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TYCK  Äldres hälsa och omsorg äventyras ”...omöjliggöra en upphandling av enstaka platser i särskilt boende”  | 30

Mirjam rankad
tvåa i Sverige
Mirjam Björklund är rankad 
tvåa i tennis i Sverige och 
315 i världen. Närmast tävlar 
hon på Mallorca. | 20

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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Nedskärning
av hemtjänst
Socialnämnden har antagit nya 
riktlinjer för äldreomsorgen. 
Färre promenader är en av 
konsekvenserna. | 10-11

Bygglovet 
upphävt igen
Bygglovet för Silviahemmets 
”Silviabo” är åter upphävt. Husen 
måste anpassas till omgivningen, 
alternativt rivas. | 8

Eldandet 
dödar i förtid
Förutom att skapa trivsel och 
värme, sprider alla eldstäder på 
Mälaröarna även hälsofarliga 
luftföroreningar. | 14

För två veckor sedan öppnades 
skridskobanorna på Tranholmen. 
Efter helgens regn och töväder 

fick de dock stängas igen. På bilden ses 
Moltas och Olivia Berglund som hann 

med att åka säkert innan läget 
förändrades. | 12       

FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS

Riskabelt  isläge



Härligt rostad 
surdegsbröd, räkor, 

avocado och 
Nobisdress ing

Färsk från manuella fi skdisken.

↳

 Persilja och dill i kruka 
 Orto Novo. Ekerö. Sverige.              

 Syrad Grädde   Arla.   
3 dl.   30%.   Jfr pris 43:00/liter.        

 Skreitorsk fi lé   Norge.     Från manuella 
fi skdisken.   Jfr pris 149:00/kg.        

 /kg 
 149k 

 /kg 
 99k 
 Skreitorsk hel   Norge.     Skrei är norsk torsk av 
högsta kvalitet vilket gör den till många kockars 
favorit..   Jfr pris 99:00/kg.        

 Handskalade räkor   
Kosterfi skaren.   240 g.     Jfr pris 412:58/kg.        

 /st 
 99k 

 Tulpaner 10-pack   ICA Svenska.     
Klimatcertifi erade.   Jfr pris 37:50/st.        

 12  90  /st  14  90  /st 

 2  för

 75k 

Skreitorsken är här!



Öppet 7–22

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

Tappström

 Herrgård, präst, greveost   
Arla.   Ca 700 g.   Mild, mellanlagrad.  
Jfr pris 69:90/kg.        

 Grand levain   Bonjour.   
1000 g.   Butiksbakad.   
Jfr pris 29:90/kg.        

 Röda druvor   Ica. 
Sydafrika.   500 g.   Klass 1.   
Jfr pris 50:00/kg.        

 /st 
 25k  69  90  /kg  29  90  /st 

Korna på Menhammar Gård betar fritt i hagarna på Ekerö och bidrar 
därmed till biologisk mångfald. Under vintern äter de foder från gården, 
som har ett helt kemikaliefritt jordbruk. Herefordrasen är känd för 
marmorering i köttet och innehåller höga halter Omega-3.

 Laxfi lé   Pacifi c.   500 g. 
  4-pack.   Jfr pris 98:00/kg.
     Max 1 köp/hushåll.  

Minst 25% rabatt!SUPERKLIPP

 /st 
 49k 

Handla andra 
varor* för 
 200  kr så får 
du köpa…

Vi är stolta över att  erbjuda 
närproducerat nötkött  av högsta 
kvalité från Menhamm ar gård.

/John
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HJÄLP MED 

JURIDIKEN?

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

    

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

                        Tel. 08-731 77 07   

sterfilosofin

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

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

Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00

SYNUNDERSÖKNINGSYNUNDERSÖKNING

5050 %
RABATTRABATT

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

VÄRDECHECKVÄRDECHECK  
SYNUNDERSÖKNINGSYNUNDERSÖKNING

2 2 förför 1! 1!

1999 - 2019

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

stötta 

  ekerösssstttttttttttttööööööööööööt
#

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

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
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Kära läsare!Kära läsare!
Jag växte upp med Mälaröarnas nyheter, föga anade jag som barn att jag en dag 
skulle jobba här. Men efter tolv år är det nu dags att tacka för mig. Tolv år och tusen-
tals artiklar går omöjligt att sammanfatta här. Några minnesvärda ögonblick är bland 
annat min granskning av kommunens ventilationskontroller, det täckte många spalt-
metrar. Jag startade tidningens radioprogram och minns laddade debatter då elever, 
föräldrar, lärare och politiker fick debattera försäljningsplanerna av Sanduddens skola 
och flytten av Ekebyhovskolans högstadium. Vi har haft valvaka och i studion har 
också många fantastiska Mälarömusiker bjudit på livemusik. Om dramatiken kring 
båten Seaside som låg på kant i Tappströmskanalen många år till dess att entusias-
tiska norrmän kom och räddade henne, skrev jag totalt 34 artiklar! Jag har granskat 
kommunen, mött fantastiska personligheter och gjort nedslag i kommunens historia 
och det har alltid funnits något att skriva om – en dröm för en journalist! Tack alla för 
de tips och den uppskattning jag har fått, utan er läsare hade mitt arbete varit intet! 
Jag slutar, men Mälaröararnas nyheter fortsätter att granska och berätta om allt som 
sker på våra öar.                                                                                   

    Ewa Linnros                                                  

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 6-16 
Näringsliv ........... sid 18-19
Sporten ................... sid 20
”Fråga Johan” ..........sid 22

Tillbakablick ............sid 24
Kultur  ..................... sid 26
Familjesidan ............sid 28 
Öarna runt ...............sid 27 

Privatmarknaden ....sid 28
Mälarökrysset ........ sid 29
Insändare .......... sid 30-31 
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KOMMUNEN | I coro-
natider arbetar många 
hemifrån, för det krävs 
ordentlig nätuppkoppling. 
Men alla i kommunen har 
inte tillförlitlig sådan och 
med arbete hemifrån och 
distansundervisning har 
följderna blivit kännbara.

–Under några år byggdes 
näten för fiber ut intensivt 
och så vitt vi förstår har 
de flesta fått möjlighet att 
koppla in fiber i sina bostä-
der. Men vi är några som 
”Telia/Öppen-fiber” anser 
antingen ligger för långt 
bort eller för enskilt och att 
det därför inte lönar sig för 
dem att ansluta oss. Själva 
ligger vi 200 meter från en 
anslutningspunkt, vi har 18 
fiberleverantörer vid tomt-
gränsen men kan inte få 
ihop den mängd intressen-
ter som krävs eftersom vi 
bor på landet som så många 
andra i kommunen, berät-
tar Anna Davis som bor i 
Nyckelbyområdet.

För några veckor sedan 
körde en bil av vägen och 
in i en intilliggande tele-

grafstolpe som knäcktes. 
Med sig i fallet drogs deras 
telefonledning och därmed 
också internetanslutning-
en.

– Telia har dessutom som 
plan att klippa alla koppar-
trådar i Sverige och kom-
mer inte att sätta ihop vår 
telefonledning igen. Vi job-
bar nu med svajiga mobila 
modem som slänger ut oss 
från klassrum och jobbmö-
ten, berättar Anna Davis 
och tillägger:

– Telia ska flagga för ur-
koppling av koppartrådar 
tolv månader i förväg, vi 
fick ett brev om urkopp-
ling i slutet av februari i år 
när kabeln legat i diket i två 
veckor. 

Från sitt fönster ser Anna 
Davis fiberskåpet 90 meter 
bort, ett rör går redan under 
vägen till hennes sida med 
kabel upp till bostadsområ-
det ovanför. 

– Det som krävs är alltså 
ett 90 meter långt och 0,7 
meter djupt dike genom 
vår trädgård, en koppling 
från centralen till skåpet 
och en kabel genom röret 
och vidare i diket in i huset. 
Serverat på en silverbricka 
kan man tycka, fortsätter 
Anna Davis.

De har testat alla Telias 
modem men ingenting 
fungerar bra. Några exper-
ter har de inte lyckats få 
tala med. Nu undrar Anna 
Davis vad kommunen gör 
och vilka skyldighet kom-
munen har att uppfylla 
regeringens beslut om att 
Sverige ska vara helt upp-

kopplat 2025.
– Vi har hög anslutning i 

kommunen men det finns 
några fläckar där anslutning 
saknas. Men vi driver på 
frågan och vi ingår också i 
de nätverk i regionen som 
hanterar bredbandsfrågor-
na. Sedan har vi inte något 
eget nät eller budget för att 
bygga ut själva, såvida det 
inte rör kommunens egna 
verksamhetslokaler. Då 
drar vi in fiber, säger Johan 
Elfver, kommunens press- 
och näringslivschef.
Han tillägger:

– Jag har varit i kontakt 
med Telia ett flertal gånger 
och jag kommer att kon-
takta sakägaren som är 
berörd här angående efte-
ranslutning. Telia har lovat 
att återkoppla om vad det 
är som inte har fungerat i 
ärendet. Oavsett privatper-
soner eller företag hjälper 
kommunen till med att ta 
kontakt med Telia när det 
gäller just anslutning i ef-
terhand. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Brister i fiberanslutning
NYHETER ”Telia har lovat att återkoppla om vad det är som inte har fungerat” ’’

Anna Davis hus ligger endast 90 meter från fiberskåpet, ändå får 
de inte hjälp med fiberanslutning.                                            FOTO: PRIVAT

’’
”Själva ligger 
vi 200 meter 

från en anslutnings-
punkt, vi har 18 
fiberleverantörer 
vid tomtgränsen men 
kan inte få ihop den 
mängd intressenter 
som krävs eftersom 
vi bor på landet som 
så många andra i 
kommunen”



FASTIGHETSBYRÅN EKERÖ, 08-564 109 80

Prata med oss. Vi finns alltid nära till hands.

Kundbetyg 4,7 av 5  
på reco.se
Läs mina omdömen på reco.se.

Fastighetsbyrån på Ekerö, 
070-796 83 80

Sandra  
Selander
Fastighetsmäklare

Väldisponerad och rymlig villa om 230 kvm i natursköna Ekerö Sommarstad är nu till salu! Bostaden 
har sex sovrum, sällskapsvänligt vardagsrum med kamin, helkaklade renoverade badrum och tvättstuga.

Hammarvägen 3
Ekerö Sommarstad | Ekerö

Utgångspris 7 895 000 kr Rum 7 rum, varav 6 sovrum Boarea 230/15 kvm Tomt 1 201 kvm Byggt 1958
Energiprestanda 143 kWh/kvm år Energiklass E Visas Kontakta ansvarig mäklare för visning!
Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Grönskande oas med vidsträckt utsikt - Nu erbjuds ett tillfälle till denna rymliga och välskötta 
tvåplansvilla med sköna detaljer och ett högt fritt läge i idylliskt villakvarter. 

Södra Kafévägen 15

PÅ GÅNG

Ekerö Tätort | Ekerö

Utgångspris 6 975 000 kr Rum 7 rum, varav 5 sovrum Boarea 155/91 kvm Tomt 1 104 kvm Byggt 1974
Energiprestanda 51 kWh/kvm år Energiklass C Visas Kontakta ansvarig mäklare för intresseanmälan!
Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89
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MARKPLANERING • HUSGRUNDER • AVLOPPSANLÄGGNINGAR 
DRÄNERING • GRUS- OCH JORDLEVERANSER • DIKNING

GRÖNYTESKÖTSEL • VINTERVÄGHÅLLNING • VÄGBYGGEN

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

HAR DU OCKSÅ 
GRÖNA ÖGON?

Då är vi en perfect match. 
För LEJA handlar hållbarhetsarbete om att bidra till verklig förändring 

snarare än att det ska se bra ut på pappret. Vi är certifierade för både 

miljö- och kvalitetsarbete.

Branschen satsar genom Transportutmaningen på att senast 2030 vara 

fossilfri när det gäller inrikes transporter. Vårt mål är att nå dit betydligt 

tidigare. Där håller vi inga hastighetsbegränsningar.

Har du samma framtidssyn som vi? Välkommen att LEJA!
  

DROTTNINGHOLM | Bygg-
loven för Silviahemmets 
Silviabo på Drottning-
holmsmalmen upphävs av 
Mark- och miljödomstolen 
(MOD). Detta då det stri-
der mot detaljplanen. Om 
byggnaderna inte anpassas 
till omgivningen, riskerar 
de att rivas.

I januari 2017 beviljade kom-
munen stiftelsen. Bygglovet 
överklagades av grannar i 
området till länsstyrelsen 
med påpekan om att husen 
stred mot detaljplanen för 
Drottningholmsmalmen. 
Bygglovet upphävdes ef-
ter att ha prövats i Mark- 
och miljööverdomstolen 
(MOÖD) 2018. Men husen 
var redan byggda. Sökanden 
inkom med ny bygglovsan-
sökan och byggnadsnämn-
den fattade beslut om att be-
vilja det justerade förslaget, 
men även det överklagades.

Nu har MOD upphävt 
byggloven då de strider mot 
detaljplanen och de så kall-
lade varsamhetsreglerna i 

Plan- och bygglagen (PBL). 
Domen sammanfattas 

som följer:

”Inget grannehörande har 
utförts, trots avsteg från 
detaljplanen och berörda 

grannar har inte delgetts 
bygglovsbeslutet. Byggna-
tionerna kommer att ska-

da kulturhistoriska värden 
och strider därför mot PBL. 
Byggloven ska därför i första 

hand upphävas i sin helhet. 
I andra hand ska byggloven 
ändras så att tak, byggvo-
lym, topografi, parkeringar 
och komplementbyggnader 
får en utformning som till-
godoser detaljplanens krav 
på att tillvarata de kultur-
historiska och historiska 
värdena. Om byggnaderna 
inte kan underordna sig den 
omgivande bebyggelsen bör 
de avlägsnas från området 
och den åverkan dess olov-
liga uppförande har orsakat 
bör återställas.”

– Nu ska vi att titta på do-
men och vi kommer att ha 
kontakt med Silviahemmet. 
Sedan får vi se hur de ställer 
sig till domsutslaget och hur 
de vill välja att gå vidare, sä-
ger Tommie Eriksson,  mil-
jö- och stadsbyggnadschef i 
kommunen, säger Tommie 
Eriksson,  miljö- och stads-
byggnadschef i kommunen.

EWA LINNROS
red@malaroarnasnyheter.se

Bygglov för Silviabo upphävt igen
Strider mot detaljplanen och varsamhetsreglerna

NYHETER 

Silviahemmets bygglov för ”Silviabo”, två flerbostadshus på Drottningholmsmalmen, har ännu en gång upphävts av Mark- och miljö-
domstolen. Turerna har pågått sedan 2017.                      EWA LINNROS



Vår ofrivilliga fasta
Jag är nog inte ensam om att känna mig modlös 
nu. I snart ett år har vi ägnat oss åt att avstå från 
så mycket av det som ger livet glädje och mening. 
Avstått från att vara tillsammans, avstått från att gå 
till jobbet, att möta andra, att resa, att gå på teater. 
Och om det bara är detta vi avstått ifrån, så tillhör 
vi dessutom dom som borde vara tacksamma!  Det 
finns så många andra som tvingas att utstå och avstå 
från så mycket mera! 
Fast jag vet inte om det hjälper? Att förutom att det 
känns tungt och vi är less, så ska vi också skämmas 
över att vi är otacksamma? Det är väl så att om jag 
har brutit ett finger så gör det inte mindre ont i mitt 
finger för att du har brutit benet? Att det som är 
tungt och svårt blir inte lättare av att andra har det 
ännu tyngre och ännu svårare. Att ibland handlar inte 
vägen framåt om att förneka utan att få tillåtelse 
att kännas vid. Kännas vid att det är tungt. Den här 
ofrivilliga fastan har pågått länge nu…
I år handlar kanske därför inte fastan om att avstå 
ifrån ännu mera, utan om att få kännas vid. Kännas 
vid det tunga och i stället verkligen anstränga oss för 
att hitta det som gör livet lättare, efter det som ger 
glädje och ork att hålla i och hålla ut. Att leta upp det 
som får oss att skratta. Leta upp goda minnen. Och 
hämta hopp ur detta att fastan varar inte för evigt! 
Efter fastan kommer påsken och påsken säger att 
det slutar inte med mörker och död utan det slutar 
med liv och uppståndelse. Så låt oss tro och vänta på 
uppståndelsen!

”Jag tror på solen även när den inte skiner.
Jag tror på kärleken även när jag inte känner den.
Jag tror på Gud även när han är tyst.” 
Citat på en vägg ifrån andra världskriget

 

 

                                PÅ MÄLARÖARNA          24/2 – 9/3 2021

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

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

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

Monika Regnfors Sjörén
Kyrkoherde, Ekerö pastorat

Digital lunchkonsert
varje torsdag 12:30

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

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

KALENDARIUM

tor 25 feb Sänds från Ekebyhovskyrkan 
12:30 DIGITAL LUNCHKONSERT 
 Musiker: Helena Hansson
 Musikmedverkan: Alexander Klimentov  
 Löfstrand
 -----------------------------------------
sön 28 feb Sänds från Munsö kyrka 
11:00 DIGITAL GUDSTJÄNST 
 Präst: Katarina Wolf
 Musiker: Helena Hansson
 Sång: Mie Johansson
 -----------------------------------------
tor 4 mar Sänds från Adelsö kyrka 
12:30 DIGITAL LUNCHKONSERT
 Musiker: Bengt Tribukait
 -----------------------------------------

sön 7 mars Sänds från Ekerö kyrka 
11:00 DIGITAL GUDSTJÄNST 
 Präst: Mårten Mårtensson
 Musiker: Kerstin Baldwin Sterner
 ---------------------------------------

Digitala meditationer
www.svenskakyrkan.se/ekero och på vår facebooksida

Sportlovsaktivitet i våra kyrkor
Djur från Noaks ark har gömt sig i våra kyrkor. Kom och leta  
Välkommen till Lovö, Ekebyhov, Ekerö, Munsö och Adelsö 

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

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
”Hoppas och håll ut ” 
Vi är nu i fasteperioden. Det är en förberedelsetid inför en stor fest. I det här fallet är det påsken, den  

största festen i kristenheten. Påskens budskap handlar om hopp och om att livet är starkare än döden. 

I år kommer budskapet om Jesus uppståndelse från de döda att få en än djupare koppling i våra liv.  

Livet i pandemitider har behövt hoppet som drivkraft. Hoppet om läkedom, hoppet om ett slut på pandemin, hoppet 

om att kunna ses igen. Med hjälp av vaccinering kommer vi närmare det vi hoppas på, men det kräver ännu lite mer 

tid. Vi får fortsatt hoppas och hålla ut. Vi förbereder oss för påsken och vi förbereder oss för ett liv där Coronan inte 

styr vårt leverne. 

En påskpsalm (155) att längta med: ”Herren lever, våga tro det, lämna den tid som gått. Hoppet är framtid, nu är livet, 

vår möjlighet.”  

Guds rika Välsignelse önskar jag dig! 

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

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-ungdom-MMälaröälarö
MMötesplatsötesplats

 R Radio och adio och PPodd...!odd...!
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Ett körfält i varje riktning
LOVÖN | I januari påbörjade Trafikverket arbeten på och 
invid Ekerövägen på sträckan mellan Edeby och strax 
innan Kanton. I samband med det har de tagit ett körfält 
i riktning mot Stockholm i anspråk och bara ett körfält är 
därmed öppet i vardera riktningen.

Arbetet med det nya tunnelrör vid Lindö tunnel fortlö-
per och i januari hade entreprenören sprängt ut 50 meter, 
vilket är en tredjedel av tunnelrörets längd. Resterande 
100 meter beräknas ta ytterligare 100 dagar att spränga 
ut. Det nya tunnelröret kommer att användas av trafiken 
i riktning mot Ekerö.

I Förbifarts Stockholms delar som ligger under Lovön, 
har nu cirka 1 500 meter tunnel sprängts ut.

procent av männens pension
MÄLARÖARNA  | Sveriges kvinnor fick i genomsnitt 
174 000 kronor utbetalt i pension 2018. Det motsvarar 
69 procent av medelbeloppet för män på 253 000 kronor, 
enligt den senaste statistiken från Pensionsmyndigheten. 
För Ekerö kommun är siffrorna 209 122 kronor för kvin-
nor, vilket motsvarar 70 procent av männens medelpen-
sion som var 298 687 kronor.

– Kvinnor deltidsarbetar mer, har högre sjukfrånvaro 
och kvinnodominerade yrken tjänar mindre. Det har 
stor inverkan på pensionen, eftersom livsinkomsten 
blir avsevärt mycket lägre, säger Monica Zettervall, pen-
sionsexpert på Pensionsmyndigheten, till Nyhetsbyrån 
Siren.

Ekerö kommun ligger med sin genomsnittspension 
för både män och kvinnor på 253 248, på plats åtta bland 
landets kommuner. I topp ligger Danderyd med en med-
elpension för båda könen på 324 402. Sist ligger Eda 
kommun i Värmland där den sammanlagda medelpen-
sionen för kvinnor och män är 164 470.

Statistiken gäller alla som är 61 år eller äldre och folk-
bokförda i Sverige den sista december 2018 och som hade 
en utbetalning av allmän pension, tjänstepension eller 
privat pension under året.

Vaccinationen av äldre klar
MÄLARÖARNA | Den 3 februari blev vaccinationen mot 
Covid-19 klar på vård- och omsorgsboendena i Ekerö 
kommun. Det innebär att alla äldre på boendena som 
önskat vaccinera sig nu har fått båda doserna vaccin.

– Vaccinationen har löpt på smidigt och vi kan kon-
statera att våra allra sköraste medborgare som bor på 
våra äldreboenden nu har uppnått så fullgott skydd 
som möjligt mot Covid-19. Vi har inga smittade vare 
sig på våra äldreboenden eller på våra övriga vård- och 
omsorgsverksamheter idag och det är väldigt glädjande, 
säger Annicka Pantzar, ansvarig medicinsk sjuksköterska 
i Ekerö kommun.

De som flyttar in på vård- och 
omsorgsboendena och inte är vacci-
nerade kommer kontinuerligt att 
erbjudas vaccination av ansvarig 
läkarorganisation på respektive 
äldreboende.

Ekerö ligger bättre till än 
genomsnittet för Stockholms 
län. Här i kommunen har 3,35 
procent av invånarna fått sin 
första dos vaccin mot Covid-19, 
motsvarande siffra för hela region 
Stockholm ligger på 2,95 procent av 
invånarna. I kommunen betyder det att 711 
personer fått sin första dos. 304 personer har fått dos två 
och är därmed helt klara med vaccinationen. 

Nu pågår planeringen för vaccination av personer som 
är 18 år och äldre och har omsorgsinsatser från hemtjänst 
eller hemsjukvård samt för personer som har bostad 
med särskild service enligt LSS, personer med personlig 
assistent och vuxna som bor med dem. Den här gruppen 
kommer att successivt få vaccination under februari och 
mars.

70%
KOMMUNEN | I september antog socialnämnden 
nya riktlinjer för handläggning inom äldreomsor-
gen. Detta har inneburit en nedskärning av hem-
tjänsten för många brukare, exempelvis färre pro-
menader och sämre städning.

Nedskärningar 
inom hemtjänsten

NYHETER  

l I de nya riktlinjerna be-
viljas personer med hem-
tjänst endast promenad en 
gång i veckan istället för tre 
gånger i veckan som varit 
normen hittills. Vidare har 
även städning minskats från 
varannan vecka till var tred-
je vecka.

”Vi är många äldre som 
är beroende av vår hem-
tjänst och som inte kan gå 
ut själva på grund av fysisk 
eller psykisk funktionsned-
sättning och alla har inte 
heller anhöriga. För oss blir 
då hemtjänstens hjälp det 
enda sättet för att komma ut 
på promenad. Att endast få 
gå ut en gång i veckan kan 
inte vara skälig levnadsnivå. 
Att minska på utevistelse i 
dessa coronatider är ett svek 
mot oss äldre. Till och med 
hundar får gå ut flera gång-
er om dagen. Är det så här 
vi äldre ska bli behandlade 
av vår kommun?”, frågar 
sig en brukare som vill vara 
anonym.

I beslutsunderlaget står det 
att de reviderade riktlinjer-
na är anpassade till ”lagstif-
tarens uppfattning av skälig 
levnadsnivå och vad som är 
gängse i andra kommuner”. 
I en jämförelse med andra 

nordvästkommuner be-
träffande bland annat hem-
tjänstinsatser, går kom-
munens tidigare riktlinjer 
”utöver vad som generellt 
anses utgöra skälig levnads-
nivå”. 

Ett exempel på detta som 
anges i beslutsunderlaget 
är hemtjänstinsatsen för 
städning som enligt kom-
munens riktlinjer före revi-
deringen, normalt beviljats 
var fjortonde dag. Men en-
ligt rättspraxis anses städ-
ning var tredje vecka i all-
mänhet vara tillräckligt för 
en skälig levnadsnivå, detta 
då städning var tredje vecka 
även är det som är vanligast 
förekommande  sett till öv-
riga nordvästkommuner.

– Jag kan bara kommente-
ra utifrån ett generellt per-
spektiv och inte enskilda 
ärenden. Inom socialtjäns-
ten arbetar vi utifrån den 
lagstiftning som styr vårt 
uppdrag men också utifrån 
lokala riktlinjer vilka utgår 
från aktuell rättspraxis. Det 
stämmer att  socialnämn-
den i den delen i höstas 
tagit beslut om reviderade 
riktlinjer som i vissa de-
lar skiljer sig från tidigare 
riktlinjer, allt då rättsprax-
is förändrats. Detta kan ha 
kommit att påverka insat-
serna till enskilda perso-
ner. Men som alltid när det 
kommer till individens rätt 
till stöd och hjälp, i det här 
fallet hemtjänst, vill jag un-
derstryka att varje beslut 
prövas individuellt. Vi ut-
går alltid från den enskildes 
specifika och individuella 
hjälpbehov och som kan 
förändras över tid och på-

verkas av faktorer såsom till 
exempel boendesituation, 
tillgång till socialt nätverk 
med mera, säger Lena Bur-
man Johansson, socialchef i 
kommunen.

Socialdemokraterna, Öpar-
tiet och Miljöpartiet deltog 
inte i beslutet om de nya 
riktlinjerna men antogs av 
Ekeröalliansens partier, Li-
beralerna samt Sverigede-
mokraterna. 

– Ekerö kommun har en 
hemtjänst med hög kvali-
tet och med en hög nöjdhet 
hos våra äldre. Vi har flera 
olika utförare och en val-
frihet för brukaren att välja 
utförare. Socialtjänsten och 
nämnden  arbetar utifrån 
den lagstiftning som styr 
uppdraget men också ut-
ifrån lokala riktlinjer som 
utgår från aktuell rättsprax-
is. Det är mycket viktigt att 
man följer de bedömningar 
som görs i våra rättsinstan-
ser och att revideringar på-
verkar våra riktlinjer, säger 
Kjell Öhrström (M), social-
nämndens ordförande. Han 
fortsätter:

– För den enskilde kan 
detta påverka beviljad in-
sats. En annan orsak kan 
vara att själva insatsbehovet 
i sig har förändrats som en 
följd av förändrad boende-

situation, sociala kontakter, 
medicinska förändringar 
med mera. Man utgår alltid 
från den enskildes specifika 
och individuella hjälpbe-
hov när man fastställer en 
insats. Jag känner mig trygg 
med den metodik och de 
bedömningar som görs av 
socialtjänsten när det kom-
mer till individens rätt till 
stöd och hjälp.

Kjell Öhrström tillägger 
också att för insatser som 
inte omfattas av socialtjäns-
tens uppdrag, kan det finnas 
möjligheter att använda sig 
av RUT-tjänster, exempel-
vis trädgårdsarbeten, enk-
lare ärenden, snöskottning, 
tvätta, laga, sy, städning och 
promenader.

De nya riktlinjerna skapar 
också en svårigheter för 
hemtjänstpersonalen att 
göra ett bra arbete. I en in-
sändare i detta nummer, 
skriver en personal att en 
dusch ska hinnas med på tio 
minuter inklusive avkläd-
ning, torkning, påklädning. 
Insändarskribenten skriver 
att personen som behöver 
hjälp är kanske rullstols-
bunden, har värk i leder vil-
ket gör det än mer orimligt 
att hinna en duschprocedur 
på tio minuter. (Insändaren 
på sidan 30).

Lena Burman Johansson 
poängterar att hon även här 
bara kan svara ur ett gene-
rellt perspektiv då hon inte 
kan kommentera enskilda 
fall.
– Av socialnämndens an-
tagna riktlinjer framgår det 
inga tidsangivelser för var-
je hjälpinsats. Riktlinjerna 
ska ses som vägledande och 

’’
”Till och med 
hundar får 

gå ut flera gånger 
om dagen. Är det så 
här vi äldre ska bli 
behandlade av vår 
kommun?”

’’
”Man utgår 
alltid från den 

enskildes specifika 
och individuella 
hjälpbehov när man 
fastställer en insats”
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Färre promenader och städning var tredje vecka istället för varannan vecka – det är några av de 
förändringar som hemtjänstens brukare nu får erfara efter att socialnämnden antagit nya riktlin-
jer för handläggning inom äldreomsorgen. Insändare finns även att läsa på sid 30. FOTO: ARKIV 

har utarbetas utifrån gäl-
lande lag och praxis. Den 
äldres hjälpbehov bedöms 
alltid individuellt. Social-
förvaltningen har en god 
och nära samverkan med 
de hemtjänstutförare som 
finns i kommunen. I det fall 
den äldres hjälpbehov för-
ändras, påtalas detta ofta 
av hemtjänsten och det 
finns en öppen dialog med 
handläggare inom förvalt-
ningen, säger Lena Burman 
Johansson och tillägger:

– Hemtjänstens upp-
drag ska sättas i ett större 
sammanhang utifrån den 
äldres hjälpbehov och om-
ständigheter i övrigt. Ett 
biståndsbeslut om till ex-
empel inköp beviljas inte i 
tid utan den äldre är bevil-
jad insatsen som sådan, allt 
med en viss frekvens och 
med hänsyn till flera fak-
torer som exempelvis bo-

endesitu-
ation och 
av ståndet 
till när-
maste mat-
affär. En in-
sats är också 
oftast kopp-
lad till flera 
andra insat-
ser i form 
av personlig 
omvårdn ad , 
service, av-
stämning och 
u p p f ö l j n i n g 
med den äldre. 
En ungefärlig 
tidsåtgång att 
genomföra en 
hjälpinsats kan 
därför inte ses enskilt ut-
ifrån denna, exempelvis 
enbart dusch eller inköp, 
utan tillsammans med 
övriga insatser. Hjälp och 
stöd samordnas ur ett hel-

hetsperspektiv och ge-
nomförs i samråd med den 
äldre och anpassas löpande 
efter hjälpbehovet.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

 ”För oss blir då hemtjänstens hjälp det enda sättet för 
att komma ut på promenad. Att endast få gå ut en gång 
i veckan kan inte vara skälig levnadsnivå. Att minska på 

utevistelse i dessa coronatider är ett svek mot oss äldre”’’
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Vem blir årets  
Ekeröföretagare? 

Nominera din favorit!
Vilket företag tycker du har utmärkt sig under året?  

Deras service? Deras produkter? Eller kanske något helt annat!

 
Vinnaren presenteras på Näringslivsdagen 13 april

Juryn består av representanter från Ekerö kommun, Näringslivsrådet, SELMA nätverk, 
Mälaröarnas Företagareförening, Ekerö Centrum Företagarförening  samt  
Företagarna Ekerö. Juryns beslut kan ej överklagas!

2019 års vinnare 
Wiggeby Jordbruk AB

Läs mer och skicka in 
 

ekero.se/nomineraforetag 
senast  

10 mars!   

hetsperspektiv och ge-
nomförs i samråd med den 
äldre och anpassas löpande 
efter hjälpbehovet.

EWA LINNROS
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MÄLARÖARNA | För 
knappt två veckor sedan 
öppnade Friluftsfrämjandet 
sin plogade skridskobana 
vid Tranholmen på Ekerö, 
till glädje för många 
mälaröbor. Regn och blid-
väder försämrade dock 
isläget och efter att ha haft 
öppet under två helger, 
fick Friluftsfrämjandet 
Mälaröarna åter stänga 
banorna.

Det var stor skridskofest 
med många små och stora 
skridskoåkare som njöt av 
det fina vintervädret på isen 
under invigningshelgen 13 
och 14 februari och helgen 
därefter. Vintern fick dock 
ett bakslag och mildvädret 
har gjort isen våt och mjuk 
på ytan. Det varmare väd-
ret beräknas pågå såväl den-
na som nästa vecka som är 
sportlovsveckan. 

– Vi kommer att bli tvung-
na att stänga banan på grund 
av detta eftersom det på sikt 
också försämrar isens all-
männa hållbarhet, berättar 

Gösta Norrgård, Frilufts-
främjandet Mälaröarna och 
fortsätter:

 – Det har varit ett besvär-
ligt år när det gäller islägg-
ningen på Mälaren. Först 
snöade det på den tunna is 
som fanns, vilket gjorde att 
isen tyngdes ner och vattnet 
kom upp och bildade stöpis. 
Sedan blev det vatten mellan 
stöpisen och kärnisen, men 
därefter frös det på så att det 
var minst 15 centimeter på 
den platsen vid Tranholmen 
där vi plogade.

Han berättar att förra året 
gick det inte att ploga några 
banor över huvudtaget, nå-
got som bara hänt två gånger 
tidigare sedan Friluftsfräm-
jandet började sköta skrid-
skobanan vid Tranholmen 
2003.

När det gäller övriga delar 
av Mälaren avråder Gösta 
Norrgård och hans kollegor 
i föreningen från att ge sig ut 
på isen för närvarande. Och 
om kylan kommer åter är 
det viktigt att man uppfyller 

de tre absoluta grundkra-
ven: ”kunskap, utrusning 
och sällskap” innan man 
bestämmer sig för att ge sig 
ut på isen.

– Man måste veta vad man 
gör och ha stor kunskap 
om issäkerhet. När det gäl-
ler de banor som vi plogar 
kontrollerar vi dem noga 
och uppdaterar vår hemsi-
da med aktuell information 
regelbundet. Enligt lång-
tidsprognoserna väntas ky-
lan komma tillbaka en bit in 
mars och pågå under ett par 
veckor, så vi hoppas på att 
det blir en ”andra halvlek” 
för skridskoisen.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Isen kom och gick på två veckor
Tranholmens skridskobanor fick stängas efter blidväder

NYHETER ”Det har varit ett besvärligt år när det gäller isläggningen...” ’’

Erik Larsson, Svartsjö, 
precis nyinflyttad till 

kommunen, hann testa 
Tranholmsbanan innan 

isen försämrades och 
banan fick stängas igen.  

 FOTO: LO BÄCKLINDER

FAKTA ISVETT

TRANHOLMS-
VIKEN

          ”Man måste 
         veta vad man 

gör och ha stor kun-
skap om issäkerhet”’’

 Begreppet KUS står 
för ”Kunskap Utrustning 
Säkerhet” och innebär:
• Se till att du har rätt kun-
skap om hur säker isen är 
att beträda.
• Gå aldrig ut på isen utan 
sällskap.
• Ha rätt säkerhetsut-
rustning – isdubbar, ispik, 
livlina och torra kläder i 
vattentät förpackning.
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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

MÄLARÖARNA | Ljudet
från en sprakande brasa 
eller åsynen av ringlande 
rök från en skorsten mot 
himlen, är upplevelser som 
duggar tätt för många 
mälaröbor. För de allra 
flesta ger det en känsla 
av trivsel och hemtrev-
nad, men det finns några 
påtagliga avigsidor med de 
värmande vedbrasorna.

I Ekerö kommun finns det 
cirka 8 300 eldstäder, en siff-
ra som ökar för varje år enligt 
Skorstensfejarna som sköter 
sotningen av ett stort antal 
av dessa. Men braskaminer 
och öppna spisar sprider 
inte bara hemtrevlighet utan 
även föroreningar. 

På Naturvårdsverkets 
hemsida slår man fast att 
vedeldning är en av de störs-
ta källorna till hälsofarliga 
luftföroreningar i Sverige 
och att dessa utsläpp beräk-
nas bidra till att cirka 1 000 
personer om året dör i förtid. 
Sotet från eldningen påver-

kar även klimatet negativt. 
Det finns dock sätt att 

minimera utsläppen. Bland 
annat är det viktigt att veden 
man eldar är ordentligt torr 
och att man är noga med att 
reglera syretillförseln för att 
ge maximal förbränning av 
veden.

För att ytterligare hål-
la föroreningarna nere har 
Ekerö kommun en policy 
kring hur man ska elda.

– För den som trivseleldar, 
alltså inte eldar för uppvärm-
ning, är rekommendationen 
att man ska elda max två 
gånger i veckan och då bara 
under ett par timmar. Vi får 
in några klagomål om året, 
men om vi tar kontakt och 
berättar om policyn så bru-
kar det räcka för att minska 
eldningen, säger Jessica Duf, 
miljöchef på kommunen.

Hon berättar också att mil-
jöbalken reglerar att man en-
dast får elda ved i sin eldstad 
och inte sopor.

Även brandförsvaret får 

med jämna mellanrum kän-
nedom om vedeldningens 
baksidor.

– Vi åker på en ansenlig 
mängd skorstenseldar varje 
år. Orsaken till att det börjar 
brinna i skorstenar variera, 
men det kan till exempel 
bero på att veden man el-
dar med inte är tillräckligt 
torr vilket ger mer sot- och 

tjärpartiklar som sedan kan 
börja brinna, berättar Niclas 
Renlund, styrkeledare på 
Södertörns brandförsvar, 
Ekeröstationen.

En soteld kan ta sig vidare 
ut i husets bjälklag och det 
är inte ovanligt att brand i 
en skorsten är orsaken till 
att hus ödeläggs av brand. 
Niclas Renlund förklarar att 

om olyckan är framme ska 
man genast efter att man 
har larmat 112, stänga spjäll-
let till eldstaden och sedan 
förbereda för brandkåren att 
kunna ta sig upp på eventu-
ell vind för att undersöka om 
branden spridit sig vidare.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Det förrädiska trivseleldandet
Brasans sotutsläpp dödar i förtid och ger luftföroreningar

NYHETER ”...elda max två gånger i veckan och då bara under ett par timmar” ’’

Det är viktigt att ha rätt syretillförsel för att maximera förbränningen av veden.             FOTO: ARKIV

MN ARKIVET
18 MARS 1981

Även för 40 år sedan var 
rågan om eldning i braska-
miner och rökens farlighet, 
aktuell. MN skriver i mars 
1981 om att kommunen 
stoppat godkännande av 
nya spisar och kaminer 
efter en ny rapport från 
Naturvårdsverket. I denna 
framgår det att röken från 
eldstäderna innehåller 
mängder av hälsofarliga 
ämnen och kommunen vill 
avvakta nya direktiv från 
myndigheterna innan man 
ger tillstånd till nya. Stopp 
för nya kaminer håller ock-
så på att genomföras i hela 
landet vid samma tid.

I artikeln framgår det 
dock att ”De som redan 
har braskaminer får använ-
da dem om inte grannarna 
klagar”.

Alltid nära dig! 

100 % om Mälaröarn
a

Grundad

1949



Fixa Hemma
 

DS18DD 18V.  
Levereras med  
2 st 3,0 Ah Li-ion 
batterier, laddare 
och stapelbar  
förvaringsväska. 
Rek ca pris 3113:-

2195:-

Fönsterkampanj 

30% 
SP 

Rabatten gäller på leverantörernas 
bruttoprislistor med undantag för 

Lingbo kulturfönster.

Egger  

Golvet är hållbart, slitstarkt och har en 
ljusbeständiga yta. Smutsavvisande och 
lättstädat. Priset gäller lagerlagda golv.

99:-/m²

 
 

Kompakt och låg vikt. Levereras i kartong med 
insexnyckel, sågblad och parallellanslag. 1100W. 
Rek ca pris 2039:-

1595:-

Beckers  

Living. Matt väggfärg som är snabbtorkande, 
har hög täckförmåga samt är lätt att stryka ut. 
Rek ca pris 532:-

329:-

Färdigmålade, eleganta skivor som är miljövänliga 
och slitstarka. Rek ca pris 319:-

195:- /m²

Erbjudandena gäller t.o.m 2021-03-15. Kan ej kombineras med andra erbjudanden/rabatter, reservation för slutförsäljning. Lokala avvikelser kan förekomma.

 
 

25%
Rabatten gäller på skjutdörrar, inredning och förvaring från Elfa med undantag för Décor och Graphite samt på leverantörens bruttoprislista.

Rabatten gäller lagervaror samt ord priser.

 

20%

Rollerset 
på köpet!

värde 59:-

 Färentunavägen 65 | tel 08-560 241 00 | mån-fre 6.30-18, lör 9-14, sön 10-14
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EKERÖ
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Genombrottet inom hårvård
som återställer skadat hår.

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

NYHET
- äntligen i 
  Sverige  !

EKERÖ | Kyrkan har 
genomgått en digital resa 
med anledning av pande-
min. Gudstjänster, web-
bandakter, digitala medi-
tationer och godnattböner  
livesänds och läggs ut på 
facebook. Men det fysiska 
mötet är viktigt och Ekerö 
pastorat planerar också 
för coronasäkra aktiviteter 
där man kan mötas fysiskt.

– Förra våren lamslogs allt 
och lades på is i hopp om att 
det skulle bli bättre till hös-
ten. Men det blev det inte så 
och vi har fått hitta nya vägar 
för att nå ut. Vårt fokus flyt-
tades till det digitala med 
webbsända gudstjänster 
och andakter, säger Magnus 
Ehntorp, biträdande kyrkor-
herde i Ekerö pastorat.

Färingsö församling lik-
som många andra försam-
lingar har gjort detsamma. 
Besöksstatistiken på web-
ben är hög och kyrkan har 
nått ut till nya människor. 
Ibland har så många som tu-
sen personer klickat in och 
tittat.

– Det är svårt att veta om 
den som gått in på vår sida 
har sett en hel gudstjänst, 

men oavsett så handlar det 
ändå om interaktioner. Vi 
har nått ut på ett annat sätt 
och det här är inte någonting 
vi kommer att sluta med 
bara för att coronan försvin-
ner. Det är ett guldkorn som 
vi har tvingats att vaska fram 
som är helt fantastiskt, säger 
Magnus.

Hur når man då ut till 
dem som inte har digital 
kunskap?

– Vi har gjort en instruk-
tion men vi hör också efter 
om det finns ett barnbarn 
eller en vän som kan visa. De 
som inte har närstående som 
kan hjälpa är välkomna att 
ringa till oss. Vi finns här för 
alla, säger Annika Strömmer 
Åkerlund som är diakonias-
sistent. 

En viktig del av diakonins 
arbete är de nära samta-
len, hur har det fungerat?

– Det finns ju telefon gud-
skelov. Vi brukar bjuda in 
till jubileumsfest för de som 
fyllt 80, 90 och 100 år. Det 
vi har gjort nu är att vi delar 
ut blommor till alla jubila-
rer. Då blir det ett personligt 

möte. Vi knackar på, backar 
några steg och lämnar blom-
man. Det kan ibland leda till 
långa samtal, berättar Anni-
ka och fortsätter:

– Öppna förskolan har 
träffats utomhus, vi har gått 
upp i Ekebyhovsparken med 
medhavd fika och umgåtts 
med coronasäker distans. Då 
har vi kunnat prata och bar-
nen har sprungit runt.

Ensamhet och isolering 
är en följd av pandemin och 
behovet att prata är stort.

– Tidigare kom kanske 
människor till kyrkan för 
att prata om riktigt tunga 
saker. Nu söker fler kontakt 
för att prata om nästan vad 
som helst. Det är så viktigt 
att poängtera att inga äm-
nen, frågor eller tankar är för 
små. Vi finns för alla samtal, 
oavsett om det handlar om 
blöjbyten eller dödsångest, 
säger Magnus.

Det finns gott om energi och 
vilja att inte ge upp och hela 
personalgruppen har bol-
lat idéer kring vad man kan 
göra mer. Nu finns närma-
re 30 uppslag som man vill 
göra någonting av, både di-
gitalt och i ”levande” form. 
Det inbegriper både barn-, 
ungdoms- och vuxenverk-
samheterna. 

– Att få träffas är det som 
människor törstar efter. Där 
har vi tänkt att vi ska vara 
utomhus, vi ska vara rörliga, 
både för att det är kallt ute nu 
och också för att det sker nå-
gonting positivt rent fysiskt 
när man går, säger Magnus.

– Jag och diakon Christer 
Käck tänker ha sorgegrup-
per i promenadform och 
då vänder vi oss främst till 
människor som har förlorat 
en nära anhörig under det 
senaste året. Man behöver 
kanske prata om sin sorg 
med andra än familjen, säger 
Annika.

Promenadgrupp för män 
med eller utan hund är en 
annan av idéerna.

– Vi har märkt senaste ti-
den att det är många män 
som har behov av att prata, 

men också att det är flera 
män som inte trivs med att 
sätta sig runt ett bord och 
bara prata. Det är skönt att 
ha någonting konkret att 
göra. Då ska vi starta igång 
den här promenadgruppen 
för män. Att vi skrev hund är 
för att hundar är välkomna, 
men självklart inget måste, 
berättar Magnus.

Andra satsningar är di-
gitala samtalsgrupper på 

zoom, andlig vägledning di-
gitalt och mycket mer därtill. 
Vad och när satsningarna 
drar igång kommer att med-
delas på pastoratets hemsida 
så snart det är fastställt.

Barnkörerna och ung-
domsverksamheten är 
igång, där följer man själv-
klart restriktionerna.

EWA LINNROS
red@malaroarnasnyheter.se

Kyrkans arbete i coronatider

NYHETER ”Det är så viktigt att poängtera att inga ämnen, frågor eller tankar är för små” ’’

Kyrkan har liksom många andra verksamheter, fått ställa om till en 
digital värld. Men det levande mötet är viktigt och flera satsningar 
planeras för att skapa fysiska men coronasäkra möten.           
                                          FOTO: EWA LINNROS 

’’
”Vi finns för 
alla samtal, 

oavsett om det hand-
lar om blöjbyten eller 
dödsångest”
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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

Vi strävar alltid efter att hålla våra kunder nöjda med utmärkt service och
konkurrenskraftiga priser

MÄLARÖ IT

SPARA BÅDE TID OCH PENGAR MED VÅRA

EFFEKTIVA LÖSNINGAR INOM IT OCH TELEFONI

TelefoniPrinter PC/MAC Ergonomi Tillbehör

NÅGRA AV VÅRA KUNDER UTE PÅ ÖN
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Godkänd att utföra hemtjänst i Ekerö kommun sedan 2010

Många ur vår personal är utbildade undersköterskor 
och har f lera utbildningar inom demens och palliativ vård 

När du väljer omsorg ska du tänka med hjärtat, det gör vi!

Ring gärna så vi berättar mer!

08-560 243 66
www.malaroomsorg.se

MÄLARÖARNA | Att driva
en verksamhet som är helt 
beroende av något som är 
så nyckfullt som vädret, är 
en stor utmaning. Men för 
Alexander Blomqvist som 
driver Ekebyhovsbacken 
på Ekerö, har det blivit en 
livsstil som han inte vill 
släppa och som påbör-
jades redan när han var 
barn.

– Min familj har jobbat med 
skidliftar och snökanoner i 
generationer, så jag har va-
rit med på skidanläggningar 
ända sedan barnsben, berät-
tar Alexander och beskriver 
hur snötillverkningen blivit 
en passion som är större än 
ett jobb.

Redan under skoltiden 
började han själv att arbeta 
för en stor snökanonstillver-
kare och har sedan fortsatt 
i branschen, såväl i Sverige 
som i Alperna och USA. Så 
småningom flyttade han till 
Stockholm och började stu-
dera till byggnadsingenjör 
på KTH, men kunde inte 

hålla sig borta från snön och 
vid sidan av studierna ar-
betade han extra i Ekholm-
snäsbacken på Lidingö.

– Jag fick förfrågan om att 
ta över Ekebyhovsbacken 
2009 och tackade ja. Sedan 
dess har det skett myck-
et med utvecklingen av 
backen, såväl när det gäller 
tillgängligheten för allmän-
heten som när det gäller 
snösystemen.

Idag driver han även anlägg-
ningen i Ekholmsnäsbacken 
på Lidingö och och ansva-
rar för drift och utveckling 
av fjällanläggningen i Tän-
näskröket i Funäsfjällen. 
Men hur mycket han än 

älskar sitt jobb, så finns det 
svårigheter med att driva en 
verksamhet som är så väder-
beroende.

– Det är otroligt tufft en 
sådan vinter som den förra. 
Då backar visserligen kom-
munen upp med ett drift-
bidrag, men det gäller att 
buffra under de bra vintrar-
na, så att man klarar även de 
dåliga.

I år fick säsongen dock en 
rivstart och den 16 januari 
kunde backen öppnas efter 
att kylan slagit till.

– Just i år känns det ock-
så som om det funnits ett 
uppdämt behov efter att åka 
skidor och bra dagar har det 
kommit uppskattningsvis 
400 till 500 personer.

Att planera för personal, är 
också något som är en stor 
utmaning i en säsongsverk-
samhet. 

– Det kan vara tufft att re-
krytera duktig personal, då 
man inte kan erbjuda dem 
arbete året runt. Det blir att 
jag får söka bland dem som 

arbetar i branscher som är 
mest aktiva under sommar-
tid annars.

När det gäller resten av 
säsongen känner Alexander 
stor tillförsikt inför att kun-
na hålla öppet till och med 

mars, vilket är ambitionen 
varje år.

– Den snö som vi har nu 
kommer kunna ligga kvar 
oavsett om det bli töväder, 
då konstnön är mycket tå-
ligare än den naturliga. Det 

gäller också längdspåret som 
vi har anlagt med konstnö 
för första gången i år i sam-
arbete med Mälarö SOK.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

En passion större än jobbet

         ”Det är otroligt tufft en sådan vinter som den förra...”
Alexander Blomqvist ’’Näringsliv

’’
”Det kan 
vara tufft att 

rekrytera duktig 
personal, då man 
inte kan erbjuda dem 
arbete året runt”

Alexander Blomqvist har hållit på med snötillverkning sedan barnsben.           FOTO: PRIVAT
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Både storföretag 
och små uppfinnare 
bland kunderna

Möllers verktygsmakeri AB

MN MÖTER!

MUNSÖ | Mälaröarnas ny-
heter åker ut till Möllers 
verktygsmakeri och träffar 
företagets ägare Ola Hans-
son. Här tillverkas verktyg 
och olika typer av plastde-
taljer formsprutas. Det kan 
till exempel vara plastdelen 
som håller fast registre-
ringsskylten på din bil.
 
Har företaget alltid fun-
nits på Munsö?
– Möllers verktygsmake-
ri AB startades av Robert 
Möller 1965. Företaget höll 
till i en liten sjöbod på cirka 
15 kvadrat i Bonavik. Med 
tiden byggdes den ut vart-
efter maskinparken ökade 
och blev runt 70 till 80 kva-
dratmeter totalt. Från bör-
jan gjordes det bara form-
verktyg. Men vartefter så 
kom idén om att även form-
spruta fram plastdetaljer 
själv och en formspruta in-
förskaffades.  1986 flyttades 
verksamheten 300 meter 
till en ny lokal som byggds 
på egen mark. Där är verk-
samheten kvar idag.

Hur ser ägarstrukturen 
ut? 
– Företaget ägs och drivs 
idag av mig, Ola Hansson, 
som tog över verksamheten 
2006 efter att varit anställd 
här sedan 1994.

Hur har verksamheten 
utvecklats de senaste tio 
åren?
– De senaste åren har ofta 
handlat om ledtider, det vill 
säga hur snabbt kan vi få 

fram en färdig detalj från att 
vi fått ordern. Vi har därför 
investerat mycket på verk-
tygstillverkningsdelen de 
sista fem, sex åren. Vi har 
idag nio stycken formspru-
tor för att tillverka plastde-
taljer. Den minsta vi gör är 
runt 0,5 gram. Den största 
700 gram. 

– Sedan 3D-printern kom, 
där man kan göra en proto-
typ som ser ut som en rik-
tig detalj, har många företag 
börjat göra detaljer den vä-
gen om formverktyget inte 
finns färdigt för att masstill-
verka dem.  Den formspru-
tade detaljen som tar mellan 
20 och 120 sekunder att till-
verka, håller mycket bättre 
toleranser och är betydligt 
hållbarare än den 3D-prin-
tade som ofta tar timmar att 
tillverka. Själva formverkty-
get tar i snitt fyra veckor att 
göra. Men det varierar för-
stås beroende på hur kom-
plicerad detaljen är.

Vilka är era kunder och 
hur ser konkurrenssitua-
tionen ut? 

– Vi har en väldigt blandad 
kundkrets, allt från storfö-
retag som Atlas Copco till 
den lilla uppfinnaren hem-
ma i källaren. Vi har idag 
runt 50 till 60 återkom-
mande kunder som bestäl-
ler allt från varje vecka till 
en gång om året. Konkur-
rensmässigt lever vi på att 
vi är ganska ensamma med 
att både göra formverktyg 
och formspruta plastde-
taljen.  Det vanliga är att 
verktyget görs på ett verk-
tygsmakeri för att sedan 
skickas till en formsprutare 
som gör detaljen. Det är där 
vi ofta är konkurrenskrafti-
ga, då vi gör allt i samma lo-
kal och kan få ner ledtiden. 

– Annars är det Asien 
som är den stora konkur-
renten. Många tror att det 
alltid är billigare där än 
hemma i Sverige. Men 
det stämmer inte alltid. Så 
länge allt fungerar bra så går 
det, men när det blir pro-
blem är det väldigt långt till 
Kina för att lösa problemet 
om man inte har bra kon-
takter.

Hur ser era framtidsut-
sikter ut och vilka utma-
ningar står ni inför? 
– Just nu håller vi på att ut-
öka verktygstillverkningen 
med en till person. Tidigare 
har det bara varit jag själv 
som gjort verktygen. Efter-
som vi endast gör verktyg 
som vi själva formsprutar 
hoppas jag att den ökade 
kapaciteten även ska öka 
formsprutningen. Vi kör 

idag mycket små serier där 
vi byter verktyg i maskiner-
na ofta. Målet är att få fler 
stora produktioner där ma-
skinerna kan gå längre utan 
verktygsbyten.

Hur vill ni se Mälaröarna 
utvecklas framöver? 

– Jag tycker det är bra att 
de bygger ut centrum. Tror 
det gynnar företagen som 
bedriver sina affärer där. 
Bättre urval av varor får för-
hoppningsvis folk att hand-
la hemma på öarna.  För 
övrigt hoppas jag att man 
bevarar naturen och inte 

bygger ut för mycket på Mä-
laröarna.

Till sist, vilket företag i 
kommunen vill du läsa 
om i tidningen?
– Jag skickar pinnen vidare 
till Inneklimat i Troxham-
mar.                                                 

Här under vinjetten ”MN möter” låter tidningen Mälaröföretagare berätta om sin verksamhet. Därefter räcker de 
över stafettpinnen till ett annat lokalt företag som de själva är nyfikna på.

’’
”Annars är det 
Asien som är 

den stora konkur-
renten. Många tror 
att det alltid är billi-
gare där än hemma 
i Sverige. Men det 
stämmer inte alltid”

Ola Hansson, Möllers verktygsmakeris nuvarande ägare, har funnits i företaget sedan 90-talet. 
Företaget grundades redan 1965 av Robert Möller.                                                         FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS

 ”Vi har en väldigt blandad kundkrets” Ola Hansson’’
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Rankad 2:a i Sverige – 315 i världen
TENNIS | Mirjam Björklund 
från Ekerö var först ut 
av svenska damspelare 
på den internationella 
tennisscenen 2021 när 
hon spelade kval i WTA-
tävlingen i Abu Dhabi i 
Förenade Arabemiraten.

Hur har ditt tennisår 
2020 varit med tanke på 
pandemin?
– Det började bra, jag slog 
flera spelare före mig på 
rankningen och spelade 
väldigt bra med landsla-
get i februari. Sedan blev 
det ju tävlingsstopp så det 
har mest blivit träning här 
i Stockholm. Det blev någ-
ra tävlingar i augusti och 
september och då gick det 
också bra, med bland annat 
en kvartsfinalplats i Zagreb 
och två vinster mot högre 
rankade tjejer, berättar Mir-
jam.

Efter det ställdes fler och 
fler tävlingar in under hös-
ten och Mirjam fick lägga 
sin tid på träning på hem-
maplan igen. 

– Jag hann spela en match 
i elitserien, men så fick jag 
corona. Som tur var blev 
jag inte så sjuk, men jag var 
ändå borta i tre veckor och 
fick trappa upp väldigt för-
siktigt.

Du inledde 2021 med att 
spela kval i WTA-täv-
lingen i Förenade Arabe-

miraten. Vilka fler täv-
lingar har du spelat?
– Jag har spelat på Mallor-
ca och i Sydafrika. Det är 
väldigt få tävlingar för min 
nivå just nu så alla slåss om 
de få platserna som finns 
och man får åka till den 
tävlingen man kommer in 
i. Man vill ju komma igång 
och få spela matcher.

När blir nästa tävling?
– Nästa tävling blir på Mal-
lorca 1 mars. Det är en 25 
000-dollartävling. Sedan är 
det svårt att planera efter-
som tävlingar ställs in med 
kort varsel, dyker upp med 
lika kort varsel och ibland 
tillkommer restriktoner 
som karantän i vissa länder 
och annat som gör att man 

inte kan åka dit man hade 
tänkt. Så man får helt enkelt 
ta det som det kommer och 
göra det bästa möjliga av si-
tuationen. 

Vad är din ranking nu?
– Jag är rankad tvåa i Sve-

rige och 315 i världen. Min 
närmaste målsättning är 
att bli bland de 200 bästa 

så att jag kan spela Grand 
slams. Jag är laddad inför 
resten av året och hoppas 
att vår enda damtävling i 
Båstad blir av i sommar. Det 
vore så kul att spela där igen.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Sportnyhet? Skicka kort text till sporten@malaroarnasnyheter.se

”Min närmaste målsättning är att bli bland de 200 bästa”
Mirjam Björklund’’Spporten

Bilden till vänster från Mirjams kvartsfinal i Zagreb 2020. Till höger Mirjam tillsammans med sin tränare Jonas Björkman från Dubai i januari i år.                      FOTO: PRIVAT

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

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



Kommunstyrelsen i Ekerö kommun
Box 205 
178 23 Ekerö

Närlunda vägförening har under många år svarat för skötsel av vägar och grönområden i de centrala delarna av 
kommunen det vill säga bland annat Tappström, Närlunda och Träkvista.

Närlunda vägförening är i dag Sveriges största vägförening med cirka 3000 delägare. Cirka 43 % av Ekerö kommuns 
invånare bor inom föreningens ansvarområde. Ekerö kommun och Ekerö bostäder ingår som de största delägarna. 

av kommunen. Enligt Plan- och bygglagens kapitel 4, § 7

kostnader för medlemmarna. En kommun kan däremot återfå utlagd moms. Förutom de ekonomiska problemen är 

kommunalt/enskilt huvudmannaskap.
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Har du en fråga 
till kommunens
press- och 
näringslivschef
Johan Elfver? 
Maila din fråga till: 
red@malar-
oarnasnyheter.se
och få svar.

Här kommer några av de senaste 
frågorna från er läsare besvarade av 
kommunens press- och näringslivs-
chef Johan Elfver.

Alla Ekerö kommuns förskolor har 
hårdare restriktioner än Folkhäl-
somyndigheten rekommenderar. 
Om syskon är sjuka ska alla stanna 
hemma oavsett konstaterad covid, 
Folkhälsomyndigheten säger ju att 
de ska vara hemma bara vid konsta-
terad covid. Varför följer man inte 
dessa rekommendationer?

  – Att hålla friska syskon hemma vid 
andra syskons sjukdom eller förkyl-
ning är över vad som rekommenderas 
av Folkhälsomyndigheten och bara en 
önskan och vädjan, men självklart ing-
et tvingande. Enligt Folkhälsomyndig-
heten ska alla vara hemma vid konsta-
terad covid-19 i familjen. Vi har tagit 
ett gemensamt beslut i kommunen om 
att det även gäller vid väntan på prov-
svar. Vad gäller yngre barn, som man 
inte provtar för covid-smitta, så blir 
det ju svårare att ha samma princip ef-
tersom man inte vet om det är covid-19 
eller inte, svarar Johan Elfver och till-
lägger:

– Vi vet att man på förskolorna har 
vädjat om till vårdnadshavare att iaktta 
försiktighetsprincipen och att man har 
önskat att man håller syskon hemma 
vid smitta i familjen i syfte att minska 
smittspridningen. En annan anled-
ning till det är att om pedagogerna blir 
minsta förkylda så måste de vara hem-
ma i minst tre dagar och även vänta på 

ett negativt test, vilket gör att de oftast 
är borta en hel vecka, vilket gör det 
svårare att få till en bra bemanning och 
kunna hålla igång verksamheten.

Vad händer i Smistaskogen på 
Munsö? Har ryktesvägen hört att 
200 000 ton fyllnadsmassor från 
väg och husbyggen runt om Stock-
holmsområdet ska och håller på att 
köras ut i skogen, vilket medför 
stor påverkan på miljö och land-
skap för oss på Munsö och Adelsö. 

Det är extremt många tunga trans-
porter som dessutom inte håller 
hastigheten, särskilt på 50- och 60- 
sträckor vid bostadsområden. 

– Det är ett ärende om användning 
av avfall för anläggningsändamål på 
Munsö-Bona. Beslutet är fattat av mil-
jönämnden i mars förra året och avser 
utfyllnad i ett skogsområde för att öka 
möjligheten till att använda området 
som betesmark. Det omfattar max 81 
000 kubikmeter och ska vara klart 
senast 30 december 2022. Det finns 

en kontrollplan för verksamheten. Sö-
kanden har inför miljönämndens be-
slut haft ett samråd med länsstyrelsen 
gällande naturmiljö och kulturmiljö. I 
nuläget beräknas arbetena vara avslu-
tade till sommaren då man har upp-
nått mängden kubik inom ramen för 
tillståndet. 

Undrar över barackerna i Sten-
hamra som kommunen har hyrt 
på kontrakt i två år. Tanken var att 
pensionärer som bor på Ekgården 
skulle bo där medan de byggde 
nytt äldreboende. Nu är planerna 
ändrade så de kommer inte dit. 
Vad ska hända med barackerna? 
De står tomma nu och kostar oss 
skattebetalare en massa pengar.

– Det stämmer att de i nuläget står 
tomma och kommunens fastighet-
senhet jobbar med olika övervägan-
den kring att hyra ut dem till annan 
verksamhet alternativt att häva hyres-
avtalet för paviljongerna. 

  

EWA LINNROS
red@malaroarnasnyheter.se

Om restriktioner för förskolebarn 

En läsare upplever att kommunen restriktioner att hålla friska syskon hemma vid andra 
syskons sjukdom, är över vad som rekommenderas av folkhälsomyndigheten.                               
                                       FOTO: ARKIV   

RADIO LYSSNA

 Hör intervjun 
på
www.malaroar-
nasnyheter.se 
eller via QR-ko-
den här intill.

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

Bolagsbildning 

Bokföring

Kund- & leverantörsfaktura-  
    hantering

Inkassohantering

Bokslut och årsredovisningar

Löner

Deklarationer och skattefrågor

Koncernredovisning
 Budgetering

Ekonomiska analyser

Affärsplan

Affärs- och bolagsjuridik
 Utredningar
 Kreditupplysningar

Värdering

Vi välkomnar nya kunder!

Bokslut och årsredovisningar
Vi gör bokslut och deklarationer 

för ALLA bolagsformer och verksamheter

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

 

   

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.



23  24 FEBRUARI 2021Mälaröarnas nyheter

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

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

Följ oss på Facebook
www.facebook.com/coloramaekero

Följ oss på Instagram!
coloramaekero

Tunnlandsvägen 3, mitt emot Träkvista Idrottsplats

Öppet 7 dagar i veckanÖppet: Vardagar 6.30-18
Lördag-Söndag 10-14

08-560 313 40 

www.coloramaekero.se

TAPETERPR ISG
ARAN

T I

NU ERBJUDER 
VI PRISGARANTI
PÅ TAPETER
Det innebär att hittar 
du en likadan tapet till 
ett lägre pris någon an-
nastans, matchar vi det 
priset.

Hos oss kan du känna dig 
säker på att du får bästa 
pris. Fråga oss om pris-
garantin så berättar vi om 
garantins vilkor.

GOLVKAMPANJ!GOLVKAMPANJ!
15% på

Heltäckande 

textila  

mattor

Erbjudandet gäller t.o.m. 2021-03-07

EK TRÄGOLV
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  Joakim Jonsson
100 % lokalt – Såklart! 

En podd för oss som bor på Mälaröarna!Med Joakim Jonsson

Lyssna där poddar finns på
exempelvis Spotify eller 
via www.malaroarnasnyheter.se

torsdag 

18 mars

M
älaröarnas nyheters egna 

po
ddälä aröarnas nynn heters eggna

ppppppooooo
dddddddddddddddd

Mälarö
podden

PREMIÄR!
Ta del av aktuell information 
och ställ dina frågor direkt till 
kommunen och Johan Elfver

   

 

Mälarö-podden
Samhälle & Näringsliv – Trafik & Utveckling – ”Fråga Johan”

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

Till vänster tre nummer av de totalt sju numren som tidningen Mälarö-kuriren kom ut med 1983. Till höger ses artikeln i Mälaröarnas nyhheter från samma går där man kan läsa  
om att Mälarö-kuriren läggs ned.

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

En kort tidningshistoria
MÄLARÖARNA | En mycket 
kortlivad lokaltidning dök 
upp på Mälaröarna 1983. 
Målet var att allt skulle 
handla om Mälaröarna. Vår 
tidning på den tiden ingick 
i tidningen Västerort och 
blandades därför med nyhe-
ter från det området. Men 
idag handlar alla våra artik-
lar till hundra procent om 
Mälaröarna. 

1983 startades tidningen Mä-
larö-kuriren. I deras inled-
ningsnummer skriver de:

”När vi väl hade bestämt oss 
för att sätta igång Mälarö-ku-
riren och började sprida ny-
heten till vänner och bekanta, 
fick vi mest positiva reaktio-
ner. Kanske en tidning stärker 
det lokala självmedvetandet, 
det kan inte vara ett helt avsig-
kommet, gudsförgätet och be-
tydelselöst ställe vi bor på, där 
finns ju i alla fall en tidning”.

Men alla är inte positiva 
utan menar att en tidning med 
så liten upplaga helt enkelt 
inte går ihop. ”Men det är väl 

med oss som med humlan, 
experter i aerodynamik, håll-
fasthetslära och energiteknik 
har räknat ut att den stora 
klumpiga humlan inte har en 
chans att utveckla så stor ef-
fekt att den med sina ganska 
små vingar skulle kunna lyfta 
från marken. Men det vet inte 
humlan, så den flyger ändå. 
Det gör vi med.”

De flög en kort tid, men efter 
sjunde numret lades tidning-
en ned. Mälaröarnas nyheter 
som på den tiden ingick i tid-
ningen Västerort, skrev 1983 
om nedläggningen:

”Bakom tidningen stod tre 
Färingsöungdomar med am-
bitionen att göra en lokaltid-
ning med enbart material från 
öarna. Varken upplaga eller 
annonstillströmning nådde 
dock upp till förväntningarna 
och förlusterna blev större för 
varje nummer. Mälarö-ku-
rirens redaktion håller dock 
möjligheten öppen att åter-
uppta utgivningen – om man 
lyckas finna sponsorer.”

Leif Björkman var en av dem 
som skrev i Mälarö-kuriren.

– Mälaröarnas nyheter var 
inte så stor då, det handlade 
mest om Västerort, så vi drog 
igång utan någon som helst 
journalistisk bakgrund. Men 
vi hade inte någon strategi så 
det blev som det blev, det vill 
säga ingenting, berättar Leif 
Björkman.

Men någonting blev det. De 
nummer vi har fått tag på lig-
ger på tolv sidor och här skrivs 
det om både det ena och det 
andra som hänt på öarna.

– Tre cannabisplantor hade 
hittats i skogskanten vid 
Lindö lada på Lovön. Jag var 

där för att prata med den som 
hade hittat plantorna. Så var 
det en journalist från tidning-
en Västerort och han undrade 
om jag var från ”konkurren-
ten”, berättar Leif med ett 
skratt.

I Mälaröarnas nyheters ar-
tikel om nedläggningen av 
Mälarö-kuriren kan man läsa 
vidare att: ”Västerort avser att 
även i fortsättningen public-
era nyheter från Ekerö kom-
mun, förhoppningsvis i allt 
större omfattning. Därmed 
fortsätter traditionen från 
Mälaröarnas nyheter som 
startades av Bromma Nyhe-
ter/Västerort redan i slutet av 
1940-talet.”

Och tidningen har vuxit sedan 
dess. 1986 startade Huvud-
stadspress Mälaröarnas ny-
heter som fristående tidning. 
Boo Lundblad var projektle-
dare för arbetet. Företaget gick 
så småningom i konkurs men 
Boo Lundblad lyckades köpa 
loss utgivningsbeviset för en 
krona. Mälaröarnas nyheters 
nya liv fick på så vis fortsätta 
från maj månad 1987 under 
Boo Lundblads ledning. Mä-
laröarnas nyheter skulle nu bli 
en gratistidning tillgänglig för 
alla mälaröbor. För att kunna 
finansiera det hela behövdes 
annonsörer och Gertrud Ap-
pelqvist, som är kvar på tid-
ningen än idag, började som 
annonssäljare 1987. 

Nu har Mälaröarnas nyheter 
funnits i 72 år och sitter på ett 
fantastiskt artikelarkiv med 
smått och stort som skett på 
öarna genom tiderna.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

’’
Men vi hade 
inte någon 

strategi så det blev 
som det blev, det vill 
säga ingenting”

’’
”...det kan inte 
vara ett helt 

avsigkommet, gudsför-
gätet  och betydelse-
löst ställe vi bor på, där 
finns ju i alla fall en 
tidning”
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22-24 maj
Ny chans att boka hembesök! Vårt första besök till Ekerö blev fullbokat väldigt 
snabbt så vi har bestämt oss för att besöka er igen. Skynda att boka!
 
Den 22-24 maj återvänder Dittsolskydd-On-Tour till Ekerö. Vi erbjuder då
kostnadsfria hembesök till er som är intresserade av markiser. Vi ger er råd-
givning, mäter och tar fram prisuppgift direkt på plats hemma hos er, helt utan 
förpliktelser till köp. Under dessa dagar har vi också specialerbjudanden på
utvalda terrass- och fönstermarkiser med upp till 20% rabatt!

Boka ett gratis hembesök
Anmäl ditt intresse på www.dittsolskydd.se/dittsolskydd-on-tour
eller via info@dittsolskydd.se

Vi kommer till Ekerö igen!

Dittsolskydd Nordic AB har hela kedjan från mätning, rådgivning, offert, tillverkning och montering. 
Vi kan därför erbjuda marknadens bästa priser med garantier på hela 5 år. Välkommen att testa oss!

www.dittsolskydd.se    Tel: 0511-10 000

Vi monterar åt dig!

23-25 mars
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KÖPER DINA PRYLAR 
Stora som små partier, Även dödsbon 
Röjning och städning. Allt efter behov! 

 Även Släktforskning till fasta priser   

Tel: 072-922 92 54 

malaroantik.se 



Mälaröarnas nyheter26 24 FEBRUARI 2021

MÄLARÖARNA | Att få en 
IF-diagnos (intellektuell 
funktionsnedsättning, 
reds. anm.) kan vara tungt 
för både barn och föräld-
rar. Nu skriver eleverna på 
Ekebyhovs grundsärskola 
en bok om sina egna upp-
levelser och låter den fik-
tiva huvudpersonen Judith 
uppleva det de själva varit 
med om. Allt för att hjälpa 
andra barn och unga att 
förstå upplevelsen.

– Vi har sedan tidigare drivit 
projektet UNIQ, som står 
för att alla är unika oavsett 
IQ och att IQ bara är en siffra 
och inte beskriver en per-
sonlighet. Eleverna grunda-
de projektet förra året för att 
samla in pengar till sin skol-
resa genom att göra arm-
band och nu skriver vi den 
här boken, berättar Denice 
Sverla, som är biträdande 
rektor på skolan.

Att gå från en ordinarie 
grundskoleklass över till 
en grundsärskoleklass kan 
vara vara en väldigt jobbig 

process, som präglas myck-
et av de fördomar som finns 
kring dem som går där. De-
nice Sverla beskriver dock 
hur flytten i stort sett alltid 
blir positiv för de elever som 
gör den, då de hamnar i ett 
sammanhang där de förstår 
allt och får möjlighet att 
växa.

Hon har eleverna Andreas 
Krüger och Robin Karlsson 
vid sin sida och de berättar 
om det givande arbetet med 
boken.

– Boken handlar om en 
tjej som tänker att det bara 
är muppar som går på sär-
skolan och därför inte vill gå 
där, mer vill jag inte berätta 
för att inte spoila handling-
en. Det är faktiskt jag som 
kom på hennes namn, säger 
Andreas Krüger.

– Jag tycker att det har va-
rit jätteroligt att hitta på en 
egen karaktär och bestämma 
vad hon ska göra, säger Ro-
bin Karlsson.

Prisbelönte illustratören 
John Clemente kommer 

göra illustrationerna efter 
en förfrågan från eleverna 
och själva skrivarbetet sker 
genom metoden ”kollek-
tivt skrivande”, där alla får 
möjlighet att bidra med sina 
egna reflektioner. När bok-
en är klar ska eleverna, med 

stöd från lärare, själva sälja 
in den till ett förlag.

Deltagarna i UNIQ-pro-
jektet har även gjort en do-
kumentär om sig själva och 
sin skolgång som går att se på 
Youtube och det är eleverna 
själva som styr vad projek-

tet ska innefatta framöver. 
Lite administration kvar-
står innan en ny kollektion 
armband, med bland annat 
punktskrift, börjar säljas. 
Förhoppningsvis kommer 
även boken att inbringa lite 
pengar framöver, vilka då 

tillfaller eleverna genom 
den ideella förening som en 
grupp föräldrar startat och 
som kommer hantera för-
säljningen. 

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Elever skriver bok om Judith
Vill slå hål på fördomarna om särskolan och dem som går där

NYHETER ”...handlar om en tjej som tänker att det bara är muppar som går på särskolan...” ’’

Bokens huvudfigur Judith, som är illustrerad av John Clemente får uppleva omställningen från att gå i en grundskoleklass till särskolan. 
 ILLUSTRATION: JOHN CLEMENTE, FOTO: DENICE SVERLA

Ansökningsperiod 22 feb-21 mars 2021. 
Läs mer och ansök på ekero.se/sommarjobb

Sommar-
            jobb! 

Är du född 
2003, 2004
eller 2005
då är det dags 

att söka!

Starta företag i sommar! Sök till Rookie Startups.

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

Du kan även lyssna på datorn och i mobilen!

78 på 60: Gunnar Nilsson

Absolut blandat: 
Cornelia Von Bargen

Annis Musikcafé: 
Anni Stavling

Back to the Sixties: 
Janne Widén och Lasse 
Lindros

Barockt och Bàrock: 
Jüri Jügenthal

Blå timmen: 
Lennart Karlsson

CD med egna öron: 
Pyret Ericson

Dags för dragspel: 
Kjell Nilsson

Fredagsdansen:        
Anni Stavling

Fredagskväll: 
Björn Höglund

Fyndlådan: 
Leif Bjärnling

Gott och Blandat:      
Eva Möller

Hultmans Hak:          
Lina Hultman

Istället för Flisan: Pontus

Kentas Kårner: 
Kenta Hedlööf

Kryckan på egna ben: 
Lars ”Kryckan” Krüger

Kryckans Country: 
Lars ”Kryckan” Krüger

Lennarts Låda: 
Lennart Lundblad

Lättspårat: 
Ingemar Eriksson

Mer än bara Blues: 
Danne Larsson och Arne 
Swedin

Morgonluft från 
Mälarökyrkan: 
Ing-Britt Bäcklund , Urban 
Thoms,  Thorleif Larsson, 
Lars Narin, Klaus Franken 

Musikskafferiet: 
Emma-Karin Pihlstrand

Musikutforskaren: 
Connie Dahl Möller

Mälarö Jazz: 
Tommy Ollmark med Janne 
Stolpe och Rune Sjögren

Mälarö Mötesplats: 
Peter Strömmer och Joakim 
Jonsson

Plats på scen: 
Bo Magnusson

Pyrets fredag: 
Pyret Ericson

Skivat och klart: 
Kjell Karlsson

Storband och mycket 
annat: Tommy Ollmark

Söndagkväll:         
Fredrik Rispe

The 70´s: Magnus Haage

Tisdagsmix: Leif Helenius

Torsdagspytt: 
P-O Ljungberg

Vikings Nattsudd:          
Varierande programledare

Vinylblandat:           
Janne Widen

Ytterligheter: 
Lars Grahm

             
Upptäck vår 
hemsida!

Gilla oss på 
facebook: 
Radio
Viking
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Utmärkelse till 
ideella föreningar 

och organisationer

Socialnämnden delar ut en utmärkelse till ideella 
föreningar/organisationer som aktivt arbetar för 
medmänniskor som behöver olika former av stöd 

och hjälp i sin vardag.

Utmärkelsen om 10 000 kr kan t ex tilldelas föreningar/

organisationer som tar ett ökat socialt ansvar genom en 

viss satsning eller som bedriver arbete som kan ses som 

ett komplement till Socialnämndens verksamheter.

För ansökningsblankett och mer utförlig information om 

utmärkelsen, vänligen se www.ekero.se/attsoka.

Ansökan om utmärkelsen ska ha inkommit 

senast den 15 mars 2021 till socialnämnden. 

e-post: socialnamnden@ekero.se, 

vanlig post: Box 205, 178 23 Ekerö, 

besök: Tappströmsvägen 2

Upplysningar om utmärkelsen kan lämnas av:

Gunilla Dykhoff Sternelius, nämndsekreterare

e-post: socialnamnden@ekero.se, tel: 08-124 571 00

Senast 
15 mars

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

Friskis Mälaröarna har flyttat ut en stor del av sin träning för att kunna fortsätta bjuda på rörelseglädje även i pandemitider. Här 
lunchträning.  FOTO: YLVA FREJHAMMAR

Den nystartade schackklubben hos Ölsta folkets park och hus 
blev snabbt fullbokad och väldigt populär. 

– Det märks att det finns ett stort intresse bland yngre att få 
lära sig schack och att behovet av aktiviter för barn och ungdomar 
i närområdet på norra Färingsö är stort. I nuläget är detta den 
enda aktiviteten som sker i folkparken på grund av Covid-19, men 
när restriktionerna framöver lättar så kommer föreningen att åter 
påbörja fler och större aktiviteter för barn och ungdomar, säger 
ordförande Thomas Rydermark. 

På bild tränaren Jacob Hagström, Elis S Rydermark sju år och 
Elsa Granström, sju år FOTO: ÖLSTA FOLKPARK

ÖARNA RUNT #malaroarnasnyheter

Den skygga dubbeltrasten gömmer sig bland mistlarna på 
Eldgarnsö. Normalt är den en flyttfågel men på Mälaröarna stan-
nar många kvar. Precis som  sidensvansarna kan de äta de giftiga 
mistelbären och här finns det gott om dem. FOTO: GIGI SAHLSTRAND

Soluppgång. Torsdag morgon klockan åtta vid Kolmilans brygga, 
Jungfrusund. FOTO: NONA ROSENGÅRD, SKÄRVIK

En stilla stund på nätet.  

Varje fredag får du en ny andaktsfull 
tanke på vår hemsida och på Facebook, 

av kyrkoherde Peter Strömmer.

Välkommen att följa med: 

svenskakyrkan.se/faringso/veckans-tanke
facebook.com/faringsoforsamling

Veckans tankeVeckans tanke



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

Auktoriserad av SBF

Alfa Ekerö

IGNIS
Begravningsbyråer 

Sandviksvägen 4, tidsbokning 
på telefon 08 - 560 310 65

Med lång tradition och 
gedigen kunskap hjälper 

www.ignis.se

Hem/företagsstäd 

www.ekerostad.se
070-5601954 

FÖNSTERPUTS

Rut-avdrag!

Binärdata AB
Support & Försäljning 

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

Leif Rickegård

RUT-avdrag

50 % 
rabatt 

på timpriset

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__
Barnstol 
Stokke 
Tripp Trapp 
i bra skick. 
500 kr. 
070-222 41 
59.

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 

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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AVLIDNA___

Vår käre

Göte Blomberg
* 26 december 1935

✝ 7 februari 2021

E  V  A

BARN

Barnbarn

Släkt och vänner

Begravningen äger rum i stillhet

Vårt varma 
Tack till Er alla

som på olika sätt visat värme
och omtanke i sorgen 

efter vår älskade

Carl-Otto 
Rydebjörk

allt blev för oss till ett ljust 
och vackert minne

ING-MARIE
Annika med familj
Peter med familj

Vår älskade Mamma
Mormor och Svärmor

Gunnel Jotell
* 20 december 1945
✝ 14 februari 2021

Av dig vi fått allt vi önskat
Du alltid av ditt hjärta 
     har skänkt.
Det vi behövt av kärlek 
     och värme, på alla andra 
     du alltid har tänkt. 
För oss du krigade 
     ända till slutet,
innan du själv fick känna ro 
Vi önskar dig nu en lycklig

resa, till nära och kära, 
     för det vill vi tro. 

Vi älskar dig

ANNELIE och ANDERS

Oskar

ULRIKA och PATRIK

Ludvig  Lukas  Loke

Lvis

Släkt och vänner

Begravningen äger rum i 
kretsen av de närmaste.

Tänk gärna på
Bröstcancerförbundet

bg 900-5919 eller 
Swish tel.900 59 19

www.ignis.se

• Familjeannonsera GRATIS! 
• Max 100 tecken inklusive blanksteg samt eventuell jpg-bild. 
• Skicka till familj@malaroarnas nyheter.se  
• Var ute i god tid – helst 2 veckor före utgivningsdag
• Publicering sker i nästkommande nummer,  i turordning samt i  
   mån av plats

Grattis på 11-års-
dagen älskade 
Olle! Puss och 
kram från mamma. 

Grattiskramar till 
underbara Wera 
på 2-årsdagen den 
22/2 från farmor 
och farfar.

Grattis till vår fina 
Devin Hagström 
på 7-årsdagen den 
2 mars. Kramar 
från mummi och 
Tomas.

• Lisbeth Agata Blom, 9/12, 
87 år.

• Axel Georg Lindberg, 24/1, 
89 år.

• Maud Alice Bäär, 29/1, 
75 år.

• Rune Ulf Sigfrid Mellin, 
31/1, 88 år.

• Gunn Inger Johansson, 
30/1, 79 år.

• Helle Bruhn, 3/2, 52 år.

• Ingrid Susanne Vahlqvist, 
4/2, 63 år.

• Ingalill Viktoria Sagström, 
2/2, 100 år.

• Bengt Göte Gunnar Blom-
berg,  7/2, 85 år.

Älskade Maka, Mamma,
Svärmor och Mormor

Helle Bruhn
* 15 maj 1968

har lämnat oss 
i stor sorg och saknad

✝ 3 februari 2021

S T E F A N

FREDRIK

LINNEA och MAX

Noel

Du var så god, Du var så glad
Du lämnar bara 

vackra minnen kvar
Så svår är ändå denna dag

Tack för all kärlek Du givit oss

Begravningen äger rum i
Ekerö kyrka fredag 5 mars kl.14.00

i kretsen av de närmaste.

Tänd ett ljus och skänk gärna 
en gåva till Cancerfonden 
via Helles minnessida på

malarobegravning.se

Sälj tryggt och säkert!

Fredrik Drougge, fastighetsmäklare
070-560 1970, lansfast.se/ekerö
fredrik.drougge@lansfast.se

Min elskede datter 
Vores skønne søster, 
moster og svigerinde

Helle Bruhn
* 15 maj 1968

I hjertet gemt, 
men aldrig glemt

✝ 3 februari 2021

Tommy og Anna Marie

Jane, Thomas, Noah og Nanna

Gitte, Mathias og Alberte

TACK
Ett varmt tack för alla bevis 

på vänligheten i vår sorg.

Lillemor 
Jonson
Född Alund

Börje och Håkan
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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. 

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.

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: Douglas Iveroth och Karin Iveroth, Ica Nyckelby.     
FOTO:  THOMAS ÄLGEKRANS

Vi gratulerar Tom Ahlin, Ekerö, till förra numrets vinst där 
korsordet hade nedanstående lösning. 

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

Läste någonstans på 
kommunens hemsida att 
”man vill bli gammal i vår 
kommun”. Jag ställer mig 
undrande till påståendet, 
vill man verkligen bli 
gammal i Ekerö kommun? 

Nyligen klubbade man 
igenom nya riktlinjer i soci-
alnämnden, det gäller bland 
annat nya hålltider för oss 
som jobbar inom hemtjäns-
ten. Ett hån mot oss som 
jobbar och vill våra äldre 
väl. Men framförallt, ett hån 
mot våra pensionärer. Till 
exempel så ska en dusch ta 
tio minuter... Vem duschar 
på tio minuter!? Inte ens jag 
som är hyfsat frisk duschar 
så snabbt med avklädning, 
tiden i duschen, torkning, 
insmorning, påklädning 
och så vidare. Lägg sedan till 
värk i kropp, leder, förflytt-
ning med lift/rullator och 
annat som ett liv bjuder på. 
Jag skäms när jag kommer 
till min kund och ska hafsa 
igenom en dusch på tio 
minuter, en annan männ-
iska ska klä av sig och blotta 
sig för mig, jag ska tvätta och 
tvåla in personen på de mest 
intima av ställen, kanske 
plåstra om ett liggsår, prata 
om ditt och datt, bygga 
förtroende och visa respekt. 
Det gör man inte på tio 
minuter. 

Det finns även andra 
aspekter som vi kan syna i 
sömmarna i ert nya beslut 
där på socialnämnden. 
Detta med inköp, en scha-

blontid på 45 minuter och 
endast i närmaste affär. Ni är 
medvetna om hur stor vår 
kommun är hoppas jag.  Sätt 
er gärna längst ut på någon 
udde på Färingsösidan eller 
en avkrokig väg långt ut 
på Munsö, åk till närmaste 
lilla lokala butik och vecko-
handla allt ni behöver på en 
minimal pensionärslön och 
åk tillbaka på 45 minuter. 
Glöm föralldel fredags-
whiskyn eller ett glas rött 
till middagen, för något 
Systembolag finns inte 
inom syn-/räckhåll. Skulle 
det gud förbjude behö-
vas något från Apoteket 
så kan man om man har 
tur få 15 minuter för att 
ställa sig i kön påApoteket 
som ju ligger i Ekerö cen-
trum... Varför har inte våra 

kommunmedborgare som 
bor i ytterområdena möjlig-
het att få samma förutsätt-
ningar som de som bor mer 
centralt? Vi i hemtjänsten är 
en förutsättning för att man 
ska kunna bo kvar hemma 
även som gammal. Varför 
förminskar ni arbetet som 
vi inom hemtjänsten gör för 
våra äldre? Ekerö kommun 
skulle kunna vara i framkant 
och visa resten av Sverige 
att ”så här bra tar vi hand om 
våra gamla, här ger vi våra 
pensionärer den tiden som 
behövs”. Men som vanligt 
så är sagan bättre än verklig-
heten. Nej Ekerö kommun 
och dess politiker, det här är 
inte en kommun som man 
vill bli gammal i.

– Undersköterska

Gammal i Ekerö kommun?

(S) vill satsa 
på byskolor

ty
ck

!

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

Äldres hälsa och omsorg äventyras
Vid senaste socialnämn-
dens möte försökte Social-
demokraterna, ihärdigt påhe-
jade av Ö-partiet att omöjliggöra 
en upphandling av enstaka plat-
ser i särskilt boende.

De upphandlade platserna är 
tänkta att tas i anspråk då särskilda 
krav/önskemål föreligger från 
den enskilde avseende särskilt 
boende som inte kan tillgodoses av 
de särskilda boenden som finns i 
kommunen eller tillfälliga situatio-
ner som kan uppstå vid temporär 
platsbrist. Socialdemokraterna 
är fullt medvetna om att vi inom 
Ekeröalliansen fattat beslut om att 

två nya äldreboenden ska byggas i 
närtid, Tranholmen och Träkvista. 
Vad det gäller Tranholmen så för-
sökte Socialdemokraterna att stoppa 
byggnationen genom att föreslå en 
annan placering, på mark som inte är 
detaljplanerad för äldreboende och 
inte ägs av kommunen. Alla kan fun-
dera på vilka negativa effekter detta 
har på tidsplanen för byggandet. 
Vad gäller den nu aktuella upphand-
lingen så försökte S införa krav som 
med största sannolikhet omöjlig-
gjort att upphandlingen skulle kunna 
slutföras. Ett krav som redan i höstas 
testats och resulterade i att upphand-
lingen omöjliggjordes. Ingen annan 
kommun i Stockholmsområdet 

har i sina upphandlingar krav på att 
sjuksköterska ska finnas tillgänglig 
dygnet runt, veckans och årets alla 
dagar. Ekeröalliansens  förslag var att 
tillåta smärre undantag från detta, 
men fordra en inställelsetid på max-
imalt 30 minuter om behov skulle 
uppstå. Naturligtvis fanns det ett 
absolut krav på närvaro dygnet runt 
om situationen för den enskilde så 
kräver. Vi föreslog också att de som 
kan erbjuda sjuksköterska dygnet 
runt  kraftigt skulle premieras vid 
jämförelse med de som erbjuder 
kommunens grundläggande krav. 
Avtalsformen som är aktuell är 
ramavtal där flera boenden antas 
förutsatt att de uppfyller uppställda 

krav. Det är sedan individens 
behov som avgör vilket boende 
som i det enskilda fallet väljs. Om 
Socialdemokraternas och Ö-partiets 
vilja fått gehör så skulle resultatet 
rent konkret blivit att upphand-
lingen inte skulle kunna slutföras 
och de berördas hälsa och omsorg 
skulle ha äventyrats. Frågan är hur 
Socialdemokraterna tänker eller är 
det bara ett politiskt spel utan hänsyn 
till de som drabbas?

– Kjell Öhrström (M), 
socialnämndens ordörande 
– Christina Blom Andersson (KD), 
1:e vice ordf i socialnämnden 
– Ove Wallin (C), kommunalråd

För Socialdemokraterna är 
det viktigt att hela Ekerö 
kan leva. Därför la vi pengar 
på en byskolesatsning i vår 
budget. Många flyttar ut till 
öarna för att få chansen att 
leva småskaligt och lantligt 
och då är det viktigt att poli-
tiken möter upp kommun-
invånarna i deras livsdröm-
mar och ser till att det livet 
blir möjligt. Resurserna till 
skolan ska gå dit där de bäst 
behövs och säkerställa en 
likvärdig skola vart än man 
bor ute på våra vidsträckta 
öar. För Socialdemokraterna 
i Ekerö är det viktigt att hela 
Ekerö får leva!

– Johan Hammarström, 
gruppledare (S)

Replik på Liberalerna
REPLIK

I er insändare vill ni 
Liberaler framstå som det 
enda parti i Ekerö 
kommun som 
drivit på i frågan 
om att kommu-
nalisera de stora 
vägföreningarna, 
Närlunda och 
Stockby vägför-
eningar, vilket 
gör oss tvungna 
att replikera på 
er insändare. 
Vi är något fler partier som 
drivit frågan, bland annat 
vi i Öpartiet. År 2015 lade 
vi en motion till KF om 
en kommunalisering av 
nämnda vägföreningar, den 
går att läsa på vår hemsida. 
Bakgrunden till motionen 
var att samtliga partier hade 
fått tagit del av en skrivelse 
från Närlunda vägförening.
Av den framgick att vägför-
eningen på årsmötet den 
9 oktober 2008 gav sty-
relsen i uppdrag att verka 
för att väghållningen ska 
överföras från föreningen 
till kommunen. Frågan 
om kommunen ska överta 
väghållningen behandlades 
därefter av kommunsty-
relsen den 3 februari 2009. 
Beslutet blev då att återre-
mittera ärendet till tekniska 
kontoret, vilket innebar 
att det skulle kompletteras 
med nya fakta. Av skrivel-
sen framgår flera fakta som 
talar för att kommunen 

ska överta väghållningen.
Det kan även nämnas att 
Lantmäterimyndigheten 
som i sin myndighetsut-
övning kommer i kontakt 

med såväl enskilda 
som kommunala vägfören-
ingar förordar av ett flertal 
tunga skäl att kommunen 
övertar huvudmannaskapet 
för Närlunda och Stockby  
vägföreningar, båda väg-
föreningarna ligger inom 
tätortsbandet. Av bilagda 
skrivelse framgick att alla 
instanser anser att ett över-
tagande av kommunen ska 
ske. Det är glädjande att ni 
nu ändrat ert ställningsta-
gande, för när vår motion 
behandlades i KF, röstade 
ni Liberaler för avslag. 
Någon ny utredning som 
ett vallöfte i en politisk 
plattform är verkligen att 
försöka begrava frågan. Det 
är endast ett politisk beslut 
som fattas.

Öpartiets KF-ledamöter
– Desirée Björk
– Bernt Richloow
– Robert Oberascher
– Elaine Adlertz

Vem är 
ansvarig?
Varför är inte alla gångytor 
i Tappströms centrum 
och alla gångbanor utefter 
Ekerövägen isfria ? Däremot 
är alla cykelvägar på Färingsö 
isfria. Vem i Ekerö kommun 
är ansvarig ?

– Halkrädd pensionär

övning kommer i kontakt 
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Kallelse till årsmöte i 
Skå Idrottsklubb & Bygdegård

 dden mars 1 .

Plats  Uppgårdskolans infosal

Kommun tar ansvar med detektionsverktyg
Jag och mitt parti har stolt 
tagit täten och fått igenom ett 
beslut om implementering 
av ett detektionsverktyg 
i kommunen. Förra året 
mottog polisen fler än 11 000 
tips rörande IP-adresser med 
barnpornografiskt innehåll. 
Under pandemiåret ser man 
en markant ökning av aktivi-
tet på det så kallade Darknet. 
Polismyndigheten har bildat 
en ny organisation (ISOB), 
vilken arbetar med utred-
ningar av sexuellt utnytt-
jande av barn, vilket för-
hoppningsvis leder till mer 
resurser och bredare kunskap 
inom området. Idag vet vi att 
kopplingen är stark mellan 
barnpornografibrott och 
faktiska övergrepp. Enligt en 

kartläggning av Dagens sam-
hälle begås varje vecka över-
grepp mot barn i verksamhe-
ter inom offentlig sektor. En 
skrämmande vetskap, vilken 
torde räcka som varningssig-
nal  till samtliga kommuner 
att tillgodogöra sig alla till-
gängliga verktyg för att hejda 
denna utveckling. De flesta 
företag och myndigheter 
använder sig av webbfilter 
med en naiv tro att detta 
räcker. Som komplement 
behövs dock ett detektions-
verktyg. Man måste arbeta på 
bildnivå och för att upptäcka 
bilder på externa enheter 
som exempelvis ett USB-
minne. Detektionsverktyg 
medför en årlig kostnad för 
kommunen, vilken dock 

bör anses fullt rimlig i jäm-
förelse med det skydd som 
verktyget faktiskt ger. 2010 
gick 13 svenska banker ihop i 
en gemensam aktion, för att 
förhindra tillgången till de 
finansiella systemen, vilka 
är nödvändiga för handeln 
med barnpornografi över 
nätet. Offentlig sektor bör 
samlas i en liknande aktion. 
Idag använder endast cirka 
20 procent av kommunerna 
detektionsverktyg, vilket får 
anses vara alldeles för få. Vi 
som kommun visar nu att vi 
nyttjar alla tillgängliga verk-
tyg och medel för att skydda 
våra barn. 

– Jimmy Fors, 
gruppledare SD Ekerö

Närhetsprincipen allt längre bort...
På barn- och utbildnings-
nämndens första möte  i 
år togs beslut om ändrade  
riktlinjerna för ansökan till 
och placering vid kommunal 
skola i Ekerö kommun, en 
syskonförtur infördes.

Vi ställde oss bakom 
antagna riktlinjer för ansö-
kan till och placering vid 
kommunal skola i Ekerö 
kommun. Men vi anser 
att barn- och utbildnings-
nämnden inte följer sina 
egna antagna och uppsatta 
riktlinjer gällande närhets-
principen enligt skollagen. 
Dels har nämnden tagit 
beslut om att lägga ned 

årskurserna 3 till 6 i Munsö 
skola som medfört många 
flera mils resväg och betyd-
ligt osäkrare skolväg för 
eleverna. En skola som nu 
endast rymmer årskurserna 
f-2 och är belägen geografiskt 
som den närmsta skolan för 
boende på Adelsö, Munsö, 
Björkö och Kurön. 

Nämndens beslut att 
även flytta det Individuella 
gymnasiet ifrån Ekerö tätort 
till Uppgårdsskolan innebär 
också att närhetsprincipen 
enligt skollagen inte följs.

Och med tanke på den 
planerade skolutbyggnaden 
i Ekerö tätort, som medför 

ett totalt elevantal på 2 900 
elever i fyra skolor, gör att vi 
befarar att närhetsprincipen 
kommer flyttas allt längre 
bort och  inte kommer bli en 
prioritet i Ekerö kommun.

Vi anser att detta är något 
som barn- och utbildnings-
nämnden borde ges möjlig-
het att debattera under en 
konferens. Och i synnerhet 
i dialog med kommunens 
invånare och befintlig 
skolpersonal för att ge dem 
möjlighet att ge sin syn på 
skolutvecklingen i kommu-
nen.

– Öpartiets styrelse

Linni Lövenstad, 
Älvnäs:
– Jag tycker att åka längdskidor 
är roligt. Men man kan också åka 
skridskor på sjön i Busviken men 
då måste man ha mamma eller 
pappa med sig.

Gigi Sahlstrand, 
Färingsö:
– Besök Eldgarnsö och kika noga in 
bland mistlarna, då har du chans att 
se den skygga dubbeltrasten. Det 
är normalt en flyttfågel med här på 
Mälaröarna stannar många kvar.

Eyvind Ersson, 
Ekerö:
– Ta med varm choklad och åk 
skridskor på banan som finns på 
parkeringen vid Ekebyhovskyrkan.

SPORTLOV | Sportlovet drar snart igång. I dessa tider rekommenderas att vi 
helst inte ska resa. Har du något sportlovstips på Mälaröarna?

Gunilla Rönnkvist, 
Ekerö:
– Mitt sportlovstips är åk ut på ski-
dor både utför och på de fina spåren 
som finns. Ta med dig 
härlig take away mat eller fika!

Christopher Papas 
Zaric, Ekerö:
– Att åka skridskor på Tranholmen 
och hänga i skogen och grilla korv. 

Nils Nyberg,  
Ekerö:
– Att åka skidor eller skridskor, eller 
spela basket på Tappens skolgård.

SÅ HÄR TYCKER VI!

Sportlov på öarna



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

Massage & Yoga 
Vi har Ekerös bredaste 

behandlingsmeny och många 

års erfarenhet

Hitta kraft & hälsa i våra rum!

 

m!

ALARVIKENS¨
aprapati och rehab.

Mn
Ont eller stel? Vi hjälper dig!

Vi erbjuder även rörelseanalys och stötvågsbehandling.

Tlf. 08-408 922 23 - www.mnap-rehab.se
Bryggavägen 110, hus A1, 178 31 Ekerö

LUNCH  tis-fre
A LÀ CARTE  ons-lör

MATKASSAR & TAKE AWAY
UTKÖRNING
Sjöutsikt

Läckra erbjudanden
Stora ytor – trygg miljö

www.restjungfrusund.se

LARMET GÅR 

MÄLARÖARNA | Ungdomar 
som förstör, inbrott och 
stölder samt dålig upp-
slutning av nattvandrande 
föräldrar – polisen upp-
märksammar mälaröborna 
på vad som hänt sedan 
tidningen sist kom ut.

Den senaste helgen blev 
bussar attackerade med snö-
bollar fulla av sten och grus 
vid ett flertal tillfällen.

– Väktarna har meddelat 
att Arriva larmade på fre-
dagkvällen vid 23.30 om att 
ett flertal maskerade ungdo-
mar kastade snöbollar mot 
förbipasserande fordon. En 
buss fick skador på fönster 
och sidospegel. Väktarna 
träffade på fem ungdomar 
vid gamla bensinstationen, 
men de ville inte kännas 
vid händelsen, berättar Ma-
rie-Louise Mattsson, tillför-
ordnad kommunpolis.

Även på lördagen upp-
repades händelserna med 
ungdomar som kastade is-
klumpar och snöbollar mot 
fordon, både i Stenhamra 

centrum och vid Drottning-
holm. Väktarna kontrolle-
rade närområdena, men på-
träffade inga ungdomar.

Den 11 februari försök-
te en person först sparka in 
entrégrinden i matbutiken 
i Ekerö centrum. Ett antal 
timmar senare försökte sam-
ma person få tillgång till en 
väktarbil, men när det inte 
lyckades sparkade han sön-
der bilens framruta. Efter 
tumult greps den misstänkte 
som även häktades senare.

Under perioden har även ett 
flertal stölder skett i kom-
munen. Vid ett inbrott i ett 
fritidshus i Drottningholm 
stals två cyklar och på Björk-
uddsvägen har registre-
ringsskyltar stulits från en 
bil. På Munsö stals skrid-
skor från en farstukvist och 
vid Kanan på Ekerö stals en 
roddbåt och en ”stand up 
paddelboard”.

Kopparstölderna som på-
gått mot Ekeröföretag un-
der en längre tid, har också 
fortsatt. Tidigt på morgonen 

den 9 februari skedde ett 
inbrott Tegelbruksvägen ge-
nom att tjuvarna slog sönder 
ett fönster, sågade sönder en 
fönstertäckning och bröt 
upp en port.

– Samma målsägande har 
lämnat in sju tidigare an-
mälningar om samma typ av 
händelse, säger Marie-Loui-
se Mattsson.

Ytterligare ett företag i 
närheten råkade också ut för 
stöld av kopparkablar sam-
ma natt.

Senare den 9 februari 
låg en polispatrull efter en 
personbil som framfördes 
med en aggressiv körstil på 
Färentunavägen. Patrullen 

observerade också hur fö-
raren gjorde en omkörning 
i en skymd kurva. Fordonet 
stoppades därefter och föra-
ren rapporterades för brott 
mot trafikförordningen.

Marie-Louise Mattsson 
passar också på att upprepa 
uppmaningen till kommu-
nens föräldrar om att gå ut 
och nattvandra samt varnar 
för brott som är vanliga i re-
gionen.

– I fredags kom fyra vuxna 
för nattvandring i Stenham-
ra, men det är fortfarande 
ingen uppslutning i Träkvis-
ta. Åldringsbrotten fortsät-
ter också i region Stockholm 
och i närområdena, men det 
har inte varit några inrap-
porterade från Ekerö senas-
te tiden. Dessutom har det 
varit katalysatorstölder från 
bilar i lokalpolisområdet 
förra helgen och i veckan. 
Igår rapporterades också en 
stöld från Ekerö.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Attacker mot bussar
Maskerade ungdomar kastar snö och sten

’’
”Väktarna 
träffade på 

fem ungdomar vid 
gamla bensinstatio-
nen, men de ville 
inte kännas vid 
händelsen”



DATA

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

FÄRGHANDEL

PLÅTSLAGERI

Grundat 1921

08-560 304 54
070-555 15 08

info@nyplat.s
www.nyplat.s

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

TRÄDGÅRDSBUTIK

BILSERVICE

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Service och
reparationer  

av alla  
bilmodeller

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

ekerobilteknik@telia.com

Din verkstad  
nära Dig

Träkvista Bilservice AB

Service • Däck

M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D 08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se

 

 

Tel 560 425 80 
 

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

Färingsö 
Brunnservice

Clas Häggberg
070-538 88 72

Kvällar 560 401 49

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

TOMT 

Binärdata AB

0707-139 000
560 402 51  

GOLV

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

Tel 08-560 242 43 
Lilla Berga, Skå 

www.prospektgolv.se

 Klimatkontrollerade   
   larmade lokaler
 Från 5 kvm

Lilla Berga gård, Skå 
08-560 242 43 

lillabergagard@gmail.com

FÖRRÅD 
uthyres till 
hem & företag

LOKALER

ENTREPRENAD

Grunder
Enskilt avlopp 
Reningsverk
Infiltration
Markbädd
Installation av
kommunalt VA
Bryggor
Sjötransporter
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

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 Lö 27/2 kl 11:00-12:00

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

Välplanerade par- & kedjehus Parkering för 2 bilar

Barnvänligt område Inflytt sommar/höst 2021

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

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



Koll på läget sedan 1937

Ulrika jansdotters väg 14, Färentuna

4 rok, ca 74,7 + 30 m² UTGÅNGSPRIS 2 695 000 kr AVGIFT 4 151 kr/mån VISAS Ring för tidsbokning 

BYGGÅR 1986 EP 98 kWh/kvm/år MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Inredd vindsvåning Vacker vy över åkerlandskap

Nära buss, skola & natur Täljstenskamin

Tegelbruksvägen 9C, 1 trappa, Ekerö

3 rok, ca 79 m² UTGÅNGSPRIS 2 850 000 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

Elegant kök & smakfullt duschrum Balkong med fritt läge

Lugn trivsam miljö Välskött förening

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


