. Hur det ligger till med Sten på bilden vet vi inte,
han jobbar inte hos oss. I stället kan vi erbjuda singel, sand, grus, jord, 
makadam, kross och massor för alla tänkbara ändamål. 

Välkommen till LEJA – bra även på relationer!
  
  

ÄR STEN SINGEL?

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

GRÖNYTESKÖTSEL • VINTERVÄGHÅLLNING • VÄGBYGGEN

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

 Tel 08-560 245 15  •  Skå Industriområde  •  www.ekerobilglas.se

Vi arbetar med kvalitetsglas från
Samarbetar med samtliga försäkringsbolag

M
O

TORBRANSCHEN
S

R I K S F Ö R B U N D

Byte av rutor • Reparation av stenskott • Fri lånebil

Vi hämtar och lämnar din bil om du vill ha hjälp  Vi hämtar och lämnar din bil om du vill ha hjälp  
och inte vill gå ut i dessa coronatideroch inte vill gå ut i dessa coronatider
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MÄLARÖARNA | Sedan 
Loa Falkman bestämde sig 
för att sluta i rollen som 
ICA-Stig i ICA:s TV-reklam, 
har spekulationerna varit 
omfattande kring vem som 
blir hans efterträdare. Nu 
står det klart att det är 
helgöbon och skådespeler-
skan Suzanne Reuter som 
tillsammans med kollegan 
Björn Kjellman, axlar före-
ståndarkavajerna.

– Det är väldigt roligt och 
särskilt som vi spelar ett 
syskonpar som driver mat-
butik, vilket är samma upp-
lägg som Douglas Iveroth 
och Karin Iveroth som dri-
ver min närmaste butik ICA 
Nyckelby, säger Suzanne 
Reuter och fortsätter:

– Jag handlar naturligtvis 
också på ICA Tappström och 
slås ofta av hur trevlig perso-
nal de har, det måste vara en 
riktigt bra chefsande som 
svävar över den butiken.

ICA-Stina, som Suzan-
nes Reuters roll heter, är 

Stigs världsvana och själv-
säkra storasyster som, efter 
många års rundresande i 

världen, återvänder till buti-
ken. Stina, som äger 51 pro-
cent av ICA-butiken, kom-

mer ha mycket att säga till 
om som delägare och stora-
syster, något som kommer 
att märkas i kommande fil-
merna enligt produktions-
bolaget.

När det gäller att vara ett 
välkänt ansikte på Mälaröar-
na och nu bli ännu mer syn-
lig, säger Suzanne Reuter att 
hon inte har några svårighe-
ter med det.

– Det har aldrig någonsin 
varit ett problem för mig 
och människor är så vänli-
ga. Om man tycker att det är 
jobbigt att bli igenkänd, kan 
man inte hålla på med det 
jag gör.

ICA:s reklamfilmer pro-
duceras i samarbete med re-
klambyrån King och började 
sändas i december 2001. Re-
dan 2007 blev den utnämnd 
till världens längsta reklam-
serien av Guinness Rekord-
bok.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Suzanne blir ”Stina”
Har inga problem med att bli igenkänd

NYHETER 

KOMMUNEN | Vid den 
årliga vinterfågelräkningen 
sista helgen i januari var 
det dags för koltrasten 
att kliva upp i topp på 
Mälaröarna. Något som 
sannolikt beror på att 
den milda inledningen på 
vintern gjort att många 
fåglar valt att stanna kvar 
i Sverige.

Nytt för i år var också li-
vesändningingar från fem 
olika fågelmatningar runt 
om i landet, däribland från 
professionella fågelskådaren 
Gigi Sahlstrand på Färingsö.

– Våra fågelbord var i 
sändning hela tiden men 
under två tillfällen berätta-

de vi även om fågelmatning 
och fåglar. Dessutom deltog 
en professor från Sveriges 
lantbruksuniversitet och 
pratade om fågelsjukdomar, 
berättar hon.

Vid tidningens presslägg-
ning hade rapporter kommit 
in från 128 matningar och 
totalt 5 295 fågelindivider 
rapporterats in, från Mälarö-
arna. Ditt var bland de hög-
sta siffrorna i Stockholms 
län, både när det gäller antal 
rapporter och individer.

Fem i topp på Mälaröarna 
var: Koltrast, talgoxe, pil-
fink, blåmes och gulsparv.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Koltrast i topp

Gigi Sahlstrand livesände från sin matning.                    FOTO: PRIVAT

Suzanne Reuter spelar systern som återvänder hem.    
 FOTO: PETER GEHRKE



Möt vår nya präst Katarina Wolf
Kära läsare,
Den 25 januari i år började jag arbeta i Ekerö 
pastorat som präst. Adelsö och Munsö är mina 
särskilda ansvarsområden. Jag är alltså stolt 
församlingspräst på dessa mycket fina platser. 
Hemma på väggen i Blackeberg sitter lustigt 
nog ett foto på Adelsö kyrka som jag plåtade 
för drygt 20 år sedan. Ett foto på ett får hänger 
bredvid. Denna ulliga varelse åt upp mina jord-
gubbar när jag hade picknick på Hovgården då 
år 2000! Ännu en picknick begick jag i somras, 
men då i en fårhage på Munsö. Som präst ska 
man ju vara som en herde för människorna som 
bor i församlingarna där man jobbar. Vad innebär 
det? 
Att beskriva detta uppdrag ryms inte i den här 
lilla rutan, men bl.a. förrättar jag dop, vigslar och 
begravningar. Jag möter och samtalar alltså med 
människor i alla åldrar och i alla lägen i livet. Allt 
mellan ljusaste ljus och mörkaste mörker. Det är 
lärorikt, svårt, vackert och viktigt. 
Förutom att vara präst är jag också konstnär 
och utbildad sjuksköterska. Brännskadevård, 

missbruksvård och psykiatri var mina områden. 
Tavlorna jag målar är ett sätt för mig att få 
kontakt med människor och berätta saker (typ 
som en predikan). När människor tittar på mina 
tavlor uppstår kontakt och kommunikation. Det 
är toppen! Hör gärna av er om ni har fundering-
ar, frågor, tips eller önskemål! T.ex. om saker 
som händer eller borde hända i Ekerö pastorat.

Bakgrund: Svensk-Tysk, Judisk-kristen, Lärorik
Familj: Två katter, två barn, en hjärtevän m.fl.

Intressen: Att utforska tillvaron
Måtto: Bär med dig ditt smultronställe

Boktips: Ditt eget inre manuskript
Lyssnar helst på: Andra människor och tystnaden

 

 

 

  

                                PÅ MÄLARÖARNA          10/2 – 23/2 2021

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

Med reservation för ev. ändringar. Om inget annat anges är det fri entré.  Välkommen!
 

 

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

Katarin Wolf
Präst, Ekerö pastorat
: 08-560 387 12
katarina.wolf@svenskakyrkan.se 

KALENDARIUM

sön 14 feb Gudstjänst sänds från Ekerö kyrka
11:00 DIGITAL GUDSTJÄNST
 Präst: Natalia Araya
            Musiker: Helena Hansson, Mie Johansson
 -------------------------
ons 17 feb Sänds från Ekerö kyrka
18:30 DIGITAL ASKONSDAGSMÄSSA
 Präst: Monika Regnfors Sjörén
 Musiker: Helena Hansson
 -------------------------
sön 21 feb Sänds från Lovö kyrka
11:00 DIGITAL GUDSTJÄNST
 Präst: Magnis Ehntorp
 Musiker: Leif Asp
 -------------------------
sön 21 feb Sänds från Ekerö kyrka
16:00 DIGITAL KONSERT
 Präst: Magnis Ehntorp
 Musiker: Kerstin Baldwin Sterner
 Ekerö ensemblen 
 -------------------------

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

T
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a
s

Kyrkoherde Monika Regnfors Sjörén välkomnade Ekerö pastorats 
nya präst Katarina Wolf, vid gudstjänst i Munsö kyrka 31 januari.

Digital askonsdagsmässa
17 februari sänds från Ekerö kyrka

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

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
”Ingen människa är en ö” 
Redan på 1600-talet konstaterade prästen och poeten John Donne att vi behöver varandra som  
medmänniskor. För några av oss har detta blivit extra tydligt då smittspridningen hindrar oss från 
 att träffa varandra. 

Hur är man församling utan att träffas? Det är svårt även om vi hittar olika vägar, inte minst  
digitalt. Nu är det kanske viktigare än någonsin att hålla kontakt, ringa ett telefonsamtal eller skicka ett brev. 

Färingsö församling kan nås för samtal med diakoniassistent eller präst. Varje onsdagskväll ber vi för församlingen 
och världen. Vill du ha förbön är du välkommen att skicka ditt böneämne till oss. Vi kan också tända ett ljus för dig 
eller någon som du tänker på.

Jesus finns också med i våra liv, det har han lovat. Innan han lämnade sina lärjungar sa han: ”…jag är med er alla 
dagar till tidens slut.” 

Guds rikaste Välsignelse! 

Peter Strömmer, kyrkoherde i Färingsö församling

SAMTAL OCH STÖD
I dessa tider kan nog många av oss känna oro. Det är 
en oro du inte behöver bära själv. Hör gärna av dig till 
någon av oss, vi finns här för dig.

Präster
Peter Strömmer: 073-077 38 76
peter.strommer@svenskakyrkan.se 

Yngve Göransson: 070-571 94 34
yngve.goransson@svenskakyrkan.se 

Diakoni
Sandra Malmborg: 070-222 55 16
sandra.malmborg@svenskakyrkan.se 

För dig som vill prata med någon på kvällen och natten 
hänvisar vi till jourhavande präst på telefon till 112 
mellan kl. 17 – 08.

Andakter på webb och Facebook

Med Peter Strömmer

svenskakyrkan.se/faringso/veckanstanke

Mälarö Mötesplats - Radio och podd

I Radio Viking 101,4 tisdagar 10-11 

och som podd på, t ex Spotify

Digital ungdomskväll

Onsdagar 19:00 till 21:30.

svenskakyrkan.se/faringso/digital-ungdomskvallMMälaröälarö
MMötesplatsötesplats

MMissa inte vår podd...!issa inte vår podd...!
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KOMMUNEN | Förslaget om att göra bussgaraget
 i Ekerö centrum till en saluhall, har fått många positiva 
reaktioner bland kommuninvånarna. Vi har hört efter 
vad kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld 
(M) tycker om idén och om det är genomförbart.

KS ordförande om utvecklingen i allmänhet   

Är saluhallsidén en t  

NYHETER 

Bussgaraget i Ekerö centrum är den äldsta av de kvarvarande byggnaderna inom området för Ekerö centrum. Garaget uppfördes sent 
att garaget ska bevaras och omvandlas till saluhall. ”Förslaget är inte nytt” säger kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M).  

– Förslaget om att bevara
bussgaraget är inte nytt, det
kom upp för en sex, sju år se-
dan och det är en intressant
tanke. Sedan måste vi se att
det ska fungera med allt an-
nat. Just den delen där buss-
garaget ligger är en viktig del 
av centrum. Det här är också 
lite av det som vi hade en all-
män diskussion om i biblio-
teket kring utvecklingen av
Ekerö centrum, säger Adam
Reuterskiöld. 

Kan kommunen påver-
ka vad som kommer att 
ske med bussgaraget, 
men tanke på att det inte 
är kommunen som äger 
marken i Ekerö centrum?

– Vi har planmonopolet

vilket innebär att vi kan de-
finiera vad som ska göras 
och inte. Men vi har ingen 
makt att säga att det där ska 
ni göra, vi kan bara sätta ra-
marna för vad man kan göra.

Bussgaraget uppfördes 
sent 1940-tal och är den 
äldsta av de kvarvarande
byggnaderna inom om-
rådet för Ekerö centrum. 
Hur viktigt är det att be-
vara delar av det ”gamla” 
Ekerö för er som styr?

– Det finns många histo-
rier som vi vill ta med oss 
när centrum ska utvecklas. 
Teglet som garaget är byggt 
med är tegel från det tegel-
bruk som låg på Tegelbruks-
vägen. Även ICA Nyckelbys 

byggnad har det gula teglet 
som kommer därifrån. (Läs 
mer om tegelbruket på si-
dan 21). Vi har tagit upp 
med exploatören att bevara 
delar av bussgaraget eller 
detaljer från det. De skulle 
kunna använda teglet eller 

kanske skylten MOAB som 
står för Mälaröarnas omni-
bus aktiebolag, som drev 
busstrafiken här ute fram 
till mitten på 70-talet. 

Det finns många lokal-
producenter i kommu-
nen. Skulle inte en salu-
hall vara en god idé?

– Absolut. Jag är ju lant-
brukare själv och är mycket 
för det lokalproducerade. 
Det ligger också i linje med 
att vi vill ha en småstadska-
raktär.

”Småstad” är en ständigt 
återkommande benäm-
ning för hur kommunen 
ska utvecklas. På vilket 
sätt ska detta appliceras 

’’
”Förslaget om 
att bevara 

bussgaraget är inte 
nytt, det kom upp
 för en sex, sju år 
sedan och det är en 
intressant tanke”

Förlängt besöksförbud
MÄLARÖARNA  | Vaccination mot Covid-19 pågår på 
kommunens äldreboenden. För att säkerställa att den som 
får vaccination är helt frisk, har Ekerö kommun förlängt 
det tillfälliga besöksförbudet tills dess att både boende 
och vård- och omsorgspersonal är vaccinerade och har 
uppnått fullgott skydd. Förbudet gäller till och med 23 
februari på alla särskilda boenden för äldre i kommunen, 
det vill säga Kullen, Söderströmsgården och Ekgården.

Verksamhetsansvarig får dock besluta om undantag 
från besöksförbudet för att bryta en separation mellan 
makar, sambor eller registrerade partner eller om det 
finns särskilda omständigheter. Samma gäller för per-
soner under 18 år som besöker en förälder eller någon 
annan som han eller hon varaktigt bor eller tidigare bott 
tillsammans med.

Får rätt till promenadhjälp
MÄLARÖARNA | Förvaltningsrätten i 
Stockholm har upphävt ett beslut fat-
tat av socialtjänsten i Ekerö kom-
mun. Det gäller en äldre person 
som har nekats hemtjänstinsats 
för promenad tre gånger i veckan 
och istället beviljats hjälp med 
en promenad per vecka. Detta 
är för lite menar den överkla-
gande personen och hänvisar 
till att promenaden är den enda 
regelbundna sociala kontakten. 
Förvaltningsrätten går emot social-
nämnden och slår fast att personen har 
rätt till bistånd tre gånger i veckan för att garante-
ra en skälig levnadsnivå.

Bra standard för många
MÄLARÖARNA | I Ekerö kommun är andelen personer 
med låg ekonomisk standard 6,5 procent. Med det ligger 
kommunen på plats åtta bland alla Sveriges kommu-
ner. Lägsta andelen har Öckerö kommun som ligger 
på knappt 6 procent. Det visar nya siffror för 2019 från 
Statistikmyndigheten SCB.

Siffrorna varierar mycket från kommun till kommun 
och i exempelvis Flen och Ljusnarsberg är andelen 25 
procent, vilket är betydligt högre än rikssnittet som för 
första gången ligger över 15 procent.

– Det har aldrig hänt förr. Man kan säga att det är en 
större andel som halkar efter, säger Johan Lindberg, utre-
dare på SCB, till Nyhetsbyrån Siren.

Även mellan olika grupper finns det stora skillna-
der. Bland utrikesfödda är andelen med låg ekonomisk 
standard 31 procent, bland barn och unga upp till 19 år 
är andelen 20 procent och bland ensamstående kvinnor 
över 80 år är andelen 41 procent, enligt SCB.

Bland de medborgare i Ekerö kommun som räknas ha 
låg ekonomisk standard är den största delen utrikesföd-
da.

Med en låg ekonomisk standard menas de personer 
som lever i ett hushåll som har en disponibel inkomst 
per konsumtionsenhet som är mindre än 60 procent av 
medianvärdet för samtliga.

tjänar mer än en miljon
NÄRINGSLIV | I Ekerö kommun finns 797 personer som 
har en årsinkomst på över en miljon kronor, vilket är 3,7 
procent av invånarna. Därmed hamnar kommunen på 
plats 9 bland alla Sveriges kommuner. Siffrorna gäller 
2019 och kommer från Statistikmyndigheten SCB.

I topp ligger Danderyd med 11,7 inkomstmiljonärer 
och i botten ligger ett tiotal kommuner, främst i norra 
Sverige, där endast 0,1 procent av invånarna tjänar över 
en miljon kronor om året.

3,7%3,7%
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ALLA HJÄRTANS DAG
Överraska din käraste 

med ett presentkort 
på lyxig behandling 

hos oss.

För er och vår säkerhet
fortsätter vi att arbeta med 

VISIR eller MUNSKYDD 
så länge det behövs.

KONTAKTYTORNA DESINFICERAS
EFTER VARJE KUND

STUDIO EKERÖ
Din personliga frisör

 med passion för yrket.
Vardagslyx när den är som bäst

 - det tycker vi du är värd
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och Ekerö centrum i synnerhet

änkbar lösning?

 1940-tal och är byggt med tegel från tegelbruket som låg i Tappsund. Liberalerna  har lagt  förslag  om 
 Han tycker det är en bra idé men att detockså måste fungera med allt annat som ska  byggas  i centrum. 

      FOTO: NAMN

 ”Teglet som garaget är byggt med är 
tegel från det tegelbruk som låg på 

Tegelbruksvägen”’’ ADAM REUTERSKIÖLD (M)
KOMMUNSTYRELSENS 

ORDFÖRANDE

när det gäller utveckling-
en av Ekerö centrum?

– Vi har från början sagt
att vi inte vill ha en shop-
pinggalleria. Vi tänker oss 
lite mindre butiker i botten-
plan och där kan jag mycket 
väl se framför mig en plats 
där lokala producenter kan 
sälja sina varor. Men exakt 
hur det ska se ut måste prö-
vas. 

När det kommer till kom-
munens exploatering är 
det många som anser att 
det inte har en småstads-
karaktär utan istället, en 
förortsprägel med bland 
annat för höga hus.

– Vi vill inte ha en för-
ortskaraktär. Men titta till 

exempel på Visby. Där finns 
det sexvåningshus, men det 
känns fortfarande som en 
småstad. Det viktiga är inte 
bara höjden på husen utan 
hur känslan är och hur det 
arkitektoniska formspråket 
ser ut. Viktigt är också hur 
man utformar gatorna med 
olika gångstråk och sam-
lingsplatser. Upplevelsen är 
så viktig, sedan ska vi själv-
klart inte bygga några sky-
skrapor. 

Varje gång som nya pla-
ner diskuteras, är den 
ständigt återkommande 
synpunkten att man inte 
vill ha mer än max tre vå-
ningar på husen. Är det 
inte bättre att tänka om 

och bygga lägre hus för 
att slippa långvariga de-
taljplaneprocesser och 
överklaganden?

– När det gäller Träkvista
torg sänkte vi våningsanta-
let på flera av byggnaderna. 
Men äldreboendet där be-
höver ha 63 platser minst för 
att det ska vara ekonomiskt 
gångbart, då måste det vara 
en viss volym. När det gäller 
Stenhamra centrum har vi 
börjat från rätt ände. Vi har 
börjat med att gå ut brett och 
frågat ”vilken typ av cen-
trum vill ni ha?”. Vi har fått 
in en massa synpunkter som 
man nu tittar på.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

änkbar lösning?
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ADELSÖ/MUNSÖ | Flytten 
av årskurserna tre till sex 
på Munsö skola medförde 
långa och osäkra resor 
för skolbarnen som bor 
på Adelsö och Munsö. 
Nu sätts bland annat en 
skolbuss in till och från 
Sundby skola.

Barnen i årskurs tre till och 
med sex som tidigare skul-
le gått på Munsö skola, går 
nu bland annat på Sundby 
skola. De barn som inte har 
rätt till skolskjuts har varit 
hänvisade till SL-bussarna 
och det som framförallt har 
brustit har varit skolskjuts 
som med taxi.

I november skrev vi om 
problemen och Sivert Åker-
ljung, (KD), barn- och ut-
bildningsnämndens ordfö-
rande, lovade att ta med sig 
synpunkterna tillbaka till 
förvaltningen för att se över 
problemet.

På barn- och utbildnings-
nämndens möte före jul, 
hanterades frågorna.

– Vi kommer nu  låta elev-
erna på Sundby skola åka 
skolbuss fram och tillbaka 
till skolan istället för taxi, då 

det blir mer kostnadseffek-
tivt samt att vi bedömer att 
det blir bättre för eleverna. 

Har de fritids får de inte åka 
taxi hem men kan åka skol-
buss. Förvaltningen har fått 
ett uppdrag att utreda möj-
liga förbättringar av trygga 
och säkra skolvägar i Ekerö 
kommun. Förvaltningen 
påbörjar det arbetet under 
våren men vi har ingen yt-
terligare information i nulä-
get, säger Sivert Åkerljung.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Skolbuss ordnad

NYHETER 

Oklart när 
dom faller
EKEBYHOV | Det kan dröja 
minst fem månader innan 
en dom kommer gällande 
försäljningen av tomten där 
nuvarande Ekebyhovskolan 
ligger inklusive befintli-
ga byggnader. Beslutet om 
försäljningen klubbades 
igenom under kommun-
fullmäktiges möte 3 novem-
ber, men överklagades till 
Förvaltningsrätten som 
inhiberat beslutet.

       
                        

Upphandling 
Tranholmen
KOMMUNEN | Kommun-
styrelsens arbetsutskott 
beslutar att tilldela Sehlhall 
fastigheter AB kontrakt 
att ta över fastigheten på 
Tranholmen och där skapa 
ett nytt vård- och omsorgs-
boende. Till detta boende 
ska Ekgårdens verksamhet 
flytta. Nuvarande Ekgårdens 
fastighet ska utvecklas 
genom markanvisningsav-
tal med exploatören. Denne 
åtar sig att efter planändring,
uppföra ett trygghetsboen-
de på tomten för nuvarande 
Ekgården.   l                                          

KOMMUNEN | Ekeröborna 
får vänta ytterligare en tid 
på infartsparkeringen som 
ska ersätta den tidigare 
parkeringen som stängdes 
i oktober. 

I oktober upphörde infarts-
parkeringen med 100 plat-
ser vid Tegelbruksvägen då 
tomten ska bebyggas med 
bostäder. Den 2 december 
beviljades bygglov i bygg-
nadsnämnden för den nya, 
tillfälliga infartsparkering-
en vid Ekendals förskola i 
Tappström. 

Men bygglovet har nu 
överklagats, bland annat på 
grunderna att en parkering 
på platsen kraftigt försämrar 

trafiksäkerheten för gående, 
cyklister och barn. Också att 
det medför olägenheter och 
störningar för närboende. I 
en annan överklagan nämns 
att samtliga sakägare, inklu-
sive väghållaren, tycker att 
den föreslagna placeringen 
är olämplig samt att kom-
munens egna tjänstemän 
avstyrker förslaget och det 
”påvisar att byggnadsnämn-
dens beslut bör upphävas”.

– Nu får vi vänta in läns-
styrelsens beslut, säger 
Arnulf Langlet (M), ordfö-
rande i byggnadsnämnden.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Ny P-plats dröjer

I november skrev vi om de problem som barn från Adelsö och 
Munsö fått med resor till skolan efter att årskurser flyttats från 
Munsö skola.  Nu ordnas skolbuss för barnen.

’’
”Vi kommer 
nu  låta 

eleverna på Sundby 
skola åka skolbuss 
fram och tillbaka till 
skolan” Infartsparkeringen på Tegelbruksvägen med plats för 100 fordon,  

upphörde under hösten. Bygglov för en ersättningsparkering blev 
klart i december, men beslutet är nu överklagat.                FOTO: ARKIV

f å A

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

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

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

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

Ett annat problem är att bus-
sarna kan vara försenade el-
ler att de är fulla. På grund av 
coronapandemin får inte alla 
alltid en plats på bussen

rande, gav jag förvaltningen 
i uppdrag att se över det här, 
sa Sivert Åkerljung.

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

– Det pågår en pandemi 
och det är framförallt effek-
terna av den som har ställt 
till det när det gäller skoltaxi. 
De taxibolag som är upp-
handlade har gått i konkurs 
och de chaufförer som kan 
öarna, har blivit av med sina 
jobb, svarade Sivert Åker-
ljung och Love Bellinder 
kommenterade:

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

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

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

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

– Jag tar jättegärna med 
mig de här tankarna i ett vi-
dare planerande. Ett annat 
tips är att vårdnadshavare tar 
kontakt med skolan om det 
inte fungerar eller att man

En och en halv timme till skolan
Konsekvenserna av flytt av årskurser från Munsö skola drabbar barnen hårt

””Vårt mål är 
självklart att 

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

”
sj

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

Vi arbetar i skyddsutrustning 
och erbjuder dig munskydd 

och handsprit 
samt enskilda behandlingar 

i avskilda rum.

Boka din 
FRISÖR, FOTVÅRDARE 

och HUDTERAPEUT 
hos oss

Här kan du känna dig trygg!
Varmt välkommen!

Din salong 
i pandemin

malkk
munsö adelsö lokala kennelklubb

malkk.se

Nu finns vårens kurser & temadagar 
ute på vår hemsida. För mer info gå in på:

www.malkk.se
 Valpkurs
 Slyngelkurs
 Vardagslydnad
 Rallylydnad
 Agility
 Apportering
 Nosework
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Mälarö Färg och Tapet
EKERÖ: Ekerövägen 51
Tel: 08-560 308 30
Öppet: vard 7-18, lör-sön 10-14
www.malarofarg.se

Upp till

Kampanjen gäller 

19/2-7/3

Läs mer på ivt.se

Hälsosamt inomhusklimat 
och stor energibesparing.

AirX 400

Geo 500

Vent 402

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

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

• Årets Eldsjäl
• Årets Idrottsprestation

• Årets Kulturpris

Var med och hylla föreningslivets hjältar
och de kultur- och idrottsprestationer

som fått oss att tappa hakan under året. 
Nominera till 

Kultur- och fritidsnämndens priser:

www.ekero.se/nominera
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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

MÄLARÖARNA | Om inte 
kunderna kan komma till 
företagen, så kommer före-
tagen till kunderna. Den 
devisen har två mälaröfö-
retagare tagit fasta på och 
tar med sig sina mobila 
verksamheter ut till plat-
ser i kommunen där de kan 
träffa sina kunder.

Anna Stolk som driver 
Dappled Dachshund Gent-
lemens Barbershop skolade 
om sig från specialpedagog 
till herrfrisör och barbera-
re för ett par år sedan. Efter 
att ha jobbat på en salong i 
Stockholm tog hon steget till 
att öppna eget på Mälaröar-
na, vilket blev en lyckträff.

– Jag har dock hela tiden 
tänkt att jag ska bli mobil för 
att kunna komma närma-
re de av mina kunder som 
kommer från andra delar av 
Mälaröarna än Färingsö där 
jag har min fasta salong där 
jag bor, berättar hon.

Istället för att bli låst vid 
en kostsam salongshyra, 
valde hon att köpa en van 

och inreda den till en väl-
fungerande och inbjudan-
de barbershop, vilket hon 
ser som en rimlig investe-
ring i jämförelse. Nu dyker 
hon regelbundet upp både i 
Nyckelby och i Jungfrusund 
för att frisera sina kunder. 
Ambitionen är att kunna 
täcka in hela kommunen 
och ha ett regelbundet sche-
ma för när hon dyker upp 
och var.

Anders Rydström och hans 
sambo Sophie Cook dri-
ver Bondenkocken och har 
förutom bland annat ost-
produktion, även en mobil 
matvagn som de tar med sig 
till olika platser i kommu-
nen. Även deras vagn har 
blivit ett uppskattat inslag i 
Nyckelby. Sedan snön och 
kylan kom har de även ser-
verat många portioner mat 
vid Ekebyhovsbacken.

– Så här års är det en stor 
utmaning att ha en matvagn. 
Senaste tiden har vi kämpat 
mycket med elproblem och 
andra svårigheter kopplade 

till det kalla vädret, men det 
är väldigt, väldigt trevligt 
när vi väl är på plats och träf-
far kunderna, säger Anders 
Rydström.

Han berättar hur mat-

vagnen bara är en av alla de 
idéer han och sambon vill 
förverkliga inom ramen för 
sitt företag, men framförallt 
ger de dem en möjlighet att 
arbeta tillsammans och  ha 

ett flexibelt arbetsliv som de 
styr själva.

– Vi satsar dock på att så 
småningom hitta en fast bas 
någonstans i kommunen, 
för att slippa allt kånkande. 

Men vi bygger vårt företag 
försiktigt och satsar på att 
”go with the flow, slår han 
fast.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Företag som kommer till kunderna

”...vi bygger vårt företag försiktigt och satsar på att ”go with the flow...”
Anders Rydström ’’Näringsliv

Anna Stolk har inrett sin mobila barberarsalong för att kunderna ska känna sig välkomna. Anders Rydström och Sophie Cook söker sig 
också ut i kommunen och möter  sina kunder.                   FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS
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Utbyggnad på sikt
Ica Nyckelby

Hur länge har företaget 
funnits?
– Det befintliga bolaget bild-
ades 1956 av vår farfar Erik. 
Trädgårdsmästare Johan, vår 
farfars farfar, började dock 
sälja snus och socker från sin 
bod på Nyckelby gård redan 
under 1880-talet, men hyrde 
sedan lokal i Nyckelby från 
början av 1890-talet och blev 
”handlare” på heltid. Det 
finns ett sparat hyreskon-
trakt från 1894.

Hur ser ägarstrukturen 
ut?
– Jag äger 50 procent av bo-
laget och min syster Karin 
andra halvan. Min pappa 
Calle och mamma Elizabeth 
är pensionärer, men hjälper 
till med lite av varje när de 
kan och vill.

Vad vi förstår så har ägan-
det stannat i familjen i 
flera generationer, berät-
ta? 
– ”Handlarlängan” består 
alltså av Johan, Carl-Emil, 

vår farfars far, Erik, Calle, 
Karin och  Douglas. Det är 
fantastiskt att få vara del 
av en verksamhet som har 
mer än 100 år på nacken. 
Förhoppningsvis så kan vi 
fortsätta i 100 år till. Flera 
kunder har handlat av de två 
tidigare generationerna så 
det gäller att leva upp till den 
service och det bemötande 
som givits under åren.

Hur har verksamheten ut-
vecklats de senaste åren?
– Vi tog över butiken 1 janua-
ri 2019. Sedan dess har vi fo-
kuserat på att skapa en mer 
modern lanthandel. Vi vill 
erbjuda ett brett sortiment 
och en smidig butiksupple-

velse. Just nu bygger vi om 
invändigt och med tiden 
hoppas vi kunna göra en 
mindre utbyggnation.

Har folks köpbeteende 
ändrats på senare tid?
– Det finns mängder av tren-
der, men det som sticker ut 
är, certifierade varor  som 
eko, fairtrade med mera, 
måltidslösningar som sparar 
tid och online-försäljning. 
I dagsläget har vi bara en 
mailbaserad plockhjälp för 
personer i riskgrupp, men 
ska på sikt utveckla en riktig 
näthandel. Under åren som 
gått har vi som lanthandel 
behövt anpassa vårt sorti-
ment då kunden inte längre 
handlar inredning, maskiner 
och möbler fysiskt i samma 
utsträckning som tidigare.

Vad är det som utmärker 
er i jämförelse med andra 
matbutiker?
– Kundkontakten och sor-
timentet. Det är fortfarande 
lite ”by-känsla” i området 

trots närheten till Stock-
holm. Våra kunder är väldigt 
trevliga och vi lär känna dem 
väl, ofta på ett personligt 
plan. Vad gäller sortimentet 
så har vi allt mellan himmel 
och jord. Vi försöker möta 
våra kunders önskemål så 
gott det går.

Hur ser era framtidsutsik-
ter ut och vilka utmaning-
ar står ni inför? 

– Vi fortsätter uppdatera 
vårt erbjudande och hoppas 
kunna locka nya kunder till 
butiken. Vi ser ljust på fram-
tiden. Vi utmanas av allt 
vassare konkurrens och den 
digitala handeln, men kon-
kurrensen ser vi som något 
positivt. Den hjälper oss att 
bli bättre

Hur vill ni se Mälaröarna 
utvecklas framöver? 

– Vi hoppas på att det kom-
mer flera bostäder i vårt 
närområde, men det är en 
fin balans mellan tillväxten 
och bevarandet av natur och 
miljö som är en viktig del av 
kommunens identitet.

Till sist, vilket företag i 
kommunen vill ni läsa om 
i tidningen?
– Möllers verktygsmakeri på 
Munsö.                                               

Douglas och Karin Iveroth är femte generationen som driver handel i Nyckelby.
FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS

MN MÖTER! 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 Douglas och Karin Iveroth, Ica Nyckelby.

’’
”Våra kunder 
är väldigt 

trevliga och vi lär 
känna dem väl, ofta 
på ett personlig plan”

Varmt välkomna till en mysig salong belägen på Färingsö! 
Mickaella och Emilie

STRÅSTJERN HÄLSA & FRISKVÅRD
www.strastjernfriskvard.se   shop.strastjernfriskvard.se

Boka in ett Day-SpaBoka in ett Day-Spa
I dessa tider behöver vi unna oss lite lyx 

Njut med dina nära och kära hos oss i vårt mysiga Day-Spa

Det ingår ett härligt mingelfat, en flaska bubbel 
och 2 behandlingar/person 

Från 1099 kr/person. (Covid-anpassat och max 4 personer)

Boka en tid för Day-Spa, annan behandling eller köp ett presentkort på 
strastjernfriskvard.se 

Köp även din ekologiska hudvård hos oss 
shop.strastjernfriskvard.se

BOKA BORD på rest.jungfrusund.se 
Håll ut och håll utkik för kommande happenings

Öppet 12-20. Tel: 08-560 350 00 | Bryggavägen 133A, Ekerö

       ... för kärlekens skull
AL� HJÄRTANS-MENY

EXTRA ÖPPET 
SÖNDAG  14/2  FEBRUARI

Avnjut en 3-rätters i vår Mälaroas 

*  Förätt  -  Sotad tonfisk på en glasnudelsallad

*  Varmrätt  -  Helstekt kalventrecote med pommes och choronsås 

ELLER

*  Ugnsbakad lax fylld med fetaost & basilika samt citronbakade 
rotgrönsaker & potatispuré

                  *  Dessert  -  Choklad dreamcake

435:-/pp

HJÄRTLIGA 
PRISER PÅ 
BUBBEL!

Sugen på att ha romansen hemma istället?
Beställ maten som take away så löser vi en matkasse  
Du värmer på det sista hemma när det passar er! Även à la carte!



 Hängmörad Ryggbiff från Ekerö  
 Härifrån Mälaröarna. Ursprung Sverige.     Hängmörad 14 dagar.          

 /kg 
 499  k   

 Hängmörad entrecóte från Ekerö  
 Härifrån Mälaröarna. Ursprung Sverige.     Hängmörad 14 dagar.          

 /kg 
 499  k   

 Färska kryddor   Svegro. 
Härifrån Mälaröarna.     Eko. Flera sorter.          

 /st 
 15  k   

Handla med bondförnuft. Bra för dig, bra för Sverige.
Härifrån:Mälaröarna

 Färsk pesto   Svegro. Härifrån Mälaröarna.     Eko.          

 /st 
 25  k   

Välkomm en in till  oss !
/Thomas & Daniel med medarbetare

Din butik på 

hemmaplan
Välkomm en önskar vi på ICA Skå!



Skå

 Hummer       Ord pris 199:00/st.          

 /st 
 149  k   

 Räkor       Från vår räkbox. Frysta.          

 /kg 
 99  k   

Skå’s deli 
erbjuder

 Pilgrimsmusslor       Ord pris 25:00/st.          

 /st 
 15  k   

All a

dag

Skå’s deli 
erbjuder

Skå’s deli 
erbjuder

 Ostron       Ord pris 15:00/st.          

 /st 
 10  k   

 Rosor 10-pack  
 ICA. Fairtrade.     Längd 40 cm. Mixade färger. 

 49    90  /st 

Alla dagar 

7--22 
Erbjudandena gäller 11/2–-14/2 2021. Med reservation för slutförsäljning och tryckfel.
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Sportnyhet? Skicka kort text till sporten@malaroarnasnyheter.se

”Jag är väldigt glad att kunna bidra ännu mer till Skå IK fotboll”
Johan Fogelklou, Skå IK fotboll’’Spporten

Stipendium 

på upp till 

20.000 kronor

Kulturstipendium 
för unga

Är du ung och har drömmar att förverkliga? 
Vi kan hjälpa dig en bit på traven.

Du kan söka Kultur- och fritidsnämndens 
ungdomskulturstipendium på 20.000 kronor.

www.ekero.se/attsoka
Stipendiet kan komma att delas mellan fler sökande

Paraalpin i MASK-backen
FOTBOLL | Skå IK fotbolls 
sportchef, Johan Fogelklou, 
har nu utökat sitt enga-
gemang i klubben och har 
även blivit anställd av Skå 
IK fotboll. 

– Skå IK fotboll är en sek-
tion som växer och behovet 
av en anställd är stort. Vi är 
därmed nu väldigt glada att 
vi anställt eldsjälen Johan 
Fogelklou som sportchef 
för Skå IK fotboll. I sam-
band med detta har Johan 
fått sin arbetsplats i kansliet 
i Allhallen, säger Jesper Per-
merud, ordförande Skå IK 
fotboll.

– Jag är väldigt glad att 
kunna bidra ännu mer till 
Skå IK fotboll och jag är 
framför allt väldigt taggad 
att tillsammans med med-
lemmarna, spelare, ledare 
och styrelse fortsatt få ut-
veckla sektionen. Under 
året hoppas jag att vi fortsatt 
kan öka antalet spelare och 
även att vi får en säsong rent 
sportsligt som inte påverkas 
lika mycket utav covid-19, 
säger Johan Fogelklou.
                                           

Skå IK 
anställer 
sportchefPARAALPIN | Föreningen 

7H ParaAlpint erbjuder 
skidåkning för funktions-
hindrade och har bland 
annat sin verksamhet i 
Ekebyhovsbacken.

7H ParaAlpint startades 
2019. Namnet 7H kommer 
av att föreningen startade 
i Sjuhärad och de aktiva i 
Stockholm hoppade sedan 
på föreningen.

– Vi har krympt utbild-
ningen och har varit försik-
tiga med tanke på corona. 
Föreningen består  av för-
äldrar till funktionshindrade 
och tillhör riskgrupper. Men 
vi hoppas att vi kan få igång 
några personer och att det 
kommer folk som redan kan 
åka, som kan få låna utrust-
ning. Vi har haft en utbild-
ning, sedan är det tänkt att vi 
ska ha prova-på-dagar, men 
än så länge vågar vi inte dra 
igång detta, berättar Kenne-
th Berggren från föreningen.

Till den här säsongen har 
de köpt in den utrustning 
som behövs. Det hand-
lar bland annat om bi-skis, 
snow’kart, några sit-skis och 

en snow-glider för stående 
åkning. 

– Nu är det främst bi-skis 
vi jobbar med. Det är som 
en skida med sits och med 
två parallella skidor under. 
Man lutar hela ekipaget och 
skidorna och ”carvar” som 
en riktig slalomskida. Sedan 
har vi även en sit-ski. Skill-
naden med den är att man 
bara har en skida under sit-
sen, med den ska man vara 
lite mer aktiv själv för att 

köra, förklarar berättar Ken-
neth Berggren.

Idag har föreningen totalt 
inklusive Sjuhärad, cirka 170 
medlemmar.
– Här i Stockholm är vi två 
aktiva instruktörer just nu. 
Men vi är i uppstartsfasen, 
är det någon som vill hänga 
på är det bara att höra av sig. 
Det vi inriktar oss mycket på 
är att man blir medåkare till 
någon som behöver hjälp i 
backen. Då står man bakom 

bi-skin och kör hela ekipa-
get, säger Kenneth Berggren.

Utöver bi-ski och sit-ski har 
föreningen även så kallade 
kryckstavar för den som har 
förmågan att köra själv. På 
kryckorna sitter små skidor.

– Framförallt har vi startat 
föreningen för att tillhan-
dahålla utrustning. Det är 
relativt många skidintresse-
rade som lärt sig att köra en 
biski, sedan har man kanske 

inte möjlighet att köpa en 
egen och fortsätta att åka. Så 
därför hyr vi ut utrustning 
billigt. 

Utöver alpin verksamhet 
kommer de även att köra en 
satsning på downhillcykling 
för funktionshindrade.

– Det är utbildning på 
gång och vi ska skaffa sådan 
utrustning också.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

p

Paraski erbjuder skidåkning för funktionshindrade. Bilden till höger: Nyförvärvade ”bi-skis” som är som en skida med sits med två 
parallella skidor under.                                                                           FOTO: PRIVAT

Ekerö IK kallar sina medlemmar 

till ÅRSMÖTE 2021
 

TID: Torsdagen den 18 mars kl 19.00
PLATS: Teams i första hand och i kaféet 
Träkvistavallen fysiskt för nyckelpersoner

Kallelse kommer med anslutningslänk 
via medlemssystemet sportadmin senast 2021-02-18

Motioner skall vara förening till handa 
senast 2021-02-25

Handlingarna kommer publiceras på www.ekeroik.se 
samt skickas till anmälda deltagare senast 2021-03-11

Frågor och motioner skickas till
fs@ekeoik.se

Väl mött på nätet 18 mars!
Kanslichefen och styrelsen Ekerö IK
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VERKSTAD

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

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

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

William Hansson har nått ett av sina större delmål i och med att han nu ingår i alpina VM-gruppen.   
                          FOTO: GUSTAV LUNDBÄCK, ERIK SEGERSTRÖM

SPORTEN 

William till alpina VM-truppen
ALPINT | William Hansson 
från Mälaröarnas alpina 
skidklubb (MASK), är en av 
fyra åkare som komplette-
rar alpina VM-truppen.

Alpina VM i Cortina närmar 
sig med stormsteg och den 
alpina landslagsledningen 
har nu kompletterat trup-
pen med ytterligare fyra 
åkare. För två i kvartetten är 
det VM-debut.
William Hansson från 
MASK är en av de.
– Först och främst är jag su-
perglad över uttagningen 
till alpina VM och det är en 
stor ära att få representera 

Sverige i Cortina. Att delta i 
ett VM har varit ett av mina 
större delmål som jag satt 
för min skidåkarkarriär, be-
rättar William. 

Den 9 februari startade ett 
träningsläger inför VM där 
de spetsar till formen för 
att prestera på topp när det 
gäller. 

– Jag och min lagkamrat 
Kristoffer Jakobsen inleder 
lägret i Val di Fassa, Italien 
med slalomträning och ef-
ter tre dagar ansluter vi med 
de andra i laget i Sterzing, 
Italien för storslalom- och 
parallell storslalom-träning.

Tävlingarna drar igång för 
William den 16 februari 
med individuell parallell 
storslalomtävling, följt se-
dan med team parallell stor-
slalom 17 och 18 februari och 
slalom 21 februari.

– Som klubb känner vi så-
klart en fantastiskt stolthet 
när vi har en åkare som kni-
per en plats i ett alpint VM. 
Det blir väldigt spännande 
att följa och vi önskar Wil-
liam ett stort lycka till, säger 
Alexander Zetterquist, ord-
förande i MASK.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

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

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

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

Pizzafest på Enzo!Pizzafest på Enzo!
Fredagar kl 16-18Fredagar kl 16-18

Tunna surdegsbottnarTunna surdegsbottnar
99 kr  för valfri pizza99 kr  för valfri pizza

Ring gärna och beställ Ring gärna och beställ 
08-34 11 7708-34 11 77
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MÄLARÖARNA | När 
ett hjärtstopp inträffade 
i november i Stenhamra 
gick ett sms-larm ut till 
dem som är anslutna till 
appen ”Sms-livräddare” 
och som befann sig i 
närheten. På bara ett par 
minuter var inte mindre 
än åtta personer med 
livräddningskunskaper på 
plats för att göra en för-
sta insats. 

Varje år drabbas ungefär 
5 700  svenskar av hjärt-
stopp utanför sjukhus. 
Bland dem är överlevnaden 
mellan tio och elva procent, 
en siffra som ökat från tre 
procent vid millenieskiftet. 
Tar man hjälp av en hjärt-
startare ökar chansen ge-
nast till sjuttio procent.

– När ett hjärtstopp sker 
så är tiden oerhört viktig. 
Det tar ungefär två minu-
ter innan hjärnan börjar 
ta stryk, så det gäller att 
komma igång snabbt med 
livräddande insatser, för-
klarar Lars Samuelsson, 
som är engagerad i Ekerö 
civilförsvarsförening, där 
han hållit otaliga kurser i 

hjärt- lungräddning (HLR) 
genom åren. 

Efter en HLR-kurs får 
deltagarna en uppmaning 
om att registrera sig i appen 
”Sms-livräddare”, som ägs 
av Karolinska institutet och 
är kopplad till SOS Alarm. 
Det gör att de nuvarande 76 
500 användarna i Sverige, 
med hjälp av gps-signaler 
som mobilen sänder ut, kan 
få en förfrågan om att göra 
en insats vid ett hjärtstopp, 
om de befinner sig i närhe-
ten.

– Vid hälften av alla hjärt-
stopp kommer sms-livräd-
darna före ambulansen och 
det gör en enorm skillnad, 
särskilt i en kommun som 
Ekerö där det inte sällan är 
fråga om över en halvtim-
me innan ambulansen är på 

plats, säger Lars Samuels-
son. 

Han har själv vid ett tiotal 
tillfällen ryckt ut på larm 
som han fått via appen och 
vittnar om vilket stresspå-
slag det innebär att komma 
till en plats där en person 
fått ett hjärtstopp.

En annan som vet vilket 
adrenalinpåslag det kan bli 
av att få larmet i telefonen 
och ge sig iväg för att hjälpa 
till är Frida Örnhov. Hon är 
en av de stenhamrabor som 
fick larmet när en man drab-
bades av hjärtstopp för ett 
par veckor sedan.

– Jag stod och målade när 
larmet kom, men kastade 
mig direkt i bilen när det 
började tjuta och åkte till 
platsen. Jag kom fram ett 
par minuter senare och det 
kom flera andra springan-
de samtidigt.  Tillsammans 
gjorde vi en insats och jag 
var alldeles darrig efteråt, 
berättar hon.

En av de övriga som blivit 
kallade hade hämtat upp en 
hjärtstartare och med hjälp 
av den kunde mannens 
hjärta startas igen. När heli-

koptern kom till platsen var 
mannen vid liv och den aku-
ta faran var över.

Frida Örnhov, Lars Samu-
elsson och flera andra per-
soner som är anslutna till 
sms-tjänsten och som tid-

ningen har varit i  kontakt 
med, är alla överens om 
vikten av att hålla sina kun-
skaper kring HLR uppdate-
rade. 

– Om du har en hjärtstar-
tare är det också jätteviktigt 
att den registreras så att den 

finns med i systemet och på 
så sätt kan användas för att 
rädda liv, säger Lars Samu-
elsson.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

De viktiga första minuterna

Att komma igång med hjärt- lungräddning så fort som möjligt är det allra viktigaste när någon har fått 
ett hjärtstopp.                  FOTO: SMS-LIVRÄDDARE

NYHETER ”När ett hjärtstopp sker så är tiden oerhört viktig...” ’’

’’
”Jag stod och 
målade när 

larmet kom, men kas-
tade mig direkt i bilen 
när det började tjuta 
och åkte till platsen”
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Tisdagar 10.00-11.00
Radio Viking - 101,4 mhz

Livsnära samtal om  
tro, hopp och kärlek.

MMälarö  älarö  
MMötesplatsötesplats

Med Peter Strömmer & 
 Joakim Jonsson från  
Färingsö församling.

Gäster i närtid:  
16/2 - Gigi Sahlstrand
23/2 - Ulrika Sandin

RADIO & PODDRADIO & PODD  
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På ett par sekunder fällde välriktade dynamitsalvor den 45 meter höga skorstenen vid Tappsunds gamla tegebruk. Västerortsfotografen Jan Gustavsson tog bilderna med hyper-
känslig film – fällningen ägde rum vid 15-tiden den 26 november 1963 och eftermiddagen var mycket mörk. Det är ungefär en sekund mellan de två bilderna. På bilden längst till 
höger är tegelbruket vid Tappsund avbildat av S. Söderqvist 1957.

Har du bott på Mälaröarna länge och har något hitsoriskt att berätta? Hör av dig till oss: red@malaroarnasnyheter.se
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Mälaröarnas 
nyheter startades 
av Svenska 
dagbladet 1949
Tack vare ett 
aldrig sinande 
flöde av 
artiklar i MN 
sedan 1949, 
kan vi här ge 
en återblick
av livet på 
Mälaröarna.

Tegelbruket i Tappsund
EKERÖ | Där Ekerö strand 
nu sakta växer upp ligger 
Tegelbruksvägen. Här låg 
också mycket riktigt ett 
tegelbruk. 1963 föll dock 
Tappsunds tegelbruks skor-
sten med dunder och brak. 
Över hundra år hade dess 
siluett gett Tappsund en 
karakteristisk profil.

I artikeln om saluhallsförsla-
get i bussgaraget i Ekerö cen-
trum, berättar vi bland annat 
om att garaget är byggt i tegel 
från tegelbruket i Tappsund. 
Den 26 november 1963 föll 
den 45 meter höga skorste-
nen vid Tappsunds gamla te-
gelbruk, sedan en laddning 
dynamit bringat resen på fall. 
Ett moln av pulveriserat mur-
bruk böljade fram över den 
gamla fabrikstomten och drev 
långsamt ut över Tappströms-
kanalen, där ända sedan 
1890-talet pråm efter pråm 
forslat Ekerötegel till byggen 
i Stockholm och på andra håll.

Under 35 år, fram till drift-
stoppet 1959, var Harry Mil-
berg tegelmästare. När skor-
stenen rämnade, stod han i 

backen vid Tappströmsbron 
och tittade på, inte utan en 
smula vemod. I MN från 1963 
kan man läsa:

”Det är inte bara herr Mil-
bergs arbetsplats under många 
år som försvinner utan också 
den äldsta och den första in-
dustrin på Ekerö. Tegelbru-
kets skorsten har synts vida 
omkring och har givit Tapps-
undsområdet en karakteris-
tisk profil. Det tar säkerligen 
några veckor innan mälarö-
borna vänjer sig vid att skor-
stenen är borta.”

Idag är det nog få som ens 
har ett bildminne av denna 
anläggning och för många kan 
det rent av vara okänt att det 
här har legat ett tegelbruk. 

Det enda som återstår i vår 
tid är namnet på vägen: Te-
gelbruksvägen. Platsen där 
bruket låg är den ödetomt där 
skeppet Seaside låg i många år 
och där nu Ekerö strands be-
byggelse ska växa fram.

Verksamheten startade 
redan på 1890-talet och te-
gelbruket ägdes av olika per-
soner och företag. Tappsund 
var ett ångtegelbruk och hade 

en centralt placerad ringugn. 
Runt denna, i en fyrkant, låg 
torkladorna. Tillverkningen 
uppgick till 1,5 miljoner mur-
tegel 1908. När produktio-
nen var på topp tillverkades 
30 000 tegel om dagen vid 
Tappsundsfabriken. De första 
årtiondena forslades teglet på 
båtar mot Stockholm. 1927-28 
kom biltransporterna igång 
på allvar. Ett 40-tal personer 
arbetade på tegelbruket, de 

var i huvudsak smålänning-
ar som kom upp till Ekerö på 
höstarna och for hem till sina 
familjer på våren. De bodde i 
baracker invid fabrikerna och 
jobbade ”hårt och energiskt”. 
En och annan mälaröbo arbe-
tade också vid tegelugnarna.

Verksamheten las ner 1959, 
främst på grund av att en ler-
täkt man använt som råva-
rukälla, börjat sina.

1963 ägdes anläggningen av 
skogsmästare Anders Bragée. 
Han hade anlitat en herr Stig 
Book från Uppsala för sk-
orstensspräng-ningen. Det 
krävdes flera dagars förbere-
delse för att spränga den stora 
skorstenen. MN skriver 1963:

”Tänt var’e här, ljöd det på 
präktigt bergsprängarmanér 
när stubinen klockan 15 på tis-
dagseftermiddagen var tänd. 
Herr Book och hans med-
hjälpare tog skydd bakom ett 
uthus, så knallade det till och 
skorstenen tippade över åt 
sjösidan och började rämna. 
En bråkdel av en sekund stod 
skorstenen sedan och vägde 
och så brakade alltsammans 
samman i en stor tegelhög. Ett 

moln av finpulveriserat mur-
bruk låg i flera minuter över 
platsen.”

Så kanske, om man skrapar 
med foten i marken, kan tegel-
rester dyka upp.

Det var nog inte bara tegel-
mästare Harry Millberg som 
kände en viss sorgsenhet 
denna novembereftermiddag 
1963. MN från tiden beskriver 
att tegelbruket var ett ”eldo-
rado för luffare”. Under kalla 
vinternätter var nämligen de 
ljumma ugnarna ett kärt till-
håll för luffare, som fram till 
mitten av 30-talet ofta sökte 
sig till Mälaröarna. På de sto-
ra gårdarna vankades det ofta 
mat i köken och både Ekerö 
och Färingsö ansågs bland 
landsvägens riddersmän som 
ett ”fett distrikt”. Men det är 
en annan historia.

Källor: Kukturarv Stockholm: Ekerö. 

Kulturarv Stockholm: Tappsunds 

tegelbruk.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Alltid nära dig! 

100 % om Mälaröarn
a

Grundad

1949

’’
”Tänt var’e 
här, ljöd det 

på präktigt berg-
sprängarmanér när 
stubinen klockan 15 på 
tisdagseftermiddagen 
var tänd. Herr Book 
och hans medhjälpare 
tog skydd bakom ett 
uthus, så knallade det 
till och skorstenen tip-
pade över åt sjösidan 
och började rämna.”



Mälaröarnas nyheter22 10 FEBRUARI 2021

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

 Även Släktforskning till fasta priser   

Tel: 072-922 92 54 

malaroantik.se 

 

   

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

Tröttnat på köerna?
Arbeta och bo på Ekerö!

Lokal, maskinhall, lager
Vi har nybyggda och nyrenoverade lokaler till uthyrning i 
Brygga industriområde. Lokal ca 130 kvm med ca 50 kvm 
i entresolplan. Det finns möjlighet att anpassa lokalen efter 
behov. 2 st garageportar 4x4,5 meter mot gatan och 2 st 
gångdörrar på sidorna. Grindar till området är låsta nattetid. 
Lokalen är inte lämplig som bilverkstad då det endast finns 
en tillhörande parkeringsplats utanför lokalen. Lämplig för 
liten tillverkningsindustri, lager, byggfirma etc. Ca 200 m 
till buss, 2 min till Ekerö centrum med bil. 5 min till Ekerö-
Slagsta färjan. TOTAL YTA 180 kvm.
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Har du en fråga 
till kommunens
press- och 
näringslivschef
Johan Elfver? 
Maila din fråga till: 
radio@malar-
oarnasnyheter.se
och få svar direkt 
i tidningens radio-
program torsdagar 
kl 17-19  i Radio 
Viking, 101,4

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

Det byggs snart en ny Tappströms-
bro, kommer denna ha samma höjd 
som den nuvarande? Jag tänker att 
det hade varit smart att ha en hö-
gre bro för att slippa allt för många 
broöppningar.

  – Det blir inte någon markant skill-
nad på den nya brons höjd. Nu kom-
mer det bli en bro med en lätt böjning, 

men inte med klaffar som vi har idag 
utan en svängbro. Det blir samma 
teknik som Nockebybron har. Från 
Trafikverket har man sagt att det är 
mekaniskt sett mer tillförlitligt med en 
svängbro. Vi har ju haft ganska myck-
et problem under de senare åren med 
klaffbron och framförallt hydralpum-
parna som har gått sönder från och till. 

Jag är ekeröbo sedan drygt sju år. 
Under alla år har jag undrat och 
frågat mig varför vår kommun he-
ter som den gör istället för Mälarö-
arna. Om jag förstått det rätt så är 
de större kommundelarna Ekerö, 

Färingsö, Adelsö etcetera. Det är 
svårt och förvirrande även för ut-
omstående att förstå logiken. Och 
omöjligt för mig att förklara. Jag 
föreslår att Ekerö kommun byter 
namn till Mälaröarna.

– Den namnfrågan debatterades 
inför att Färingsö landskommun och 
Ekerö kommun skulle sammanslås 
1971. Där föreslogs bland annat att 
kommunen skulle heta Mälaröarnas 
kommun. Men i den diskussionen och 
också i kontakten med länsstyrelsen på 
den tiden, fick man nej till det namn-
förslaget. Detta eftersom kommunen 
ligger i Mälaren och Ekerö kommun 

kan inte göra anspråk på att ensam ut-
göra Mälaröarna, då vi har andra kom-
muner och städer i regionen som också 
ligger i Mälaren. Därav föll det namn-
förslaget och man enades om att kom-
munen skulle heta Ekerö kommun.

Vem ansvarar för snöröjningen 
kring Ekerös vårdcentral ? Idag är 
det i det närmaste omöjligt att ta 
sig fram med rullstol.
– Det är inte kommunen som ansva-
rar för området utan en annan fastig-
hetsägare, som har ett avtal med en 
entreprenör för snöröjningen runt 
vårdcentralen. Sedan kan väl det ske 
i varierande grad beroende på snö-
mängder som kommer. När det snöar 
mycket kan det ta lite tid, men snörö-
jarna brukar vara väldigt bra härute på 
att få undan snö.  

  

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Bro, snöröjning och kommunnamn 

En läsare undrar om en nya Tappströmsbron blir högre än den befintliga. Infälld bild visar en skiss på den nya bron.                                              
                                          FOTO: ARKIV   ILLUSTRATION: TRAFIKVERKET

RADIO LYSSNA

 Hör intervjun på
www.malaroarnasnyheter.se 

Tidningens radio-
program ”God kväll 
Mälaröarna” sänds 
torsdagar kl 17-19 på 
Radio Viking 101,4
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MÄLARÖARNA | Sång, 
dans och skådespeleri – 
Molly Persson från Ekerö 
behärskar många scenkon-
ster. Nyligen vann hon en 
internationell sångtävling 
och väntar även i dagarna 
besked på om hon får ett 
annat spännande uppdrag.

– Tävlingen var en återkom-
mande tävling som går varje 
år som skulle ha ägt rum i 
Lettland i år, men som blev 
digital istället. Jag fick tipset 
när jag var och spelade in en 
låt i en studio och skickade 
in ett bidrag, berättar Molly 
Persson.

Inte hade hon trott att hon 
skulle vinna med sitt bidrag 
”Killing me softly”, men det 
var precis vad hon gjorde. 
Hon kammade hem första-
priset i åldersgruppen 12 till 
14 år och kan nu stoltsera 
med ännu en prestigefylld 
utmärkelse, vid sidan om 
alla andra scenuppdrag hon 
haft. 

– Jag har spelat huvud-
rollen i Prinsessan på ärten, 

katten Findus i Pettson och 
Findus och en hel del andra 
framträdanden. Jag älskar 
verkligen att stå på scen och 
har hållit på med sång och 
teater sedan jag var liten.

Just i dagarna väntar hon 
på besked om huruvida hon 
får en roll i en tv-serie som 
hon provfilmat för och även 

kommit vidare till en andra 
provfilmning.

Förutom att gå på audition 
med jämna mellanrum och 
stå på scen när hon får chan-
sen, går Molly Persson i klass 
åtta i Tappströmsskolan. 
Hon satsar på att antingen gå 
en estetisk linje eller natur-
programmet på gymnasiet 

och även om hon fått sluta 
med idrottandet av tidsbrist, 
så oroar hon sig inte för att 
hinna med.

– När man håller på med 
saker som man brinner för, 
då hinner man, slår hon fast. 

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Framgång för Molly
Ekeröbo vann internationell sångtävling

NYHETER ”När man håller på med saker som man brinner för, då hinner man...” ’’

KOMMUNEN | Med start 
den 13 februari gör den 
10-årsjubilerande förening-
en Jazz på Mälaröarna det 
möjligt att ta del av jazz-
musik live via datorn. Först 
ut är en unik kombination 
av musiker som aldrig tidi-
gare spelat tillsammans. 
Vilka de är hålls dock hem-
ligt fram till konserten.

– Den ideella föreningen 
”Jazz på Mälaröarna” har 
som ambition att sprida kva-
litativ jazzmusik på Ekerö 
med omnejd. Nu när vi inte 
kan erbjuda det vanliga kon-
sertutbudet har vi beslutat 
att göra som många andra 
arrangörer, nämligen att 
börja streama våra konser-
ter. Konserterna kommer att 
vara kostnadsfria, men det 
finns möjlighet att swisha 
för de som uppskattar mu-
siken, säger Inger Sehlqvist, 
föreningens ordförande.

Den första spelningen 
görs den 13 februari av ”Trio 
BLT”, en sammanslagning 
av tre mycket namnkun-
niga musiker som inte har 

hörts spela ihop tidigare. 
Spelningen sänds på Youtu-
be och föreningens FB-sida 
från Ekebyhovs slott.

– Det är musiker från 
mycket olika bakgrunder 
och musikkarriärer som 
möts influerade av en soft 
jazzn’bluesmagi. Några 
av  låtarna är skrivna av de 
odödliga fast ej nu levan-
de kompositörerna  Roy 
Hawkins och Tony Joe Whi-
te. De två sista låtarna under 
spelningen är dock skrivna 
av bandets ledare på gitarr, 
säger Inger Sehlqvist.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Streamade 
jazzkonserter

 FOTO: INGER SEHLQVIST

Molly Persson trivs både 
på scen och i studion.

FOTO: PRIVAT

MÄLARÖKRYSSET kryss@malaroarnasnyheter.se

TÄVLA! Välkomna att lösa ett korsord 
på temat Mälaröarna. Krysset är kon-
struerat 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 för- 
och efternamn. Bland de rätta svaren lottar vi ut ett: 

PRESENTKORT 
som ger 50 % rabatt på 
en klippning hos Studio Ekerö, 
Ekerövägen 82.

Bilden: Protester mot vägdragning Rörby, Lovön.     
FOTO:  EWA LINNROS

Vi gratulerar Nils Larsson, till förra numrets vinst där kors-
ordet hade nedanstående lösning. 

W W W. S T U D I O E K E R O. S E
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Familjeföretag etabl. 1818 med lång erfarenhet av begravningar på Ekerö.
Vi skräddarsyr begravningsceremonier, stora som små, borgerliga eller religiösa, 

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

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

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Hans Melander, 
tredje generationen

Med över 30 års samlad erfarenhet 
skapar vi tillsammans vackra minnen
Se vår prislista: 
www.malarobegravning.se 

Vi gör hembesök för din trygghet

Ring för tidsbokning 
08-560 360 80

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Leif Eriksson

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö 

Heli Ekberg  och Leif ErikssonHeli Ekberg  och Leif Eriksson

Hem/företagsstäd 

www.ekerostad.se
070-5601954 

FÖNSTERPUTS

Rut-avdrag!

Alfa Ekerö

IGNIS
Begravningsbyråer 

Med lång tradition 
och gedigen 

kunskap hjälper 
vi er att utforma ett 
minnesvärt avsked

www.ignis.se
 

Sandviksvägen 4 
Tidsbokning 

på telefon 
08 - 560 310 65

 Auktoriserad av SBF

Grattis William Strate på 
21-årsdagen den 19/1 från 
mormor, morfar, mostrar, 
morbröder och kusiner.

Grattis Loke Berg på 
10-årsdagen den 10/2 från 
mormor, morfar, mostrar, 
morbröder och kusiner.

FAMILJ familj@malaroarnas nyheter.se  

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

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

SÄJLES__
Röd fodrad jacka med 
pälskantad kapuschong.
Rymlig och varm! Stora 
fickor. Storlek large. Som 
ny. Säljes för 300 kr.
070-649 69 43.

Till Bobcat snöplog 
hydrauliska Mälers 200 cm, 
sandskopa 160 cm, 2 st 
skopor 160 cm.Tel: 
070-578 45 96. Kari

KÖPES__
Memorabilia och föremål 
från flygbranschen sökes 
till flyghistoriskt arkiv och 
samling. Allt kan vara av 
intresse, t ex broschyrer, 
bilder, reklam, modeller, 
mm. Tel 070-146 77 77 eller 
flygarkivet@gmail.com 

Frimärken, mynt, vykort. 
Gärna hela samlingar och 
partier. Bor på Ekerö, 
08-400 258 35. 

Jag köper gärna dina 
gamla LP-skivor, mindre 
och större samlingar, pop, 
rock, jazz, 60- till 80-tal.  
Även CD-skivor kan vara av 
intresse. Kontakta mig på 
0730-37 10 36.

Jag köper dina gamla 
vinylskivor till mina radio-
program. Pop, rock, blues, 
hårdrock m m 1950- till 80-
tal. Ej dansband, klassiskt 
eller barnskivor och ej CD, 
stenkakor eller kassetter. 
ronny@ronnybgoode.se

PRIVATA ANNONSMARKNADEN
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Vår älskade Pappa
Svärfar och Farfar

Hans
Gyllingmark

* 12 maj 1941

har stilla somnat in 
och återförenats med sin

Ulla.

✝  26 januari 2021

NIKLAS och ANN
Hilda, Ellen

PETER

Familj
Släkt och många vänner

Vi saknar den humor som
var din sigill, som präglat

vår uppväxt och gjort
oss till dem vi är idag. 
Vi tänder ett ljus och

lyser upp natten, för det
vi inte hann säga varann.
Vi älskar och saknar Dig!

Begravningen äger rum i Ekerö
kyrka senare i vår, med en

gemensam ceremoni för att ta
farväl av Hans och Ulla. 

Anmäl önskan om närvaro till
Mälarö Begr.byrå tel 08-211 144.
Har närvaro meddelats via Ullas
annons behövs ingen ytterligare

anmälan. Tänd ett ljus eller
skriv en hälsning till pappa

via hans minnessida på
www.malarobegravning.se

Tänk gärna på Alzheimerfonden
gåvotel. 020-30 11 30.

Sälj tryggt och säkert!

Fredrik Drougge, fastighetsmäklare
070-560 1970, lansfast.se/ekerö
fredrik.drougge@lansfast.setorsdag  11/2 kl 17-19 Radio Viking 101,4 

eller via webben www.radioviking.se

   

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

Snart sadlar vi om till en egen 
podd, men missa inte Grand final 
11 februari av vårt radioprogram 
som gått i sju år! Många gäster 
och livemusik utlovas.
Vi hörs kl 17-19! Ewa & Jocke

 Ewa Linnros & Joakim Jonsson

Grand final!
God kväll Mälaröarna!

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

– Ditt lokala Taxibolag på hemmaplan –
Persontransport och bud

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

Maud Bäär
född Lindberg 

*  19 januari 1946

Vår älskade Maka, Mamma
och Mormor

har stilla lämnat oss

Munsö 29 januari 2021 

O L L E
CARITA och ERIK

MATHIAS och LINDA
Barnbarn

Du ville alla
så innerligt väl.

Vi kan blott tacka
och säga farväl.

________________________  
Begravningen äger rum 

i Munsö kyrka
26 februari 2021
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FÖNSTER & DÖRRAR 
FÖR KUNDER MED HÖGRE KRAV
Vi tar hand om allt. Uppmätning, tilllverkning,  
leverans och installation.

FÖR GRATIS 

FÖNSTERMÄTNING

OCH OFFERT 

RING 

08-27 90 92

Familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945

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

Mälarö Tandvård söker ytterligare en Mälarö Tandvård söker ytterligare en 

TANDHYGIENISTTANDHYGIENIST
Mycket goda utvecklingsmöjligheter i ett trevligt gäng.Mycket goda utvecklingsmöjligheter i ett trevligt gäng.

Våra mål är hög kvalitet med en god arbetsmiljö.Våra mål är hög kvalitet med en god arbetsmiljö.
Se annons på platsbanken eller kontakta oss Se annons på platsbanken eller kontakta oss 

för mer information.för mer information.
Mail: folke.ullberg@ptj.se  Tel: 070-687 77 81Mail: folke.ullberg@ptj.se  Tel: 070-687 77 81
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08-560 243 62
www.malarostadservice.se

Hemstädning  
Flyttstädning  
Visningsstädning  
Byggstädning  
Storstädning 
Hemservice 

Fönsterputs 
Trädgårdsskötsel 
Kontorsstädning 
Golvvård 
Trappstädning
Sanering   

Kollektivavtal
Mer än 20 års erfarenhet i branschen
ISO Certifierade i miljö och kvalitet

REPLIK

Vilken fantastisk idé att 
göra saluhall i bussgaraget! 
Ekerö är känt och omtyckt 
för sin lantliga karaktär. Här 
bedrevs förr omfattande 
odling av grönsaker, jord-
bruksprodukter, frukt och 
bär. I viss mån finns de små 
odlingarna fortfarande kvar.
Tänk vilken enorm tillgång 
en saluhall skulle kunna 
vara för många små odlare 
för att sälja sina produkter. 
Och vilken turistmagnet 
det skulle kunna bli! Här 
skulle även lokala konstnä-
rer kunna visa sina alster. 
Här skulle man kunna köpa 
lokalt tillverkad honung, 
sylt, saft med mera. Listan 
kan säkert göras lång. En del 
av byggnaden skulle kunna 
användas för säsongs- eller 
tillfällig uthyrning, en annan 
del för uthyrning året runt.

Och vilken stor och lättill-
gänglig parkeringsplats man 
skulle få, både för saluhallen 

och ett behövligt tillskott 
till butikerna i centrum. 
Dessutom behöver man 
inte göra fel när man följer 
intentionen i långtidspla-
nerna för Ekerö och anpassar 

byggnationen till befintlig 
bebyggelse.

Jobba hårt på denna bril-
janta idé, Liberalerna!

– Clara

Bravo Liberalerna!

Replik till Liberalerna

ty
ck

!

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

Kommunalisera de 
stora vägföreningarna!
I dagarna har många 
ekeröbor som är med i 
Närlunda vägförening 
fått ut extradebiteringar 
på belysningsinveste-
ringar på upp till tolv 
tusen kronor per fastig-
het. Detta visar på det 
orimliga att enskilda 
fastighetsägare har hand 
om samhällsinveste-
ringar som gynnar oss 
alla.

Liberalerna Ekerö har drivit 
frågan om att kommuna-
lisera de stora vägfören-
ingarna, i ett första skede 
Närlunda och Stockby 

vägföreningar. För oss är 
inte frågan om man ska göra 
det utan hur gör man det på 
bästa sätt. Det är en själv-
klarhet att vägar i detaljpla-
nerat område i våra tätorter 
sköts om av kommunen. 
Det blir kostnadseffektivare 
genom samordning och att 
man slipper moms, vi får 
säkrare skolvägar och får 
lättare att se till helheten 
när vi samhällsplanerar. En 
positiv bieffekt är att många 
ekeröbor slipper engagera 
sig i stora vägföreningar, 
slipper klaga på grannens 
häck, slipper årsavgifter 
samt risken att få obehagliga 

höga extrautdebiteringar. 
Ekeröalliansen vill begrava 
frågan i en utredning (löfte 
i alliansens politiska platt-
form). De har tyvärr inte 
ens på drygt två år lyckats få 
fram uppdragskriterier som 
ska ligga till grund för att 
man ska beställa en utred-
ning. Vi måste för ekeröbor-
nas skull agera snabbare än 
så. Det är hög tid att Ekerö 
kommun tar ett ökat ansvar 
över vägarna i våra tätorter.

– Fredrik Ohls,
Alexander Lind af 
Hageby,
Liberalerna Ekerö

rosor 
& tack
En famn full av ljuva 

rosor till alla fina hem-
tjänstjobbare som stretar 
på med glatt humör trots 
pandemi och kommu-
nens kraftiga nedskär-
ningar av insatserna. 
Särskilt varmt tack till 
Mälaröarnas hemtjänst 
med Filippa och Sara som 
lyser upp min dag  var-
endaste gång. Änglar på 
jorden!

– Barbro

Till mina fina grannar 
Johan och Linda med 
sina barn för att de alltid 
erbjuder sin hjälp. Mer 
omtänksamma och gene-
rösa grannar kan jag inte 
tänka mig.

– Stort tack 
från Sonja

REPLIK

Det är glädjande att se att 
Liberalerna Ekerö efter ett 
antal år, nu ändrat sig och 
bestämt sig för att vilja 
arbeta för en filial till ett 
gymnasium. När Öpartiet 
kom in i politiken i Ekerö 
kommun föreslog vi i en 
motion att inrätta en filial 
till ett gymnasium. När så 
motionen skulle behand-
las i kommunfullmäktige 
föreslog ni som parti i dåva-
rande Ekeröalliansen att 

motionen skulle avslås. Vi 
stödjer självklart ert initia-
tiv, eftersom vi gärna ser att 
vår tidigare lagda motion 
blir verklighet. Även om 
det tagit några år. Vi är vana 
vid det här laget att alla de 
motioner som vi lagt brukar 
verkställas några år senare 
av de styrande.  Vi säger 
stort tack för att ni tycker att 
vår tidigare motion var bra.

– För Öpartiet, 
KF-gruppen

Nu har kommunen äntligen 
chansen att skapa ett fören-
ingshus. Hur då? Jo, skapa 
ett föreningsråd, bestående 
av intresserade föreningar, 
som får ta över Ekgården, då 
det nya äldreboendet står 
klart. Det skulle ge fören-
ingarna unika möjligheter 
att skapa egna expeditioner 
samtidigt som det finns 
gemensamma samlings-
lokaler, kök, cafeteria och 
utrymmen för olika aktivi-
teter – allt under ett tak.

Möjlighet att ha öppet 
alla dagar med en gemen-

sam expedition, som alla får 
turas om att bemanna och 
där det kan finnas datorer 
och skrivare, som alla kan 
använda.

Föreningarna får ansvara 
för skötsel och enklare 
underhåll, allt täckt av ett 
driftbidrag från kommunen. 
Många föreningars lokal-
frågor skulle enkelt kunna 
lösas och föreningslivet på 
Ekerö blir ännu starkare.

Låt oss äntligen få ett för-
eningshus – för alla.

– Lars Samuelsson

Ett föreningshus 

Vad vore kommunen idag utan föreningar?
Tack till exempel till PRO och SPF. Ni ordnar promenader och boulespel! Vi alla saknar 
mötesplatser. Nu är i alla fall biblioteken öppna. Var är diakonala promenaden och utomhus-
grill eller fika? Steppa upp nu alla och låt oss ta hand om varandra! Lyssna på experter som 
varnar för isolering!

– Ingrid

Småstad?
När ledande politiker i 
Ekerö vill bygga småstad 
går man emot folkviljan 
som vill bo lantligt så nära 
storstan som möjligt. 
Uppdraget som kommu-
nalpolitiker får i allmänna 
val är att se till dem som bor 
och röstar i kommunen, 
inte vara alla goda gåvors 
givare och bygga för ännu 
fler inflyttare. Varför vill alla 
politiker locka till sig fler 
innevånare, kan det vara ett 
ekonomiskt tillkortakom-
mande för att rädda budge-
ten måhända?  

När man lyssnar på våra 
politiker talas det om 
utveckling men det blir 
det motsatta, det vill säga 
avveckling av det Ekerö 
flertalet vill ha. Naturligtvis 
är det trevligt att bo i en 
populär kommun, men 
varför bygga sönder kom-
munen med höghus som 
förstör den idylliska miljön. 
Politiker som gärna tar arm-
krok med byggmästare och 
markexploatörer göre sig ej 
besvär i nästa val.

– En röst i mängden
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Lokal uthyres 
centralt i Stenhamra

Lämplig som kontor eller lager. 130 kvm.

För mer info kontakta 

STOCKBY FÖRETAGSCENTER AB
Ove 070-743 44 19, Hasse 070-779 20 28

Ekerö 08-560 313 31
Varmt välkommen 

Caroline Malin Louise

Naprapaterna Ekerö      www.naprapaterna.nu 
Träkvista torg, Jungfrusundsvägen 5

Eken är ett väl inarbetat föräldrakooperativ som ligger i Färentuna. Verksamheten 
har sedan 1992 bedrivits i en rymlig villa med en stor trivsam förskolegård. Vi 
har plats för ca 26 barn i åldrarna 1-5 år. Eken är en liten förskola med ett stort 
föräldraengagemang. Barnen vistas i en åldersblandad grupp. För att möta barnen 
i deras lärande delar vi också in dem i åldershomogena grupper

FÖRSKOLLÄRARE 100% till 
Föräldrakooperativet Eken
Vi söker dig som har förskollärarlegitimation, gärna med några års erfaren-
het från arbete i förskola och som är engagerad och intresserad av försko-
lans utveckling samt är väl förtrogen med läroplanen. Du har erfarenhet av 
utvecklingssamtal och pedagogisk dokumentation, olika former av sam-
verkan, möten med vårdnadshavare (föräldramöten) samt daglig kontakt 
med vårdnadshavare. 

Du kommer vara delaktig i det systematiska kvalitetsarbetet och övrig 
dokumentation som förekommer på förskolan. Du arbetar aktivt med att 
utveckla det pedagogiska arbetet på förskolan. Du känner glädje och lust 
att följa barns utveckling och lärande. Du brinner för att arbeta med olika 
kreativa uttrycksformer. Du är en medforskande pedagog med en tydlig-
het i arbetet med barns inflytande som också sätter barnet i fokus. Du 
låter barnen få möjlighet att pröva sina förmågor och utforska omvärlden.

Vi erbjuder dig en härlig arbetsmiljö med drivande arbetskamrater som 
har höga ambitioner för sitt uppdrag. Om du är rätt person för oss så 
kommer du få utvecklas tillsammans med dina kollegor, du kommer kunna 
ta plats med all din kreativitet och nyfikenhet och du kommer garante-
rat skratta och få ett gäng trevliga kollegor. Du kommer också få en nära 
relation till vårdnadshavare då det är en vårdnadshavare på plats 4 dagar i 
veckan.

Tjänsten är på 100 % och tills vidare. 

För mer information om tjänsten se annons 
på arbetsförmedlingens hemsida. 
Går även att nå oss via personalansvarig@eken.se 
eller på 08-560 423 92.

Förvånar oss att bara vi röstade nej...
På kultur- och fritidsnämn-
dens sista möte för året 
togs ett ärende upp, om att 
avsätta 400 000 kronor till 
konstnärlig utsmyckning 
av trappan i kommunhuset 
i och med höjningen av en 
våning till. Detta ställde 
vi oss frågande till med 
tanke på de nedskärningar 

och höjningar av avgifter 
inom kultur- och fritids-
nämndens område som 
Ekeröalliansens budgetför-
slag innebär och som antogs 
med stöd av SD. Inte att för-
glömma nedläggningen av 
klasserna 3 till 6 vid Munsö 
skola. Det som förvånar oss 
mest är faktiskt att vi var det 

enda parti som röstade för 
avslag med hänvisning till 
just de nedskärningar, 
sänkning av föreningsstöd 
och höjningar av avgifter 
i och med antagandet 
av  Ekeröalliansens budget-
förslag.

– Öpartiets styrelse

Sorg och oro i hjärtat...
REPLIK

Med sorg och oro i hjärtat läser jag att Stockbygården inte ska finnas till längre för oss som 
behöver den. Våra gymnastikledare stödjer och uppmuntrar oss ibland när det tar emot lite, 
kanske särskilt just då. Gården är för oss en oas fylld av värme och gemenskap men nu förstår 
jag att ni som tog beslutet, ni valde att inte lyssna.

– Inger Lanneborn

Replik till Johan Sundqvist
REPLIK

Johan Sundqvist är inne 
på något viktigt i sin replik 
på vår insändare kring 
byggandet i kommunen, 
när han ställer frågan om 
hur vi i SD ska gå tillväga 
för att få genomslag för vår 
politik. Det nya politiska 
landskapet ger både posi-
tiva och negativa effekter, 
positiva för demokratin, 
men ofta negativt i själva 
genomförandet. Vår syn på 
ett småskaligt och assimi-
lerat byggande delas nog av 
majoriteten av mälaröbor. 
Vårt synsätt är inte begrän-

sande utan snarare pragma-
tiskt och lämnar öppet för 
kreativitet och nytänkande. 
Vi i SD kommer aldrig 
att motsätta oss politiska 
förslag från andra partier, 
av ren princip eller för att 
förslaget kommer ”från fel 
håll”. Men för att återgå till 
Sundqvists fråga; Vi har så 
klart en förhoppning om 
att få med Ekeröalliansen 
på vår inslagna väg gäl-
lande byggandet. Vi tror 
nämligen att vi i grund 
och botten delar mycket 
av synsätt kring kommu-
nens utveckling i stort. 
Fokus nu är att se till att vi 

upphandlar med mälarö-
borna i fokus och inte med 
exploatörernas vilja som 
drivkraft. Vi bygger en 
kommun som ska hålla 
långsiktigt, både gällande 
livskvalitet och den este-
tiska utformningen. Det 
enkla svaret på frågan 
får således bli: Det är val 
nästa år. Ett val som ger 
mälaröborna möjlighet att 
påverka prioriteringarna i 
kommunen och inflytan-
det för det parti man väljer 
att placera i valurnan.

– Gruppledare 
Jimmy Fors, SD

BOKREAFEST!

Pråmvägen 5, Ekerö C. 08-560 354 61, butiken@malarobok.se

Välkomna!

Nu mer än någonsin behöver man härliga böcker. 

Rean är en fest, så även i år, men under 

annorlunda former. För att undvika trängsel 

i butiken kan du förboka dina reafynd. 

Hämta katalogen och anteckna 

på beställningslistan vad du önskar

Maila, posta eller lämna din beställning till butiken 
så plockar vi ihop bokkassen och du kan hämta den 

när som helst fr o m den 23 februari.

Vi plockar beställningarna i den ordning de kommer in 

och kan inte garantera att du får allt du beställt. 



HOWQVIST
SCHAKT & TRANSPORT AB

    Husgrunder    Ingrävning kommunala avlopp

  Dränering/grundisolering 

  Enskild avloppsanläggning    Poolschakt  

  Tomtplanering

Niklas Howqvist

070-747 20 03

niklas@howqvist.se

Stärk din konkurrenskraft 
på arbetsmarknaden 

SKAFFA KÖRKORT NU!
Var smart – börja nu! 

BRA FINANSIERING 
Nu även automat

KÖRKORT FÖR BIL & SLÄP

 BOKA KURS
 PÅ VÅR 

HEMSIDA, 
RING ELLER 

MEJLA!

BRYGGAVÄGEN 109 – EKERÖ

Medlem i Sveriges Tapetserarmästare

Kontakt 070-753 64 44                           annajansson.se 

070-610 93 94 
stefan@stromgrens.se

      strömgrens måleri 

      stromgrensmaleri 

Kvarngränd 9
Färentuna

Din lokala målare på Mälaröarna  

Ekerö Skog & Trädgård

  Trädfällning 
 Tomtröjning
 Skogsröjning

072-246 99 86    ekeroskogotradgard@outlook.com

073-703 06 83
goodroom.se

 STENHAMRA

 

Minnebergsvägen 19 Bv | 167 41 Bromma
Mathias@maleriteametekero.se | www.maleriteametekero.se | 076 710 18 98 

Vi har bytt 
namn till...

ALLT INOM 
MÅLERI

Mathias@maleriteametekero.se    |    076-710 18 98
www.maleriteametekero.se

Gamla Huset Butik

Inredning - Möbler - Vintage - Retro - Antik

Åkerstigen 93 - 560 30121

Jord, Sand & Grus

0760-062641

Ekerö Re-Arb
FixarService

Re-Arb
ce

YVONNES FOTHÄLSA
– Medicinsk fotvård – 

Hos mig får du hjälp med 
allehanda fotproblem 

• Fotsmärtor • Nageltrång 
• Fot- och nagelsvamp • Vårtor 

• Förhårdnader, sprickor 

Vid behov gör jag även hembesök 
Bokning via www.bokadirekt 

Salong Närlunda eller 0707-55 16 17 
Jungfrusund Salong Närlunda 

Varmt välkomna!

F’SONS 
ALLSERVICE AB

www.fsons.se
 Trädgård & Fastighetsunderhåll

 Trädfällning & Stubbfräsning

 Mark & Anläggning

 Vinterunderhåll

 Lastväxlare med kran

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

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

10 %
 Rabatt på

trädfällning,
trädbeskärning

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

Funderar du på att etablera dig på Ekerö?

Vi erbjuder rum i ljuvliga 

lokaler med kompetensutbyte 

i trevlig friskvårdsverksamhet

Välkommen att kontakta oss!

 

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

Sättra småfågelkrog

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

Mått:1,7 x 0,7 x 0,6 m 

LARMET GÅR 

MÄLARÖARNA | Kall-
hamrade åldringsbedra-
gare som fortsätter verka, 
koppartjuvar som kommer 
tillbaka till brottsplatsen 
och olyckor till följd av 
hala vägar, har präglat den 
senaste tvåveckorsperi-
oden. Polisen har också 
en uppmaning till den 
som parkerar sin bil vid 
Mälaröarnas utflyktsmål.

Ännu en gång har en äldre 
person på Mälaröarna drab-
bats av försök till så kallat 
åldringsbrott. Denna gång 
blev den drabbade kontaktad 
per telefon av en person som 
sa sig vilja återföra ett belopp 
som felaktigt betalats in till 
ett telefonbolag. Vid försök 
med bankdosa fungerade det 
inte, varpå uppringaren bad 
om att bankdosor, kod och 
bankkort skulle läggas i ett 
kuvert i brevlådan. Då den 
drabbade bad uppringaren 
att istället knacka på dörren, 
svarade denne att det var 
olämpligt på grund av mål-
sägande var i en riskgrupp. 

Detta blev en varningssignal 
och inga dosor eller koder 
blev utlämnade.

–  Polisen vill gärna att 
allmänheten är uppmärk-
sam på att det förekommer 
bedrägeribrott med olika 
tillvägagångssätt där man 
försöker lura äldre att lämna 
ifrån sig betalkort och koder. 
Vi vill uppmana till att man 
aldrig ska göra det och att 
äldre och deras anhöriga bör 
vara på sin vakt. säger Ma-
rie-Louise Mattsson, tillför-
ordnad kommunpolis.

Flera företag har också råkat 
ut för stölder under perio-
den. Bland annat har en kop-
parstöld skett hos ett företag 
på Tegelbruksvägen, som 
tidigare haft påhälsning av 
tjuvar. Tillvägagångssättet 
denna gång talar för att det är 
samma gärningsperson.

En hundvalp som blev 
attackerad av en lösspring-
ande hund på Ekerö resulte-
rade i en anmälan om brott 
mot lagen om tillsyn över 
hundar och katter. Detta 

skedde i slutet av januari då 
det också kom in flera an-
mälningar om smitningar 
från trafikolycksplatser, ef-
ter olyckor med förare som 
fått sladd på sina bilar.

Den 2 februari skedde också 
en kollision mellan en buss 
och en lastbil på Ekerövägen 
vid Rastaborg i riktning mot 
Ekerö.

– Bussen stannade vid 
hållplatsen vid Rastaborg för 
att släppa på en passagerare. 
Då en lastbil med släp skulle 
köra förbi, bromsade chauf-

fören och fick kast med slä-
pet som vek sig in i bussen så 
denna åkte in busskuren, sä-
ger Marie-Louise Mattsson.     

En falsk 500-kronorssedel 
dök upp i en butik på Ekerö 
vid månadsskiftet och den 
6 februari skedde en fräck 
stöld på Ekerö. En person 
lämnade sin kameraväska i 
busskuren vid Älvnäs buss-
hållplats en kort stund. När 
han kom tillbaka såg han 
en person springa iväg från 
platsen med väskan.

Slutligen har Marie-Louise 
Mattsson en uppmaning till 
bilförare i kommunen.

– Blåljusverksamheterna 
uppmanar alla att tänka på 
hur man parkerar sina for-
don. Senaste tiden har fram-
komligheten varit dålig vid 
både Drottningholms slott 
och vid Ekebyhovsbacken 
på helgerna när det varit 
fint väder. Räddningstjänst 
måste kunna komma fram 
vid olycka.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Farliga vintervägar
Flera smitningar från olycksplatser

’’
”Polisen vill 
gärna att all-
mänheten 

är uppmärksam på 
att det förekommer 
bedrägeribrott med 
olika tillvägagångs-
sätt där man försöker 
lura äldre”

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

Boka din bil på 
www.haningenynastaxi.se 

eller på 08-520 111 11



DATA

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

FÄRGHANDEL

PLÅTSLAGERI

Grundat 1921

08-560 304 54
070-555 15 08

info@nyplat.s
www.nyplat.s

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

TRÄDGÅRDSBUTIK

BILSERVICE

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Service och
reparationer  

av alla  
bilmodeller

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

ekerobilteknik@telia.com

Din verkstad  
nära Dig

Träkvista Bilservice AB

Service • Däck

M
O

TORBRANSCHEN
S

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

 

 

Tel 560 425 80 
 

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

Färingsö 
Brunnservice

Clas Häggberg
070-538 88 72

Kvällar 560 401 49

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

TOMT 

Binärdata AB

0707-139 000
560 402 51  

GOLV

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

Tel 08-560 242 43 
Lilla Berga, Skå 

www.prospektgolv.se

 Klimatkontrollerade   
   larmade lokaler
 Från 5 kvm

Lilla Berga gård, Skå 
08-560 242 43 

lillabergagard@gmail.com

FÖRRÅD 
uthyres till 
hem & företag

LOKALER

ENTREPRENAD

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

Troxhammar Entreprenad AB
Fågelängens Gård 179 75 Skå

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

troxab.se08-707 33 00  •   lejagruppen.se

vägbyggen • markplanering • husgrunder
avloppsanläggningar • dränering • dikning

grönyteskötsel • vinterväghållning

GÅ INTE ÖVER ÅN 
EFTER VATTEN.

Och inte över Nockebybron heller. Vi finns nära dig och 

har koll på alla lokala förutsättningar här på Mälaröarna.

Välkommen till LEJA!

LACKERING

08-560 244 38
0709-844 200

info@micklack.se 
www.micklack.se

Lilla Berga 1, Skå

Vi lackar snabbt och 
proffsigt! Vi kan hämta/

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

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

30 år i branchen betyder 
kvalitet och ansvar.

Vi lackerar också andra 
trä- och järnkonstruktioner. 

Ring eller maila 
oss för prisförslag.

Lackering av Lackering av 
köksluckorköksluckor

BILUTHYRNING BRUNNSBORRNING

UTHYRNING
Personbil, lastbil & släp

Öppet
Månd-Fred 06-24
Lörd, Sönd, Helgdag 08-24

Tel 08-560 300 96
Välkommen till Circle K i Träkvista!

Nu har vi hjälpt 
till på Ekerö 
i över 30 år. 

Vi fixar med 
datorer och 

nätverk. 

Vi har datorer
 och tillbehör 

på lager. 

Vi kan leverera 
hem till Er

VATTENBRUNN
BERGVÄRME

Tel: 08-560 243 48

Jord, Sand & Grus

0760-062641

Ekerö Re-Arb
FixarService

Re-Arb
ce

STÄDSERVICE

ÖVRIGT

Hemstäd

Flyttstäd

Fönsterputs

Kontorsstäd

Byggstäd

Vi jobbar både 
mot privatpersoner 

och företag
 

Vi har kollektivavtal och är 
ISO-certifierade 

FÄRG   TAPET 
GOLV

Tunnlandsvägen 3

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

Följ oss på Facebook  
och Instagram!

TAXI

Boka din bil på 
www.haningenynastaxi.se 

eller på 08-520 111 11



Koll på läget sedan 1937

Bergsrundan 2, Ekerö

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

TOMT 2524 m² EP Ej utförd MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Nyproduktion Hög standard

Arkitektritad villa Fin sjöglimt

Ekerövallen Etapp 1, Ekerö

5-6 rok, 105-138 m² PRIS 5 900 000 - 6 350 000 AVGIFT 4 850 - 6 373 kr/mån VISAS Sö 14/2 kl 12:00-13:00

Anmälan krävs BYGGÅR 2021 EP Ej utförd MÄKLARE Sophia 0707-60 46 63 & Martin 0708-30 01 61

Välplanerade rad- par- & kedjehus Parkering för 2 bilar

Barnvänligt område Inflytt sommar/höst 2021

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



Koll på läget sedan 1937

Inredd vindsvåning

Vacker vy över åkerlandskap

Nära buss, skola & natur

Ulrika jansdotters väg 14, Färentuna
4 rok, ca 74,7 + 30 m² UTGÅNGSPRIS 2 695 000 kr

AVGIFT 4 151 kr/mån VISAS Sö 21/2 & Må 22/2 Ring för

tidsbokning BYGGÅR 1986 EP 98 kWh/kvm/år

MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Elegant kök & smakfullt duschrum

Balkong med fritt läge

Lugn trivsam miljö

Tegelbruksvägen 9C, 1 trappa, Ekerö
3 rok, ca 79 m² UTGÅNGSPRIS 2 950 000 kr 

AVGIFT 5 859 kr/mån HISS Ja VISAS Ring för

tidsbokning BYGGÅR 1988 EP 67 kWh/kvm/år

MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Plan & tilltalande villatomt

Borrad brunn & avlopp på tomten

Kort gångavstånd till buss

Lennartsnäsvägen 9B, Färentuna
UTGÅNGSPRIS 4 900 000 kr VISAS Ring för tidsbokning

TOMT 2126 m² EP Behövs ej 

MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 0708-26 83 00

Flexibelt enplanshus

Fem möjliga sovrum

Intilliggande garage

Klevbergsvägen 15, Stenhamra
5 rok, ca 145 m² UTGÅNGSPRIS 4 500 000 kr 

VISAS Kontakta mäklare BYGGÅR 1970

TOMT 613 m² EP 132 kWh/kvm/år 

MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 0708-26 83 00

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



Anlita den mäklare som 
säljer flest bostäder på Ekerö.

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

Under 2020 var vi den mäklaren som sålde mest på Mälaröarna.

Vi har många intressenter kvar som letar nytt boende.  Välkommen till oss,

Välkommen till Svensk Fastighetsförmedling Ekerö.

             Boka in ett möte med en av våra mäklare för en rikigt bra affär.

Källa: Hemnet 01.01.20 - 31.12.20


