
10 MARS 2021 | NR 5 | ÅRGÅNG 72 

Mälaröarnas nyheter

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!
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Behöver du hjälp 
med deklarationen?

Ring oss på 08-560 397 00!

TYCK  ”Lägg inte ner badet på Adelsö ”...Vi vill vädja till kommunen att ompröva beslutet...”  | 30

I början av juni tas de första spadtagen för kommunens nya badhus. Ungefär ett och ett halvt år se-
nare beräknas det stå klart med en 25-metersbassäng, bubbelbad och flera andra bassänger. | 10-11

Våren 2023 står 
badhuset klart

Populär linje försvinner
SL har beslutat att inte permanenta busslinje 350 eftersom 
den inte har någon finansiering längre. Kommunens politiker 
är eniga om att det är ett dåligt beslut.  | 6

Dubbelt så många viltolyckor
Under de tio år som Mälaröarnas jaktvårdskrets sammanställt 
statistik för antalet viltolyckor som sker under ett år på Mälarö-
arna, har siffrorna fördubblats.  | 14

EN NY SJÖSTAD VÄXER FRAM 
Innan sommaren kommer ytterligare 
ett stort antal näringsidkare att vara 
på plats vid Jungfrusunds sjöstad. 
Sushirestaurang, mäklare och minilivs 
är något av det som kommer finnas i 
området framöver. | 18              

FOTO: NORDBLICK                                                         



Härligt rostad 
surdegsbröd, räkor, 

avocado och 
Nobisdress ing

Citronkött bullar i gräddsås. 
Receptet hitt ar du på ica.se

Lokalt och prisvärt 
med kvalitet!

 Spetskål   Spanien.
       Jfr pris 15:00/kg.        

 Läsk   Coca-Cola, Coca-Cola Zero. 
  1,5 liter.     Jfr pris 8:33/liter + pant.    

Lönneberga Rökt skinka    Scan. 
Ursprung Sverige..   Från vår Deli. I skivor  . 
  Jfr pris 100:00/kg.    

Glass  Triumf. 500 g. Vanilj.
       Jfr pris 20:00/kg.        

Färsk Fettuccine  ICA. 500 g. 
       Jfr pris 20:00/kg.        

Rostas  Pågens. 450 g. 
       Jfr pris 22:23/kg.        

 /st 
 10k 

Blandfärs    Smak av Gotland. Ursprung Sverige. 
   800 g.      Jfr pris 49:80/kg.    Max 2 per hushåll.

Från 
vår deli

↳

 /st 
 10k 

 /kg 
 15k 

 /st 
 10k 

 39  90  /st 

Minst 25% rabatt!SUPERKLIPP

 10k 
 /hg  /st 

 10k 



Handla på Ekerö

Öppet 7–22

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

Tappström

Från manuella fi skdisken ↳

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

 Kaffe   Arvid Nordquist Classic.   500 g.   Gäller ej 
ekologiskt, hela bönor, rättvisemärkt och Selection. 
  Jfr pris 50:00/kg.    
*Gäller ej spel, tobak, lotter, receptfria varor eller pant.

 /st 
 25k 

 Skreitorsk fi lé   Norge.     Från manuella 
fi skdisken.   Jfr pris 99:00/kg.        

Romanticatomater    400 g. 
    Jfr pris 62:50/kg.        

Baguette    Bonjour. 400 g. Butiks-
bakad.   Jfr pris 25:00/kg.    

 /st 
10 k 

Potatis i lösvikt    Närodlat i Skänninge, 
Östgötaslätten  . Jfr pris 5:00/kg.    

Räkor från boxen    Ullmo. 
  Jfr pris 79:00/kg.    

↳
Alltid hos

 oss

 /st 
 3k 

Citron    Spanien.     
Jfr pris 3:00/st.    

Minst 25% rabatt!SUPERKLIPP

79 k 
 /kg 

Minst 25% rabatt!SUPERKLIPP

99 k 
 /kg  /st 

 25k 

 Smör   Arla.   500 g.   Gäller ej 
ekologiskt.   Jfr pris 60:00/kg.    

 /st 
 30k 

Minst 25% rabatt!SUPERKLIPP

5 k 
 /kg 
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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.................................................................................................................

    

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.

HJÄLP MED 

JURIDIKEN?

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

REDAKTIONEN
Lo Bäcklinder, Johan Älge-
krans, 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.

Mälaröbornas egen nyhetstidning
Partipolitiskt obunden • Grundad 1949 av SvD

Ges ut av Mälarö Media AB sedan 1995
För mälaröborFör mälaröbor
av mälaröbor...av mälaröbor...

      R E D A K T I O N E N A N N O N S B O K N I N G E N
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Välkommen tillVälkommen till ett nytt  ett nytt 
nummer av din lnummer av din lokaltidning!okaltidning!
Jag vill börja med att hälsa min bror Johan välkommen till oss! 
Vi är oerhört glada över att ha Johan med oss i teamet. 
Johan kommer att bevaka och vara ansvarig för sporten i 
tidningen. Vill ni tipsa om sportnyheter så når ni honom via 
sport@malaroarnasnyheter.se.

Vill även berätta för er att vi kommer att starta en 
podd om våra öar. Den kommer att handla om samhäl-
le, näringsliv, trafik och utveckling samt ”Fråga Johan”, 
där kommunens näringslivschef Johan Elfver svarar på 
era frågor. Premiären sker den 18 mars och podden går 
att hitta på ställen där poddar finns. Programledare blir 
Joakim Jonsson som tidigare under många år sänt vårt 
radioprogram tillsammans med Ewa Linnros. Har ni en 
fråga ni vill ställa till kommunen, så skicka gärna den till:  
podd@malaroarnasnyheter.se     

Trevlig läsning! Thomas Älgekrans 

NYHETER? Hör av dig till oss på redaktionen om du vill 
tipsa om nyheter tilll red@malaroarnasnyheter.se

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

Lo Johan Laila Gertrud Per Thomas



Nu startar vaccination 
mot Covid -19 
till personer i fas 2 
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För personer listade på Ekerö Vårdcentral
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För dig listad på Stenhamra Hälsocentral 
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MÄLARÖARNA | Den buss-
linje som körts på prov 
mellan Ekerö och Fittja 
centrum under nära ett 
och ett halvt år, dras in 
av SL den sista mars. För 
ovanlighetens skull är 
kommunens politiker eniga 
kring att det är ett felak-
tigt beslut.

Sedan augusti har buss 350 
trafikerat sträckan Ekerö och 
Fittja centrum, via Ekeröle-
den. När den kom var den 
en sedan länge efterlängtad 
linje för mälaröbor som job-
bar eller studerar på andra si-
dan Vårbyfjärden. Från nästa 
månadsskifte finns det dock 
ingen finansiering längre 
och därför drar SL in linjen.

– Jag tycker att det är ren 
galenskap att dra in det enda 
kollektivtrafikalter nativ 
som finns till att åka Ekerö-
vägen, vilken dessutom bara 
har halv kapacitet efter att 
Trafikverket har stängt ett 
körfält, säger Hanna Svens-
son (S), oppositionsråd.

Hon menar att beslutet 

som fattats av SL inte har 
föregåtts av någon ordentlig 
utredning och att det kom 
som en överraskning för 
alla, inklusive henne själv.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande Adam Reuterskiöld 
(M), håller med och tror att 
den nedgång av trafikanter 
som blivit under pandemin, 
inte kommer bestå när mä-
laröborna går tillbaka till 
sina arbeten igen. 

– Vi vill ha kvar bussen 
och det tror jag även gäller 
för alla andra inom politi-

ken i kommunen. Jag har 
tagit kontakt med mina par-
tikamrater i regionen och 
kommer fortsätta att arbeta 
för att linjen ska få finnas 
kvar, säger han och fortsät-
ter:

– Eventuellt behöver man 
göra förändringar i hur lin-
jen trafikeras för att göra den 
mer lönsam och även mark-
nadsföra den lite bättre, men 
jag tror inte att det är omöj-
ligt att göra den lönsam.

Hanna Svensson ser ytterli-
gare en möjlighet till finan-
siering av busslinjen.

– Med tanke på de stora 
summor som Trafikver-
ket lägger ner på att bygga 
förbifarten, så borde de 
kunna vara med och bidra 
till kostnaden. Ekerö kom-
mun drar ju redan sitt strå 
till stacken genom att låta 
bussen åka gratis med den 
kommunfinansierade fär-
jan, säger hon.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Busslinje 350 upphör i mars
Provlinjen mellan Ekerö och Fittja blir inte permanentad

NYHETER ”...kommer fortsätta att arbeta för att linjen ska få finnas kvar...” ’’

’’
”Jag tycker 
att det är ren 

galenskap att dra 
in det enda kollek-
tivtrafikalternativ 
som finns till att åka 
Ekerövägen, vilken 
dessutom bara har 
halv kapacitet”

Linje 350 har inte längre någon finansiering och därför lägger SL ner den.                    FOTO: ARKIV



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, 
070-754 54 35

Per-Martin 
Nesselsten

Fastighetsmäklare

Mitt på Färingsö finner ni denna smakfulla villa som är belägen i naturskönt och soligt västerläge med 
gångavstånd till bad i både insjö samt i Mälarens vatten. 

Stugvägen 16
Färingsö | Ekerö

Utgångspris 5 375 000 kr Rum 8 rum, varav 3 sovrum Boarea 148/137 kvm Tomt 2 800 kvm Byggt 1976
Visas Sön 14/3 11.45-13.00 Mån 15/3 18.30-19.00. OBS, anmälan krävs!
Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

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
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 Sön 14/3 13:00 - 14:30 Mån 15/3 Kontakta ansvarig 
mäklare för tid Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

Välkommen till Morellvägen 19 och detta smakfullt renoverade hus om 175 kvm beläget i populärt och 
barnvänligt område med gångavstånd till bad i Mälarens vatten, skola samt förskola och centrum.

Morellvägen 19
Färingsö Stenhamra | Ekerö

Utgångspris 4 975 000 kr Rum 6 rum, varav 3 sovrum Boarea 140/35 kvm Tomt 732 kvm Byggt 1969
Visas Sön 14/3 14:00 - 15:00 Mån 15/3 17:30 - 18:00. OBS, anmälan krävs!
Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35
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MÄLARÖARNA | Under 
de senaste åren har 
många röster höjts för att 
kommunen ska ta över 
Närlunda vägförening. 
När medlemmarna nyligen 
fick göra stora extrainbe-
talningar för att bekosta 
senaste tidens upprust-
ningar av vägarna, aktive-
rades frågan på nytt.

Närlunda vägförening är en 
av Sveriges största med sina 
nära 3 000 medlemsfast-
igheter och 43 procent av 
kommunens invånare bor 
inom föreningens område.  
Efter att ha dragit ut på ti-
den ett antal år gjorde Lant-
mäteriet en omförrättning 
som pekade ut vilka upp-
rustningar och komplette-
ringar som behövdes göras 
i anslutning till föreningens 
vägar. Detta resulterade i en 
lista på åtgärder som för-
eningen blev ålagd att ge-
nomföra för att ge gemen-
samhetsanläggningen en ny 
standard. Beslutet vann laga 
kraft i januari 2017.

Det mesta upprustningsar-
betet är nu genomfört, men 
när kostnaderna ska fördelas 
är det många fastighetsägare 
som tycker att de blivit tagna 
på sängen. 

– Vi och Lantmäteriet har 
hela tiden informerat med-
lemmarna på olika sätt och 
de har varit med och beslu-
tat om avgifterna.Vi har haft 
information på hemsidan 
och tagit upp det på fören-
ingens möten bland annat, 
säger Thomas Sjökvist, ord-
förande i Närlunda vägför-
ening

Han kan dock tänka sig 

att det finns nyblivna fast-
ighetsägare inom vägför-
eningens område, som inte 
känt till att den stora räk-
ningen var på ingång för att 
de inte blivit informerade av 
tidigare ägare. För den som 
inte deltagit i föreningens 
stämmor, eller läst proto-
kollen, kanske det också 
har undgått någon vad som 
komma skall.

Summorna på den extra de-
biteringen varierar mellan 
12 550 och 709 kronor för en 
andel. Inom varje delområde 
debiteras 65 procent av kost-
naden direkt till dem som 
bor där och resten fördelas 
solidariskt på alla förening-
ens medlemmar.

Under de senaste veck-
orna har flera politiska 
partier aktualiserat frågan 
kring att kommunen bor-
de ta över vägföreningens 
ansvar, bland annat på in-
sändarsidan i Mälaröarnas 
nyheter. Även föreningen 
själv har röstat fram ett be-
slut om att man ska arbeta 

för att få kommunen att ta 
över driften. Några av de 
skäl som nämns är att enligt 
plan- och bygglagen är det 
kommunen som ska skö-

ta vägarna i detaljplanerat 
område, kommunen anses 
även kunna samordna ar-
beten på ett kostnadseffek-
tivare sätt och slipper dess-

utom betala moms, vilket 
föreningen måste. Likaså 
nämns argument som att 
enskilda fastighetsägare 
inte ska bekosta samhälls-
investeringar som gynnar 
alla.

Frågan har tidigare varit 
uppe för politisk debatt och 
i den styrande alliansens 
plattform för mandatperio-
den, har man lovat att frågan 
ska utredas under mandat-
perioden.

– Det är ett viktigt mål 
för oss att utreda den här 
frågan under mandatperi-
oden, men det är en omfat-
tande utredning som ska 
göras och den handlar inte 
bara om en enskild vägför-
ening, utan i förlängningen 
handlar det om alla dem 
som finns i kommunen, sä-
ger Adam Reuterskiöld (M), 
kommunstyrelsens ordfö-
rande.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Föreningen som inte vill finnas
Närlunda vägförening vill att kommunen tar över

NYHETER ”Det är ett viktigt mål för oss att utreda den här frågan under mandatperioden...” ’’

I augusti 2015 skrev MN om omförrättningen av vägföreningen 
och de protester som den medförde. Redan då ville man att kom-
munen skulle ta över skötseln.’’

”Vi och 
Lantmäteriet 

har hela tiden infor-
merat medlemmarna 
på olika sätt och 
de har varit med 
och beslutat om 
avgifterna”

EKERÖ | Närlunda vägförening är 
en av Sveriges största med sina 
2 500 medlemsfastigheter. När 
de nu står inför stora och kost-
samma satsningar höjs återigen 
röster kring att kommunen borde 
sköta föreningens verksamhet. 
Många medlemmar protesterar 
också mot att de ska behöva vara 
med och finansiera standarhöj-
ningar som de inte vill ha.

Att hålla ihop alla viljor kring väg-
underhåll och standardhöjningar 
som ryms inom områdena Väsby, 
Tappström, Träkvista, Närlunda, 
Sandudden, Brunna, Lundhagen 
och Skärvik är ett digert jobb för en 
förening. Efter många års väntan på 
beslut om omförrättning från Lant-
mäteriet har nu vägföreningens sty-
relse tagit fram ett förslag för att se 
till att alla vägar får samma standard 
och för att följa kommunens rikt-
linjer i den nyligen antagna gång- 
och cykelvägsplanen. Det innebär 
att reglerna ändras och att förutom 
skötseluppdraget ska föreningen 
även ansvara för att bygga ut vägar, 
cykelvägar och gångbanor samt be-
lysning inom sina områden. 

Standardhöjningarna och upp-
rustningarna är omfattande och 
flera medlemmar har kontaktat 
tidningen med synpunkter på inne-
hållet i förslaget. De upprörs också 
över de kostnadshöjningar, både 
som engångsavgifter och höjda fas-
ta avgifter, som följer i åtgärdernas 
kölvatten.

Enligt förslaget ska föreningen 
delas in i områden, där de upprust-
ningar som sker ska bekostas till 
störst del av dem som bor i det ak-
tuella området men alla är med och 
finansierar.

– Det är viktigt att poängtera att 
detta bara är ett förslag där vi har 
följt Lantmäteriets riktlinjer och 
råd. Vi kommer ta hänsyn till de 
synpunkter som kommer in från 
våra medlemmar  fram till den 30 
augusti och sedan revidera försla-
get. Därefter är det Lantmäteriet 
som fattar beslut om själva om-

förättningen, berättar Thomas Sjö-
kvist, ordförande i Närlunda väg-
förening.

I förslaget är många vägsträckor 
utpekade där gång- och cykelvägar 
behöver byggas ut. Likaså behöver 
grönområden fräschas upp, vänd-
planer anläggas och vägar rustas 
upp och breddas. Ett samlat grepp 
för att lysa upp föreningens vägar 
finns också med på listan.

– Jag ser det som prioriterat att 
bygga ut belysningen i vissa områ-
den, då det finns vägar som över hu-
vudtaget inte har någon belysning.

Just gatubelysning är också en 
av de punkter som det finns delade 
meningar om. Vissa husägare är 
rädda för att inte längre kunna se 
stjärnhimlen och andra ”vill inte 
ha en lampa som lyser rakt in i sov-
rummet”. Thomas Sjökvist menar 
dock att den moderna LED-belys-
ning som används minimerar de 
problemen.

Men den mest grundläggande kri-
tiken från medlemmarna handlar 
om att det borde vara kommunen 
som sköter vägarna inom det om-
fattande område som föreningen 
täcker.

”Närlunda vägförening är gro-
teskt förvuxen och lider av ett stort 
demokratiskt underskott. Hur 
många av medlemmarna kommer 
till årsmötena? Verksamheten bor-
de för länge sedan ha tagits över av 
kommunen” skriver en medlem i 
ett upprört mejl.

Även föreningens ståndpunkt är 
att den egentligen inte borde finnas, 
utan att vägfrågorna borde skötas av 
kommunen. 

– Stämman har röstat för att vi ska 
jobba för ett kommunalt huvud-
mannaskap när det gäller skötseln 
av vägarna, säger Thomas Sjökvist.

Kommunstyrelsens ordförande 
Adam Reuterskiöld (M) tycker dock 
inte att kommunen ska sköta vägar-
na i de aktuella områdena.

– Vägföreningar är ett mycket bra 
verktyg för lokal demokrati, där de 
som bor och använder vägarna kan 

vara med och påverka underhåll och 
utveckling av de lokala vägnäten. 
Kommunen har inte idag några pla-
ner på att ta över ansvaret. Det skulle 
vara svårt att dra gränsen för vilka 
vägar som kommunen skulle ta över 
och vilka som skulle ligga kvar i de 

traditionella vägföreningarna, sva-
rar han på frågan om varför kommu-
nen inte vill ta över ansvaret.

Under hösten fortsätter den på-
började processen med omförrätt-
ning, men ingen vet hur lång tid det 
kommer ta att bearbeta medlem-

marnas synpunkter och slutligen få 
själva beslutet klubbat av Lantmäte-
riet om vilka insatser som ska göras 
och vem som ska betala.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

”Stort demokratiskt underskott”

VÄGSKÖTSEL

Medlemmar protesterar när Närlunda vägförening omförrättas

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

Närlunda vägförening är en av Sveriges största med sina 2 500 medlemsfastigheter. De blå strecken visar vägar som fören-
ingen ansvarar för, det gröna är föreningens grönområden och röda streck är de vägar som kommunen ansvarar för.
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I början av juni tas första 
spadtaget till kommunens 
nya badhus. Drygt ett och ett 
halvt år senare, under våren 
2023 kan alla badsugna ta det 
första doppet. Det står klart 
sedan kommunstyrelsen 
den 16 februari godkände 
tekniska nämndens beslut 
om att genomföra bygget 
enligt de handlingar och den 
kalkyl som tagits fram under 
det senaste året.

– Under de närmaste veck-
orna påbörjas etableringen 

av arbetsbodar för det kom-
mande arbetet och man ska 
dessutom stängsla av bakom 
fritidsgården, förklarar Berit 
Nilsson, extern projektleda-
re anlitad av kommunen.

Hon beskriver hur man där-
efter behöver vänta in att 
det så kallade ”KOM-huset” 
som ska göra plats för för-
eningslivets omklädnings-
rum och kontorslokaler, ska 
bli klart för inflyttning. Det 
bygget löper på enligt pla-

nen och ska vara klart i maj. 
Därefter rivs de nuvarande 
omklädningsrummen för 
att bereda plats åt själva bad-
husbyggnaden.

– Det kommer att bli 4 
500 kvadratmeter lokalyta 
i två plan, med huvudsak-
ligen teknikutrymmen i 
det undre planet. Den stora 
bassängen kommer att vara i 
två plan, men i övrigt ligger 
de publika utrymmena på 
det övre planet, säger Berit 
Nilsson.

Förutom en 25-metersbas-
säng med åtta banor, kom-
mer det bland annat även 
finnas bubbelpooler, bastu, 

TRÄKVISTA | Bubbelpooler, 25-metersbassäng, 
kafé och plaskbassäng – när mälaröbornas badhus 
äntligen slår upp dörrarna om mindre än två år, kom-
mer det finnas mycket att sysselsätta sig med. Än så 
länge ser det också ut som om den ekonomiska 
kalkylen håller.

Spaden sätts i backen så snart omklädnings  

Våren 2023 tas f 

NYHETER  

’’
”Under de 
närmaste 

veckorna påbör-
jas etableringen av 
arbetsbodar för det 
kommande arbetet ”

Förutom en 25-metersbassäng med åtta banor, kommer det blivande badhuset även ha en undervisningsbassäng.  
 FOTO: A OCH D ARKITEKTKONTOR

Polis utreds för rattfylla
MÄLARÖARNA | Polismyndighetens personalansvars-
nämnd har svårt att uttala sig om huruvida en polis 
i Stockholmsområdet, som är boende på Mälaröarna, 
kommer få behålla eller bli av med jobbet om hen döms 
för grovt rattfylleri. Enligt nämnden finns indikationer 
på att polisen lider av en sjukdom, men frågan är ännu 
inte helt utredd. Av åtalet framgår att polisen, som erkänt 
brott, kört bil med 1,33 promille alkohol i blodet – en färd 
som slutade med en krasch i ett betongräcke. 

anmälda           
misshandelsfall
MÄLARÖARNA  | I januari i år anmäl-
des runt 5 400 fall av misshandel i 
Sverige, en minskning med 25 pro-
cent jämfört med samma månad i 
fjol, enligt preliminär statistik från 

Brottsförebyggande rådet. I Ekerö kommun anmäldes 
9 misshandelsfall under januari i år, vilket kan jämföras 
med 16 stycken i januari 2020.

Nordium blir vaccincentral

MÄLARÖARNA | När vårdcentralerna i kommunen nu 
står redo för att börja vaccinera alla mälaröbor över 80 år,  
behövs det väl tilltagna lokaler. Nu har man slagit fast att 
färingsöborna ska få sina injektioner i nybyggda pavil-
jonger på Uppgårds skolväg 12 i Stenhamra och ekeröbor-
na får bege sig till Nordiumfabriken på Tegelbruksvägen 
i Ekerö centrum.

Den 8 mars började Region Stockholm skicka ut 
information om vaccination till personer i regionen 
som är över 80 år (fas 2). De får hem ett brev med hälso-
deklaration och uppmaning om att kontakta sin vård-
central för att boka tid för vaccination. Brevet skickas 
i omgångar och landar i brevlådan under kommande 
dagar. Inom två veckor ska alla i denna grupp ha fått 
hem ett brev.   

Både Ekerö vårdcentral och Stenhamra hälsocentral 
får tillgång till lokalerna den 15 mars och vaccinationen 
beräknas starta under den veckan. Alla tider för vaccina-
tion behöver bokas i förväg över telefon, inget drop-in 
kommer kunna erbjudas då tillgången på vaccin fort-
farande är begränsad. Hur snabbt vaccineringen kan gå 
beror på hur stora vaccinleveranserna är, leveranserna 
sker veckovis till vårdcentralerna och ökar successivt 
vecka för vecka.  

Ny presschef i kommunen
KOMMUNEN | Den första mars tillträdde Anna-Klara 
Lindholm som ny presschef i Ekerö kommun. Hon har 
tidigare arbetat som kommunikatör i 
kommunen sedan 2019 och kom-
mer framöver att ha en delad 
tjänst som presschef och 
kommunikatör. 

– Jag ser fram emot att 
fortsätta utveckla kom-
munens pressarbete. 
Kommunen har ett viktigt 
samhällsuppdrag och en 
tydlig och transparent kom-
munikation är avgörande för 
att få omvärldens förtroende, det 
känns roligt att få vara en del av det, 
säger Anna-Klara Lindholm. 

Johan Elfver som tidigare haft rollen som press- 
och näringslivschef går över till att arbeta full tid som 
näringslivschef. 

9
Nordium vaccinationslokal
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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  !

rum och andra byggnader rivs

örsta doppet 

 ”De 230 miljonerna som är budgeterade 
har en rejäl marginal. Vi har kommit så långt 

att det är väldigt välgenomarbetade handlingar...”’’

FAKTA BADHUSET 

 25-meters bassäng
 Undervisningsbassäng
 Multibassäng
 Barnplask för de minsta
 Bubbelpooler och bastu
 Kafé för badgäster och 

övriga besökare på Träkvis-
tavallen

 Rörelserum för yoga, 
simundervisning och annat

en undervisningsbassäng 
och en ”barnplaskbassäng”.

Kaféet kommer vara i 
framkant av byggnaden, 
mot själva Träkvistavallen 
och är tänkt att bli en sam-
lingspunkt för hela områ-
det.

När det gäller budgeten så 
ser det så här långt ut som 
om kalkylerna håller.

– De 230 miljonerna som 
är budgeterade har en rejäl 
marginal. Vi har kommit så 
långt att det är väldigt väl-

genomarbetade handlingar 
som vi har tagit fram till-
sammans med entreprenö-
ren COBAB AB. Det är för-
sta gången som kommunen 
har jobbat så tätt tillsam-
mans med entreprenören 
så tidigt i processen och det 
borgar för att det inte ska bli 
några överraskningar längre 
fram i byggandet, säger Berit 
Nilsson.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Översta bilden visar planritningen över badhuset, som även kommer ha en avdelning för rekreation.  
FOTO: A OCH D ARKITEKTKONTOR
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Rädd för väta? 
Det behöver du inte vara. Prata med oss så hjälper 
vi dig med en effektiv och professionellt utförd 
dränering. Alla som beställer ett dräneringsjobb av oss 
får två tjusiga paraplyer. Då behöver du inte vara 
rädd för regn på söndagspromenaden heller.

Välkommen till LEJA!

så hjälper 
utförd 
gsjobb av oss 
te vara 
er.

NÄR NÖDEN ÄR SOM STÖRST 
ÄR LEJA SOM NÄRMAST

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

GRÖNYTESKÖTSEL • VINTERVÄGHÅLLNING • VÄGBYGGEN

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

MÄLARÖARNA | Ann 
Söderström tillträde som 
vd för Ekerö bostäder i 
april förra året. Hon har 
en lång erfarenhet från 
kommunala bostadsbolag. 
Hon kommer närmast från 
Roslagsbostäder där hon 
varit vd sedan 2017. Här 
berättar hon om Ekerö 
bostäders verksamhet och 
kommande utmaningar.

– Jag är jätteglad för att jag 
valde att komma till Ekerö 
bostäder. Det finns många 
aspekter kring detta. För att 
nämna några så är det viljan 
att utveckla bolaget, vilket 
styrelsen har gett mig ett 
tydligt uppdrag om. Redan 
i slutet av 2020 kunde de 
fatta beslut om en ny af-
färsplan där intressenternas 
behov och förväntningar 
är det som tydligt kommer 
att styra bolagets verksam-
het framöver. Att få ta emot 
denna och tillsammans med 
mina medarbetare, ta ansvar 
och finna sätt för att nå dessa 
mål, det är både utmanande 
samt oerhört roligt, säger 
Ann Söderström.

Hon lyfter också fram sina 
medarbetare som kompe-

tenta och duktiga och en god 
samverkan mellan Ekerö 
kommun som är ägare och 
bolaget.

– Som de flesta bolag finns 
det alltid behov av att tydlig-
göra processer och arbetssätt 
för att hålla hög kvalitet i det 
man utför. Det arbetet har 
vi påbörjat i Ekerö bostäder 
med mål om att framöver 
kunna certifiera oss.  

Vilka utmaningar har du 
haft och ser du att du har 
framför dig?

– Den största utmaningen 
under 2020 och fortsatt 2021 
har självklart varit att bedri-
va verksamhet under denna 
pandemi.  Annars är det som 
för alla bostadsbolag, en stor 

utmaning att kunna bidra 
med att bygga nya bostäder 
till en rimlig produktions-
kostnad och med detta även 
rimliga hyresnivåer. Att fler 
och fler efterfrågar hyresrät-

ten som bostadsform är ju 
jätteroligt för mig som vd i 
ett kommunalt bostadsbo-
lag och jag räknar med att 
Ekerö bostäder under de 
kommande åren bidrar till 

att många fler hyresrätter 
byggs i kommunen.

Vilka nybyggnationer är 
planerade? 

– Vi ligger ganska långt 
framme vad gäller planer 
för byggnation på Adelsö. 
Sedan planerar vi för ny-
byggnation i Stenhamra 
centrum, dock ligger detta 
lite längre fram i tid.

Ekerö bostäder har tagit 
över Adelsö hembygds-
gård. Kommer den att re-
noveras?

– Vi tillträdde fastigheten 
i början av januari och nu 
pågår en inventering och 
genomgång av vad som ska 
åtgärdas och när det ska ske, 
det vill säga en planering för 
hur fastigheten ska under-
hållas.

I dagsläget har Ekerö bo-
städer 903 hyreslägenheter 
och radhus som främst finns 
runt Ekerö tätort men även 
i Stenhamra, i Drottning-
holm och på Adelsö.

EWA LINNROS
red@malaroarnasnyheter.se

Möt Ekerö bostäders vd
NYHETER ”Att fler och fler efterfrågar hyresrätten som bostadsform är ju för mig som vd i ett kommunalt bostadsbolag jätteroligt” ’’

Rättelse
KOMMUNEN| I förra numret 
skrev vi om Mark- och mil-
jödomstolens (MOD) upp-
hävande av bygglovet för 
Silviahemmets byggnader 
Silviabo. MOD har upphävt 
byggloven och återförvisat 
ärendet till byggnadsnämn-
den i Ekerö kommun för för-
nyad handläggning.

I vår artikel citerade vi 
felaktigt MOD:s samman-
fattning av domen. Det 
korrekta är att orsaken till 
att bygglovsansökan måste 
genomgå en förnyad hand-
läggning och prövning i 
byggnadsnämnden i Ekerö 
kommun, är att nämnden 
inte uppmärksammat samt-
liga åtgärder att bedöma 
som planavvikelser och som 
kräver grannehörande innan 
beslut tas. 

”Sammantaget finner 
domstolen att nämndens 
beslut ska undanröjas och 
ärendena återförvisas till 
nämnden för förnyad hand-
läggning.” Nämnden åläggs 
att genomföra grannehö-
rande och därefter pröva 
frågan om planavvikelser-
na, såväl enskilt som sam-
mantaget, kan godtas. ”Vad 
Silviahemmet och nämn-
den anfört i mark- och mil-
jödomstolen medför inte 
någon annan bedömning.”

Ann Söderström är Ekerö bostäders vd sedan april 2020.  
                                  FOTO: ULRICH SCHULTE’’

”...en stor 
utmaning att 

kunna bidra med att 
bygga nya bostäder 
till en rimlig 
produktionskostnad 
och med detta även 
rimliga hyresnivåer”
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 Tel 08-560 245 15  •  Skå Industriområde  •  www.ekerobilglas.se

Vi arbetar med kvalitetsglas från
Samarbetar med samtliga försäkringsbolag

M
O

TORBRANSCHEN
S

R I K S F Ö R B U N D

Byte av rutor • Reparation av stenskott • Fri lånebil

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

Draper 
solskydd

20%
rabatt

Monterat  
och klart!

Vi kan sköta  

monteringen av  

dina solskydd.

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

Mer än bara en bygghandel.
Erbjudandena gäller t.o.m 10-24/3-2021. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter, reservation för slutförsäljning.

Solskydd inför sommaren!
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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

MÄLARÖARNA | Under de 
tio år som Mälaröarnas 
jaktvårdskrets samman-
ställt statistik för antalet 
viltolyckor som sker under 
ett år på Mälaröarna, har 
siffrorna fördubblats.

– Folk kör som galning-
ar och är inte medvetna 
om hur mycket vilt det 
finns utmed vägarna, kon-
staterar Ebbe Karlsson, 
samordnare för jakt-
vårdskretsen.

När Mälaröarnas jakt-
vårdskrets 2011 för första 
gången sammanställde sta-
tistiken för hur många vilt-
olyckor som hänt på Mä-
laröarna under det gångna 
året, var den sammanlagda 
siffran 138. När samman-
ställningen nyligen gjordes 
tio år senare slog siffrorna i 
taket. 

– Under 2020 rapporte-
rades 276 viltolyckor in till 
Nationella viltolycksrådet. 
Den största ökningen står 
rådjuren och vildsvinen för, 
säger Ebbe Karlsson.

Han tror att ökningen till 
största delen beror på att 
antalet djur blivit fler, men 
också att befolkningen på 
Mälaröarna ökar och att bi-
listerna kör ovarsamt samt i 
allt för höga hastigheter.

– Främst är det på morgo-
nen och på kvällen som bi-
listerna som är på väg ut på 
öarna kör för fort när vägar-
na är ganska fria från trafik, 
det vet vi för vi blir utringda 
när olyckorna har hänt.

Sedan 2010 har det varit 
lag på att en bilist som kör 
på björn, varg, järv, lo, älg, 
hjort, rådjur, utter, vild-
svin, mufflonfår eller örn 
ska anmäla olyckan till po-

lisen. I samband med det 
organiserades även syste-
met med jaktvårdskretsar 
som ansvarar för att söka 
reda på och då det behövs, 
avliva djur som blivit ska-
dade i olyckor.

Olycksstatistiken är för-
hållandevis jämnt fördelad 
över öarnas vägnät, även 
om vissa platser är mer 
drabbade än andra. 

Olyckorna på Lovön har 
minskat något under året, 
vilket kan härledas till att 
en stor del av marken är 
inhägnad med anledning 
av förbifartsbygget. Andra 
platser har fått en ökning, 
vilket till exempel kan bero 
på att markägare odlar vin-
tergröna grödor, som lockar 
viltet som annars har svårt 
att hitta föda.

För 2021 har hittills 28 
viltolyckor rapporterats in 
till Nationella viltolycksrå-
det.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Fördubbling av viltolyckor
Under senaste tio åren har siffrorna ökat med 100 procent

NYHETER ”Den största ökningen står rådjuren och vildsvinen för...” ’’

’’
”Främst är 
det på mor-

gonen och på kvällen 
som bilisterna som 
är på väg ut på öarna 
kör för fort ”

2020 2019 2018 2010

Rådjur 203 185 154 117

Älg 10 7 17 10

Vildsvin 63 58 60 11

Dovhjort 0 5 1 0

TOTALT 276 255 232 138

                                                                                                                         KÄLLA: Mälaröarnas jaktvårdskrets

VILTOLYCKOR 2020 Ekerö kommun

FOTO: ARKIV



Välkommen att promenera med oss

Har du varit med om sorg i ditt liv, förlorat en nära 
anhörig, och vill träffa andra i samma situation, är du 
välkommen att promenera med oss. 
Man behöver kanske prata med någon annan än den 
närmsta familjen om förlusten. Du känner dig kanske 
lite tjatig och tänker att de inte orkar höra, men du 
vill ändå prata om personen som du har förlorat som 
har varit viktig för dig. Man fortsätter ju att vara vik-
tiga för varandra men i en ny form. Eller så behöver 
du prata om det praktiska, hur du sover eller vad som 
är annorlunda som att laga mat bara till sig själv till 
exempel. Kanske känns det meningslöst men att få 
säga det högt eller att höra att någon annan känner 
samma sak kan hjälpa och så knyts nya kontakter.
Man kan hitta nya vänner eller en temporär prome-
nadvän som kan lyssna och sedan berätta om sin 
erfarenhet. Då kan man hitta stöd i den gemensam-
ma erfarenheten. Det behöver inte bara vara att man 
pratar om dödsfallet utan man kan prata om minnen 
eller om vad man ska göra nu.
Vi träffas utanför Ekebyhovskyrkan för att sedan 
promenera en timme tillsammans. Vi promenerar på 
underlag som passar de flesta. Ha på dig bekväma 
promenadskor och kläder efter väder. 
Vi träffas utanför Ekebyhovskyrkan för att sedan 
promenera en timme tillsammans. Vi promenerar på 
underlag som passar de flesta. Ha på dig bekväma 
promenadskor och kläder efter väder. 

Tid: Onsdag kl. 13.00-14.00  (från 10/3-19/5)
Plats: Ekebyhovskyrkan, Björkuddsvägen 2.
Ledare: Annika Åkerlund 

 

 

  

                                PÅ MÄLARÖARNA          10/3 – 23/3 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:

Annika Åkerlund 
Diakoniassistent
tel 08- 560 387 40
E-post: 
annika.s.akerlund@svenskakyrkan.se

Varje söndag livesänder vi en gudstjänst på facebook. Vi fortsätter även med våra digitala andakter, meditationer och 

godnattböner. Du hittar oss här:
www.svenskakyrkan.se/ekero      www. facebook.com/ekeropastorat       www.facebook.com/ungdomekero

tor 11 mar    Sänds från Ekerö kyrka
12:30 DIGITAL LUNCHKONSERT 
 Musiker: Kerstin Baldwin Sterner
 Musikmedverkan: Alexander Klimentov  
 Löfstrand
 ------------------------------------
sön 14 mar Sänds från Adelsö kyrka 
11:00 DIGITAL GUDSTJÄNST 
 Präst: Katarina Wolf
 Musiker: Daniel Stenbaek

 ------------------------------------

tor 18 mar Sänds från Lovö kyrka 
12:30 DIGITAL LUNCHKONSERT
 Musiker: Leif Asp
 ----------------------------------

sön 21 mars Sänds från Lovö kyrka 
11:00 DIGITAL GUDSTJÄNST 
 Präst: Magnus Ehntorp
 Musiker: Leif Asp
                 Musikmedverkan: Alexander Klimentov  
 Löfstrand
 ---------------------------------- 

”BULLBUSSEN” - VI TRÄFFAS OCH 
FIKAR!

Vi på Ekerö pastorats ungdomsavdelning kör runt 
med vår bullbuss och bjuder ungdomar på bullar, 
varm choklad och samtal. 
Nästa gång blir den 19 mars klockan 19 till 20. Följ 
oss på instagram (@ungdomekero) för att se var vi är 
någonstans under kvällen.

Vi ses!

Kontakt: ingrid.sardal@svenskakyrkan.se
072-503 14 34

Bullbussen 
19/3 kl 19-21

KALENDARIUM

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

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
Framåt
Ny månad och nytt hopp om förbättring. Vi kan inte gå bakåt i tiden, vi måste hela tiden  
sträva framåt.
All osäkerhet och väntan kan göra att man känner sig uppgiven och ledsen, det är helt okej,  
man får känna så. Vi befinner oss i en så unik situation, det finns inga rätt eller fel i hur man  
ska eller får känna.

Känn tröst i att du inte är ensam i dina tankar och känslor, vi är många som är på samma plats nu.

Det kommer att bli bättre, vi kommer att fortsätta framåt, bakåt är inget alternativ.

Jag vill avsluta med den bön vi läser i arbetslaget vid våra morgonböner:

Gud, tack för att du är med oss under dagen. Håll din hand över våra möten. Vi lämnar vår dag i dina händer.

Amen.

Varma tankar från Sandra Malmborg,

Diakoniassistent, 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.

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

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

För dig som vill prata med någon på kvällen och natten 
så finns jourhavande präst på telefonnummer: 112. 
Öppet 17:00 – 08:00.

Veckans tanke

Andaktsfulla tankar inför helgen

svenskakyrkan.se/faringso/veckanstanke

Mälarö Mötesplats

med Mälarögästen, finns på  

exempelvis Spotify

Digital ungdomskväll

Onsdagar 19:00 till 21:30.

svenskakyrkan.se/faringso/digital-ungdomskvallMMälaröälarö
MMötesplatsötesplats

uupptäck vårpptäck vår P Podd...!odd...!
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12 :- Priserna giltiga så länge lagret räcker. Montering tillkommer.

MÄLARÖARNA | Färingsö-
bon och skådespelaren 
Johan Hedenberg flyttade 
1971 som sextonåring med 
sin familj till Kungsberga. 
1978 flyttade han till 
Malmö för scenskolestu-
dier, men 1995 drog flytt-
lasset åter till Färingsö 
med sin egen familj. 

”Trots alla goda råd blir Jo-
han skådespelare”, så lyder 
en rubrik i MN 1978. Johan 
började med en termin på 
Calle Flygare hösten 1977 
och kom in på Statens scen-
skola (nuvarande Teaterhög-
skolan) våren 1978. I artikeln 
från 1978 kan man läsa att 
han inte uppmuntrats till 
skådespelaryrket. ”Tvärt-
om, mina föräldrar har all-
tid sagt ”bli vad du vill men 
inte skådespelare”, berättar 
Johan i tidningsintervjun 
1978.

Att han ger sig in på en tuff 
bana är han väl medveten 
om, men det avskräcker ho-
nom inte. ”Jobb finns det 
alltid. Jag kan ju alltid gå 
tillbaka till mitt jobb som 
vårdare på Svartsjö krimi-
nalanstalt”. Johan behövde 

dock inte söka andra jobb 
och även under pandemin, 
har han haft fullt upp.

– Mitt Corona-år har 
märkligt nog rent arbets-
mässigt sett varit toppen. 
Jag hade turen att medverka 
i ett par av de produktioner 
som valde att köra. Under 
våren och sommaren ar-
betade jag med en produk-
tion av Jarowskij som heter 
Dystopia och som kommer 
sändas nu under våren på 
Viaplay. Det är en slags fan-
tasy som utspelar sig bland 
ett gäng lajvare som intagit 
en gammal nedlagd malm-
brytning, där jag spelar en 
vaktmästare med dubbel 
agenda. Mer kan jag inte 
säga, än att det var roligt 
att arbeta med uteslutande 
unga människor, vilket på 
ett positivt sätt fick mig att 
känna mig lite som Gandalf, 
berättar Johan.

Efter detta klev han på en 
inspelning av ”Deg” för 
Nexico film, med beräknad 
premiär på SVT i höst.

I MN från 1978 omnämns 
Johan som ”den välkände 
ryttaren från Färingsö”.  Jo-
han kommenterar den gam-
la artikeln:

– Jag red SM i hoppning 
som ung, men var inte bäst.

Rider du fortfarande?
– Jag har skuttat runt lite 

på mina travhästar men det 
var åratal sedan.

Har du någon oanad ta-
lang? 

– Ingen aning. För om jag 
visste det, då hade den inte 
varit oanad och förmodligen 
något jag redan provat på.

Vilken är din favoritplats 
i kommunen?

– Kungsberga och hela 
norra Färingsö. En liten fa-
vorit är Ölsta cafe, som gjort 
mig starkt våffel-beroende. 
Eldgarnsö är underbart att 
flanera på. Mälaröarna är en 
underbar plats, som jag lär 
bli kvar på. Hundra procent 
lantlig miljö, enbart en halv-
timme från Brommaplan. 

Helt överlägset för min del.
Om du fick önska, vad vill 
du ska ske med Mälaröar-
na framöver?
– Att Mälaröarna får behål-
la sin unika lantliga miljö, 
samtidigt som behovet av 
hyresrätter är akut. Framför 
allt för de unga, nyss utflyt-
tade och de gamla, som inte 
längre kan eller behöver bo 
kvar i stora hus. Vet att det 
finns ett sådant projekt i 
Svartsjö, men som av någon 
anledning går trögt att ge-
nomföra, på grund av trög-
tänkt politisk anda, vilket 
kanske beror på att våra po-
litiker går all-in på dem med 
välfyllda plånböcker. Och 
bryr sig mindre om de unga 
och de äldsta. 

Vad är ditt bästa tips till 
mälaröborna för att ha ett 
bra liv i karantäntider?

– Vi har ju till skillnad från 
många andra den underba-
ra möjligheten att komma 
ut i naturen.  Så passa på att 
röra på er så mycket det går 
och kom friskare ur den här 
Coronan, än när vi gick in i 
den. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Många uppdrag trots pandemin
PROFILEN ”Mälaröarna är en underbar plats, som jag lär bli kvar på” ’’

Överst: Johan Hedenberg idag. Tidningsklippet nedan från 
Mälaröarnas nyheter 1978.                          FOTO: PRIVAT’’

”Trots alla 
goda råd blir 

Johan skådespelare”

MN ARKIVET
18 MARS 1978
MN ARKIVET
18 MARS 1978

Alltid nära dig! 

100 % om Mälaröarn
a

Grundad

1949
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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

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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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 | Under ett 
antal år har området kring 
färjan vid Jungfrusund 
varit i kraftig expansion 
och innan sommaren 
kommer ytterligare ett 
stort antal näringsid-
kare att vara på plats. 
Sushirestaurang, mäklare 
och minilivs är bara något 
av det som kommer finnas 
i området framöver.

För två veckor sedan var det 
tillträde till de trettiotre bo-
stadsrättslägenheterna i de 
två nybyggda träfastigheter 
som ligger på högra sidan 
av vägen till färjan. Husen 
kallas ”Sjöstadsorangeriet” 
med hänvisning till den inn-
ergård och det orangeri som 
kommer binda samman 
dem. I bottenplan finns även 
tre butikslokaler.

– I en av dem kommer 
MGL Sushi att öppna, de 
finns redan på två andra 
ställen i Stockholm. I den an-
dra etablerar sig Sjönära livs 
som även kommer fungera 

som postombud. Båda dessa 
öppnar under våren, berättar 
Maria Styf Borowiec, försälj-
ningschef på Nordblick som 
bygger, utvecklar och förval-
tar området. 

I den tredje lokalen flyttar 
mäklarföretaget MOHV in.

– Vi öppnar vårt kontor så 
fort lokalen är färdigställd 
och hoppas på att vi kan 
vara på plats redan i mitten 
på mars. Jag har genom min 
mycket långa tid som mä-
laröbo haft området under 
uppsikt och under senaste 
året börjat arbeta här ge-
nom vårt Brommakontor. 
Det känns väldigt roligt och 
spännande att nu få öppna 
ett fysiskt kontor och mer 
fokuserat kunna ge en kva-
litativ tjänst till boende i 
Ekerö kommun, säger Su-
sanne Eriksson, MOHV.

På andra sidan vägen finns 
ytterligare en ny byggnad 
som går under namnet Sjö-
stadsfabriken. 

– Den får en fasad av åter-
vunnet danskt rödtegel och 

kommer inrymma både 
kontor och andra verksam-
heter. Allt är uthyrt, men jag 
kan inte riktigt säga än vilka 
hyresgästerna blir. Alla verk-
samheter är noga utvalda för 
området och hyresgästerna 

kommer att flytta in under 
maj månad. Till sommaren 
kommer det vara full fart i 
området, säger Maria Styf 
Borowiec.

Hon berättar även att en 
båtklubb med 51 platser 

kommer anläggas i anslut-
ning till vattnet på vänster 
sida om färjan. Där kommer 
dessutom finnas en gäst-
brygga för den som vill be-
söka området och anlända 
sjövägen.

– Vår ambition är dock att 
det här ska vara en plats som 
man vill besöka året runt, 
sammanfattar Maria Styf 
Borowiec.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Här växer en sjöstad fram

”Vi öppnar vårt kontor så fort lokalen är färdigställd och hoppas på att vi 
kan vara på plats redan i mitten på mars”    Susanne Eriksson ’’Näringsliv

”Vår ambition är dock 

att det här ska vara 

en plats som man vill 

besöka året runt”

MARIA STYF BOROWIEC, 
FÖRSÄLJNINGSCHEF

I vänster i bild ligger Sjöstadsfabriken som kommer inrymma kontor och verksamheter. Till höger ses 
Sjöstadsorangeriet där flera näringsidkare kommer ha verksamheter i bottenplan.      FOTO: NORDBLICK
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Fler och fler månar 
om miljöaspekten

Inneklimat AB

TROXHAMMAR | Mälarö-
arnas nyheter åker ut till 
Inneklimat och träffar Pe-
ter Ferm Langmann, som 
berättar om verksamheten, 
tankarna inför framtiden 
och hans syn på utveckling-
en av Mälaröarna.  

Hur länge har företaget 
funnits?
– Sedan 1989.

Hur ser ägarstrukturen 
ut?
– Jag äger 100 procent av fö-
retaget.

Vad bör man tänka på vid 
val av värmepump? 
– Vi jobbar med alla typer 
av värmepumpar. Det finns 
bergvärme, luft/vatten-, 
frånlufts- och luft/luft-
värmepumpar. Det viktiga 
är att montera rätt värme-
pump till rätt hus. Har man 

ett äldre vattenburet system 
med olja eller elpanna så bör 
man montera berg- eller 
lu f t/vattenvär mepump. 
Har man ett nyare hus med 
frånluftsvärmepump är det 
vanligt att man fortsätter 
med det när man behöver 
byta ut. Det vi har märkt de 
senaste åren är att många 
kompletterar med en luft/
luftvärmepump för att kun-
na köra kyla på sommaren 
och komplettera värmen på 
vintern.

– Miljöaspekten har ock-
så blivit väldigt viktigt för 
många människor och man 
investerar inte bara för att 
göra en besparing utan även 
ur miljösynpunkt. 

Vilken värmepump är 
den mest populära?
– Jag skulle säga att alla mo-
dellerna går väldigt bra just 
nu. Men vi har märkt att 

luft/vattenmodellen har 
ökat i fart och tagit ande-
lar på bergvärmen, så idag 
monterar vi nog lika mycket 
luft/vatten som bergvär-
me.
Luft/luft monterar vi också 
väldigt många av eftersom 
det är en ganska enkel och 
billig   installation.

Vilka är era kunder och 
hur ser konkurrenssitua-
tionen ut?
– Vi jobbar med privatper-
soner, företag och bostads-
rättsföreningar, men största 
delen är privatpersoner.

Vad är det som utmär-
ker er från andra företag 
inom er bransch?
– Vi är lokala och väldigt 
måna om att lämna nöjda 
kunder och därtill har vi 
väldigt stor kunskap om 
IVT:s värmepumpar, både  

på installation- och servi-
cesidan.

Hur ser era framtidsut-
sikter ut och vilka utma-
ningar står ni inför?
– Det gäller att utveckla fö-
retaget så att vi kan hänga 
med i kunskap och anställa 
mer personal för at ta hand 
om den växande värme-

pumpsmarknaden på Mä-
laröarna. 

Hur vill du se Mälaröarna 
utvecklas framöver?
– Jag tycker att företagan-
det behöver växa på öarna 
så mer folk kan jobba på 
hemmaplan och slippa resa 
bort tiden. Jag vill även att 
Mälaröarna ska växa i lagom 

tempo så att infrastruktur 
med mera hänger med. Ser 
även fram emot att Förbi-
fart Stockholm och Ekerö-
vägen ska bli klara för trafik. 
Det kommer underlätta vår 
vardag väldigt mycket.   

Till sist, vilket företag 
vill du läsa om?
– Guson däck.                             

Peter Ferm Langmann, Inneklimat, berättar att det gäller att utveckla företaget så att vi kan hänga 
med i kunskap och anställa mer personal så vi kan ta hand om den växande värmepumpsmarknaden 
på Mälaröarna.                                                                                                                    FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS

’’
... luft/vatten-
modellen 

har ökat i fart och 
tagit andelar på 
bergvärmen, så idag 
monterar vi nog lika 
mycket luft/vatten 
som bergvärme”

MN MÖTER!
 ”Det viktiga är att montera rätt värmepump till rätt hus” 

Här under vinjetten ”MN möter” låter tidningen lokala företagare berätta om sin verksamhet. Därefter räcker 
de över stafettpinnen till ett annat Mälaröföretag de själva är nyfikna att få läsa och veta mer om.

’’

 

   

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.

UleFone Armor X7 16GB 

MÅNADENS HETASTE

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS PÅ 08-634 16 90
ELLER BESÖK VÅR WEBSHOP SHOP.MALAROIT.SE

SMARTPHONES FÖR

TUFFA MILJÖER

UleFone Armor 7E 128GB 

DAMMTÅLIG

VATTENTÄT

STÖTTÅLIG

Ex. moms

Ex. moms

MÄLARÖ IT

ord. 3899:-

ord. 1500:-

Erbjudandet gäller fram till  14/4-21 eller så långt lagret räcker
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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 

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

William Hansson (längst ner till vänster) tillsammans med det svenska laget efter silvret i paral-
lellslalom.  FOTO: TOMMY ELIASSON WINTER

Silver till William Hansson i VM
APLINT | William Hansson 
kom hem med en silver-
medalj från alpina-VM i 
Cortina. 

William Hansson, 19, från 
Mälaröarnas alpina skid-
klubb (MASK) kom hem 
med en silvermedalj från 
alpina-VM i Cortina. Willi-
am Hansson var reserv i det 
svenska lag som tog silver 
i parallellslalom och belö-
nades med en silvermedalj 
trots att han själv inte tävla-
de.

– Så klart sjukt kul med 
medalj och jag är så glad över 
svenska lagets prestation. 
En otrolig upplevelse som 
jag aldrig kommer glömma 
även fast jag inte tävlade. 
Det var inspirerande att få se 
mina lagkamrater tävla och 
pusha varandra. Ett min-
ne för livet, säger William 
Hansson.

Individuellt ställde Wil-
liam Hansson upp i slalom 
och storslalom. Han körde 
ur i bägge grenarna, men i 
slalom hade han en riktigt 
fin tid på gång då han endast 

var 16 hundradelar från täten 
efter den första mellantiden.

– Lite tråkigt att inte kom-
ma ner till mål, men jag är 
väldigt glad över min åkning 
tills jag åkte ut. Jag kände att 
jag fick till många bra sväng-
ar som jag tar med mig vi-
dare till resten av säsongen. 
Det var riktigt roligt att se att 
man hänger på de snabbaste 
slalomåkarna i världen. 16 
hundradelar till första mel-
lantid är inte mycket, det 
hade varit kul att se vad min 
åkning hade räckt till om jag 
tagit mig i mål, säger Hans-
son.

William Hansson är just 

nu rankad etta i världen i 
slalom och storslalom för ju-
niorer födda 2001 och yngre.  
Det finns många nyttiga er-
farenheter som den talang-
fulle MASK-åkaren tar med 
sig efter sitt första VM.

– Min VM-debut var en 
otrolig upplevelse och det 
var en ära att få representera 
Sverige. Jag tar med mig den 
inspiration jag fått av mina 
lagkamrater från lagsilvret. 
Jag tar även med mig min 
åkning som jag fick till i sla-
lomen till mellantiden och 
alla andra glada stunder jag 
fick uppleva. Jag går vidare 
nu med nyttig erfarenhet in 
till resten av säsongen, sum-
merar Hansson.

Efter VM för seniorer har 
William Hansson även hun-
nit med att delta i junior-VM 
som avgjordes i Bansko, 
Bulgarien i början av mars. 
William Hansson blev bästa 
svensk på en åttonde plats 
i storslalom och körde ur i 
slalom.

JOHAN  ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

Sportnyhet? Skicka kort text till sport@malaroarnasnyheter.se

”Så klart sjukt kul med medalj och jag är så glad 
över svenska lagets prestation...”   William Hansson ’’Spporten

’’
”William 
Hansson 

är just nu rankad 
etta i världen i 
slalom och 
storslalom för 
juniorer födda 
2001 och yngre.”
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Läs mer på ivt.se

Hälsosamt inomhusklimat 
och stor energibesparing.

AirX 400

Geo 500

Vent 402

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

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

FÖNSTER & DÖRRAR 
FÖR KUNDER MED HÖGRE KRAV
Vi tar hand om allt. Uppmätning, tilllverkning,  
leverans och installation.

FÖR GRATIS 

FÖNSTERMÄTNING

OCH OFFERT 

RING 

08-27 90 92

Familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945

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

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

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

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

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

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

Ring gärna och beställ Ring gärna och beställ 
08-34 11 7708-34 11 77
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Överst en teckning över entrén till det badhus som planerades i kommunen 1971. Det var storstilade planer med som bassäng, bastu, servering och åtta bowlingbanor. Det blev inget 
av. Bilden till vänster visar illustrationen för badhuset som planerades att stå klart 2012, men även dessa planer fick läggas åt sidan. Bilden till höger visar fasaden på badhuset som 
nu ser ut att bli av. I sommar ska grävning starta för huset. Gemensamt för alla tre förslag är att de planerats att läggas vid Träkvistavallen.  

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.

Badhusplaner under 50 år
MÄLARÖARNA | Planer på 
ett badhus i kommunen har 
dykt upp ett flertal gånger 
under 50 års tid. Bland 
annat 1971 då MN publicerar 
en stor bild på entrén till ett 
badhus.

Bygget av badhuset som pre-
senteras 1971, beräknas kosta 
fem miljoner kronor. Bygg-
starten tänker man sig ska ske 
1972 med byggnaden på plats  
1973.

”Eftersom bostadsbebyg-
gelsen i Ekerö anses ha hög 
badrumsstandard föreslås 
inte turkiskt eller romerskt 

bad eller karbadsanläggning. 
Bastuanläggningar och även 
badet i dess helhet utformas 
så trivsamt och familjevänligt 
som möjligt” skriver MN.

Det är storslagna planer då 
det inte bara ska bli en 25-me-
tersbassäng utan även åtta 
bowlingbanor. 

Förslaget får i stort sett po-
sitiva reaktioner från kom-
munens organisationer, men 
föräldra- och fastighetsägar-
föreningarna anser att det 
blir för dyrt och föreslår att 
ett billigare och enklare alter-
nativ utarbetas. Men det blev 
inget med det. 

Riktigt nära var det för tio år 
sedan. 2009 togs beslut av 
kommunfullmäktige om att 
ett badhus skulle byggas. Pla-
nen var att första spadtaget 
skulle tas hösten 2010 med 
en beräknad byggtid på cirka 
ett och ett halvt år.  

Men planerna grusades gan-
ska fort då upphandlingen 
av badhuset blev mer kom-
plicerad än väntat. Dock var 
förhoppningen att upphand-
lingen skulle vara avklarad 
årsskiftet 2010/2011. Men 
den pågående upphandling-
en avbröts, en ny förbereddes 
och ett första spadtag skulle 

tas 2012. Men åter las planer-
na ned, ekonomin höll inte. 
Tanken var att Ekerö bostä-
der skulle säljas och inbringa 
pengar, men i en folkomröst-
ning blev det nej till försälj-
ning. 

”En försäljning av Ekerö bo-
städer skulle ha gett en stor 
ekonomisk vinst på cirka 400 
miljoner kronor till kommu-
nen. Det skulle räcka dels 
till bygget av badhuset, dels 
till att amortera på kommu-
nens höga låneskuld. Med 
en minskad låneskuld skulle 
driften av badhuset kunna 
betalas utan att det skulle 

påverka kommunens övriga 
verksamhet som till exempel 
skola och äldreomsorg”, sa 
Peter Carpelan 2012.

Nu verkar det ändå som att 
kommunen får sitt badhus. 
Man räknar med att börja grä-
va för badhuset i början på 
juni i år. Sedan är det ungefär 
ett och ett halvt års byggtid, 
vilket innebär att tidpunkten 
då badhuset ska stå klart blir 
till årskiftet 2022, 2023. Den 
som lever får se…

        EWA LINNROS
@malaroarnasnyheter.se

Alltid nära dig! 

100 % om Mälaröarn
a

Grundad

1949



Vi fi nns här 
för dig!

Öppet 7–22

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

Tappström

Entrecote  Ursprung Sverige. 
Från manuella delikatessen. 
      Jfr pris 199:00/kg.        

Blandfärs    Smak av Gotland. 
Ursprung Sverige.   800 g.      Jfr pris 49:80/kg.    
Max 2 per hushåll.

 39  90  /st 

Frysta räkor    Ullmo. I lösvikt  . 
Från vår räkbox. Jfr pris 79:00/kg.    

Minst 25% rabatt!SUPERKLIPP

199 k 
 /kg 

Minst 25% rabatt!SUPERKLIPP

79 k 
 /kg 
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MÄLARÖARNA | På grund
av coronapandemin blev 
det ingen ståndsmässig 
invigning när det nya vär-
meverket på Ekerö togs i 
drift strax innan jul. Men 
nu är anläggningen igång 
och levererar fjärrvärme 
till de första kunderna i 
och kring Ekerö centrum.

I början av december leve-
rerades det första biobräns-
let till anläggningen som 
ligger i Bryggaområdet på 
Ekerö. Biobränslet används 
som huvudbränsle i de två 
flispannorna som ingår i 
anläggningen. Under hela 
december pågick intrim-
ning och uppstart av anlägg-
ningen och vid årsskiftet 
påbörjades den så kallade 
provdriften som är sista ste-
get innan Ekerö Vasa värme 
(bolag som ägs till 65 pro-
cent av Vasa värme och till 35 
procent av Ekerö kommun, 
reds. anm.) tar över hela 
ansvaret för anläggningen i 
slutet av januari. Intrimning 
och provdrift genomförs i 
syfte att säkerställa att alla 

prestandakrav är uppfyllda. 
Anläggningen kommer att 
leverera fjärrvärme till alla 
anslutna kunder under den-
na period.

Redan i slutet av novem-
ber 2020 producerades dock 
den allra första fjärrvärmen 
för leverans till kunderna. 
Initialt eldades med bio-ol-
ja, som under normal drift 
endast kommer att använ-
das för uppstart samt som 
reserv- och spetslastbränsle. 
Detta är ett normalt förfa-
rande när man startar upp 
ett helt nytt fjärrvärmesys-
tem. Dels handlar det om 
att säkerställa alla installa-
tioners funktionalitet, dels 
att långsamt värma upp så-
väl värmeverket som själva 
fjärrvärmenätet. Det är stora 
vattenvolymer som ska vär-
mas upp.

– Vi gläder oss åt att nu ha 
börjat leverera lokal, hållbar 
värme till både privata och 
kommunalt ägda fastigheter 
här på Ekerö. Själva byggar-
betena började för snart två 
år sedan. För oss inom kom-

munen är det frukten av ett 
arbete som började flera år 
tidigare. Satsningen på när-
producerad, biobränsleba-
serad fjärrvärme är en viktig 
del av en större strategisk 
plan som omfattar allt från 
energi- och klimatsatsning-
ar till att bygga en långsiktigt 
fungerande och hållbar in-
frastruktur, säger Adam Re-

uterskiöld (M), kommun-
styrelsens ordförande. 

– Det är alltid roligt och 
spännande att driftsätta ett 
helt nytt fjärrvärmesystem 
efter en lång byggfas. När 
vi nu har gått i drift här på 
Ekerö så känner vi också lite 
extra stolthet. De sista nio 
månaderna av byggfasen 
har förutsättningarna varit 

lite mer utmanande än vad 
vi är vana vid på grund av 
pandemins krav på fysisk 
distansering. Byggande av 
alla dess slag kräver frekven-
ta och nära kontakter med 
framför allt leverantörer och 
entreprenörer. Jag är nöjd 
med att vi gemensamt med 
våra samarbetspartners har 
lyckats finna lösningar som 

gjort det möjligt att börja le-
verera fjärrvärme redan nu. 
Enligt avtalet med kommu-
nen hade vi förbundit oss 
att påbörja leverans senast 
hösten 2021. Det har vi kla-
rat med god marginal, säger 
Anders Pettersson, vd i Vasa 
värme och dess ägarbolag 
Solör bioenergi.

Fjärrvärmeverket i drift
NYHETER ”Vi gläder oss åt att nu ha börjat leverera lokal, hållbar värme...” ’’

Det nya värmeverket i Bryggaområdet har två flispannor som kommer eldas med biobränsle för att förse kunderna på Ekerö med fjärr-
värme.                           FOTO: DANIEL ROHLIN

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

– Ditt lokala Taxibolag på hemmaplan –
Persontransport och bud

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

Ekerö 08-560 313 31
Varmt välkommen 

Caroline Malin Louise

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

Kungörelse om beslut – bygglov för nybygg-
nad av badhus på fastigheten Ekerö-Väsby 
43:1, träkvistavallen. Dnr BYGG.2020.774 

Den 26 februari 2021 
beslutade byggnads-
nämnden i Ekerö kom-
mun, DB § 242, att bevilja 
bygglov för nybyggnad av 
badhus på fastigheten 
Ekerö-Väsby 43:1, med 
stöd av 9 kap 30 § 
plan- och bygglagen (PBL).

Önskar du ta del av beslutet, 
kontakta Ekerö Direkt på tel 
08-124 571 00 eller e-post: 
bygglovsenheten@ekero.se

Eventuell överklagan 
ska senast tre veckor 
efter att denna kun-
görelse publicerats 
ha inkommit till: 

Ekerö kommun, 
Byggnadsnämnden/
Bygglovsenheten, 
Box 205, 
178 23 Ekerö 

Alternativt med e-post till: 
byggnadsnamnden@ekero.se

Kungörelse om beslut – rivningslov för 
5 st byggnader på fastigheten Ekerö-Väsby 
43:1, träkvistavallen. Dnr BYGG.2020.836 

Den 19 februari 2021 
beslutade byggnads-
nämnden i Ekerö kommun, 
DB § 211, att bevilja 
rivningslov av 5 st 
byggnader på fastigheten 
Ekerö-Väsby 43:1, 
med stöd av 9 kap 34 § 
plan- och bygglagen (PBL).

Önskar du ta del av beslutet, 
kontakta Ekerö Direkt på tel 
08-124 571 00 eller e-post: 
bygglovsenheten@ekero.se

Eventuell överklagan 
ska senast tre veckor 
efter att denna kun-
görelse publicerats 
ha inkommit till: 

Ekerö kommun, 
Byggnadsnämnden/
Bygglovsenheten, 
Box 205, 
178 23 Ekerö. 

Alternativt med e-post till: 
byggnadsnamnden@ekero.se

Fastpristariff 10 m3: 4750:- 
1 v hyresfritt!
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Hjälpverksamhet 
Ansökan om bidrag 
till enskild person 

Stiftelsen Lovö hjälpfond har till ändamål att ”utöva tillfällig 
hjälpverksamhet bland behövande, barn och sjuka inom 
Lovö församling (del av Ekerö pastorat) med företrädesrätt 
för personer boende på Drottningholm, och i andra hand 
inom Färingsö församling.”  

Styrelsen inbjuder härmed behövande, barn och sjuka 
enligt ovan att skriftligen inkomma med begäran om 
bidrag. Motivera Din ansökan. Den sökande måste 
uppfylla de krav som myndigheterna ställer för erhållande 
av stöd från skattebefriade stiftelser.  

För ”barn” avses främjandet av vård och uppfostran samt  
Undervisning eller utbildning. Barn skall inte ha uppnått 18 
års ålder. Bifoga personbevis och övrigt av intresse. Den 
som är behövande bifogar slutskattesedel och den som är 
sjuk bifogar därutöver läkarintyg.  

Observera att beviljade bidrag enbart utbetalas genom 
insättning till bank- eller personkonto. 

Ansökan ska ha kommit Stiftelsen tillhanda senast 
den 1  maj 202  under adress: 

Stiftelsen Lovö hjälpfond  
c/o Ståthållarämbetet 
Kontaktperson: J  
Kungl. Slottet 
107 70 STOCKHOLM 

Med över 30 års samlad erfarenhet 
skapar vi tillsammans vackra minnen

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö 

Heli Ekberg  och Leif Eriksson

Heli Ekberg och Leif Eriksson

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SKANDIAMAKLARNA BROMMA/SPÅNGA/EKERÖ, TFN 08-80 76 00

BOAREA 160 KVM ANTAL RUM 6 ROK (3 SOVRUM) TOMTAREA 998 KVM ADRESS BRANTBACKEN 1B
RING FÖR BOKADE VISNINGAR MÄKLARE MONIKA KEILLER 070-912 80 44

EKERÖ NÄRLUNDA — FIN FAMILJEVILLA I UNDERBAR TRÄDGÅRD!
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STOR/VÅR-
STÄDNING

FÖNSTERPUTS

Rut-avdrag!

Vi är en miljömedveten och profesionell städfirma 

på Ekerö som även verkar på hela Mälaröarna 

och i Stockholm City. Vi erbjuder allt från hushållsnära 

tjänster till kontorsstäd, flyttstäd och fönsterputs för 

både privatpersoner och företag. Välkommen!

www.ekerostad.se
info@ekerostad.se

070-560 19 54

För en enklare vardag!
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

MÄLARÖARNA | Med hjälp 
av appen ”Kungliga prome-
nader på Drottningholm” 
blir besökarna guidade 
genom Drottningholms 
slottspark. Det senaste 
tillskottet är en promenad 
som lockar unga besökare 
till lek.

Appen ”Kungliga prome-
nader” har utvecklats av 
Kungahuset för att visa 
besökarna sevärdheter i 
landets kungliga parker 
samtidigt som man erbjud-
er promenader. I Drott-
ningholmsparken kan man 
bland annat välja att gå 
”Världsarvspromenaden”, 
som visar parkens historis-
ka byggnader och berättar 
om vad de använts till, vilka 
som bodde där då och vad 
de används till nu. ”Träd-
gårdspromenaden” visar 
parkens barocka lustträd-
gård, engelska park och in-
tima 1700-talsträdgård vid 
Kina slott. ”Skulpturpro-
menaden” passar för den 
som vill veta mer om mar-

mor- och bronsstatyerna 
som står utplacerade i par-
kens omgivningar eller vill 
lära sig om allt från svenska 
krigsbyten till klassisk my-
tologi.

Den senast tillkomna pro-
menaden kallas för ”Drott-
ningholmsquizen” och 
är anpassad för parkens 
yngre besökare. Tillsam-
mans kan man genom den 

upptäcka några av parkens 
höjdpunkter och får svara 
på både lättare och svåra-
re frågor. Vid varje stopp 
finns dessutom ett uppdrag 
att utföra  på plats som upp-

manar till sinnesupplevel-
ser och lek med vänner och 
familj.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Drottningholm för unga
Appen lockar till promenader och lekfullhet

KULTUR 

Esther från 
Färingsö 
släpper singel
FÄRINGSÖ | Lagom till alla 
hjärtans dag släppte färing-
söbon Esther Eriksson sin 
första singel ”Move on” 
som handlar om det svåra 
beslutet att gå vidare från 
en kärleksrelation trots sak-
nad och längtan. Esther är 
uppvuxen på vägarna, med 
de två musicerande och tur-
nerande föräldrarna Karin 
Thyr Eriksson och Göran 
Eriksson och med dem har 
hon flugit kors och tvärs 
över hela världen.

Vid varje stopp i Drottningholmsquizen finns ett uppdrag som ska utföras på plats.               FOTO: RAPHAEL STECKSÉN

Esther Eriksson har turnerat 
jorden runt sedan hon var barn.

 FOTO: NIKOLA STANKOVIC
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EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad

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

   båt, bil

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

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

Det var en helt vanlig torsdagskväll. Gusten 
hade fått sin hundpromenad och nu var det 
dags för min egen. Tog den vanliga rundan upp 
emot Ekebyhovsskolan och det var då jag upp-
täckte himlen. Över de spretiga popplarna som 
omringar skolan seglade små lätta rosa moln. 
Himlen var svagt blå vilket framhävde de mjuka 
molnen.
 

Så blickade jag åt söder och där pågick något helt annat 
på himlen. Här var bakgrunden guldfärgad och molnen 
utdragna i stora vita sjok. De rörde sig snabbt och ändra-
de hela tiden form. Och inte nog med det! Norrut hade 

himlen valt en helt annan ton, mörkviolett. Här syntes inga moln 
alls men den violetta färgen stod sig fint mot granskogen. Vilket 
skådespel!

Jag mötte både barn och vuxna på väg hem från skola och jobb. 
Ingen verkade ha tid för några naturupplevelser. De flesta var 
försjunkna i mobilskärmens blåa ljus och mot den kan ingen rosa 
himmel konkurrera. När naturen nu så generöst bjöd på sig själv var 
det trist att inte fler lyfte blicken mot himlen just då. Det är bara att 
inse att våra prioriteringar är olika.

Jag läste alldeles nyss i en vetenskaplig tidning att det är viktigt 
med vissa upplevelser. Att befinna sig i förundran över någonting   
– att plötsligt stanna upp och låta allting annat försvinna ur med-
vetandet. Att bara låta sig överväldigas av detta enda – ja det lär vara 
det bästa som kan ske med oss. Kroppen får en hälsoknuff, cellerna 
kvicknar till och eventuell deppighet blir som bortblåst.

Naturen gör lite som den vill och det är kanske därför vi blir 
förundrade när det oväntade händer. Och ibland har människan sin 
hand med i spelet. Tänker på Ekebyhovsdalens bonde som lät oss ta 
del av ett fantastiskt gult rapsfält under försommaren. Tack för det! 
Den gula färgen var intensiv och den här gången var det ingen som 
kunde låta bli att hänföras. Skolbarnen smög sig in i det gula havet 
och lät sig omslutas av blommorna. Tidspressade joggare stannade 
ändå till för ett ögonblick och till och med de fartblinda cyklisterna 
noterade att här fanns ett vackert odlingsfält. 

De pessimistiska säger att färgerna på himlen har att göra med 
klimatförsämringen och alla våra onödiga utsläpp. Jag vill inte lyss-
na på dem. Kanske har de rätt, kanske inte. 

Skymningen kom fort den här torsdagskvällen och snart hade 
de rosa molnen upplösts. I väster färgades himlen allt rödare innan 

mörkret tog över. Då gick jag hem till Gusten 
och tröstade honom med en köttbulle. Men 
jag tror inte han hade uppskattat himlafe-
nomenen. Hans värld är markbunden. Och 
om han någon gång skulle bli förundrad är 
det knappast över några rosa moln. Möjligen 
över en extra portion köttbullar.

Gunilla Lindberg

• Välkomna med bidrag till Kolumnen! 
Med den vill MN skapa en längre kåserande form för ämnen 
och intryck, som nödvändigtvis inte behöver vara dagsaktuella, 
men som dock har stark anknytning till Mälaröarna. Att MN publi-
cerar ett inlägg i kolumnen betyder inte att  redaktionen ställer sig 
bakom de åsikter som där framförs. Intresserad? Mejla ditt förslag 
till kolumnen@malaroarnasnyheter.se

ko
lu

m
n

en
Rosa himmel

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  

12 mars!   



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

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

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

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Hans Melander, 
tredje generationen

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

Vi gör hembesök för din trygghet

Ring för tidsbokning 
08-560 360 80

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Leif Eriksson

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö 

Heli Ekberg  och Leif ErikssonHeli Ekberg  och Leif Eriksson

Hem/företagsstäd 

www.ekerostad.se
070-5601954 

FÖNSTERPUTS

Rut-avdrag!

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. 

PRIVATA ANNONSMARKNADEN
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AVLIDNA___

Grattis My på 
3-årsdagen den 
12 mars. Puss och 
kram från mamma, 
pappa, Melvin och 
Meya.

Hampus Lindh 
fyller 11 år den 2 
mars.  Grattiskra-
mar från farmor 
och farfar.

Thea Lindh fyller 
9 år den 30 mars.
Grattiskramar från 
farmor och farfar.            

• Kurt Sören Eklöf, Ekerö, 
avled den 28 januari i en 
ålder av 82 år.

• Henry Eugén Höög, Ekerö, 
avled den 28 februari i en 
ålder av 95 år.

 

Vår bror, morbror, svåger, kusin och vän

Bengt Söderström
*7 november 1947

Avled lugnt och stilla i sitt hem i Norrtälje den 6 januari 2021

Britta och Janne
Ann, Ludde och Rickard

Bitte och Helena med fam
Olle och Maria

Personal, Färsnas gruppboende
Vänner

Gravsättning sker sommaren 2021 i Asklövslunden på
Adelsö kyrkogård med familjen och närmsta vänner.

Inga blommor. Tänk gärna på Cancerfonden  
– ett bidrag i Bengts namn.

Vi hoppas kunna ordna en minnesstund vid separat 
tillfälle också sommartid.

Din fysiska förmåga gick sakta utför under dina  
sista år men aldrig minnen från barndomen fram till åldrandet.

Du bar alltid med dig dina förhoppningar om att få uppleva
det som gav dig extra glädje. Att få åka i stora bilar, att få prata  

om stora hus med källare, att få bjuda in dig själv till vänner
 på kaffe eller en god lunch gärna med lax och löjrom, att få lyssna 

på Adelsökyrkans klockor ringa in helgen lördagskvällar. 
Musiktalangen gav dig extra tillfredställelse, du komponerade  

och gav i hemmet små konserter. Ditt mästerverk som fastnade för 
evigt i vänners medvetande tillägnade du egentligen din idol  

 
”Raka bort skägget”.

Du var en skapande människa och dina  
önskemål och fantasier gav dig tillgång till “livets salt”.  

Du gav dig och oss många glada stunder.
Nu är du äntligen åter hos mamma,  

när tiden är mogen gör vi detsamma.

Rain Man

Vår kära

Solveig Nyberg
* 20 september 1932

har lämnat oss 
i stor sorg och saknad

Knäred
den 11 februari 2021

C L A S

BARN

Barnbarn

Släkt och vänner

Begravningen äger rum i stillhet
laholmsbegravningsbyra.se

Älskade lilla mamma
mormor och vän 

Utti Wessbohn
* 31 december 1942

Du har lämnat oss 
i sorg och saknad

 6 februari 2021

CARL  HENRIC

LOTTI och PASCAL

Isabelle  Nike

Släkt och vänner

Jag finns inom dig alltid
Du kan ta fram mig 

när du vill
Allt som är kvar av dig 

är inom mig
Så är vi jämt tillsammans

Barbro Lindgren

Begravningen äger rum fredag 
5 mars kl 11 i Ekerö kyrka. 

Tänk gärna på Strokeförbundet.

Alfa Ekerö

IGNIS
Begravningsbyråer 

Med lång tradition 
och gedigen 

kunskap hjälper 
vi er att utforma ett 
minnesvärt avsked

www.ignis.se
 

Sandviksvägen 4 
Tidsbokning 

på telefon 
08 - 560 310 65

 Auktoriserad av SBF

Ett varmt tack för allt
deltagande med blommor

och fonder efter

Göte Blombergs
bortgång

E V A
Barnen

• Familjeannonsera GRATIS! 
• Max 100 tecken inkusive 
blanksteg  samt eventuell 
jpg-bild. 
• Skicka till familj@
malaroarnas nyheter.se  

Sälj tryggt och säkert!

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

KÖPES__
Flyg: memorabilia och 
föremål från flygbranschen 
sökes till flyghistoriskt arkiv 
och samling. Allt kan vara 
av intresse, t ex broschyrer, 
bilder, reklam, modeller, 
mm. Tel 0701-46-77-77
eller flygarkivet@gmail.
com

Frimärken, mynt, vykort. 
Gärna hela samlingar och 
partier. Bor på Ekerö, kan 
göra hembesök. Vänligt 
och kunnigt bemötande.
08-400 258 35. 

Jag köper gärna dina 
gamla LP-skivor, mindre 
och större samlingar, pop, 
rock, jazz, 60- till 80-tal.  
Även CD-skivor kan vara av 

intresse. 0730-37 10 36.

Jag köper gärna dina gamla 
vinylskivor till mina radio-
program. Pop, rock, blues, 
hårdrock m m 1950- till 
80-tal. Även större mängd/
hel samling. Ej dansband, 
klassiskt eller barnskivor 
och ej CD, stenkakor eller 
kassetter. Kontakta Ronny i 
dag 070-271 51 97 



29  10 MARS 2021Mälaröarnas nyheter

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: Säkert skrinnande innan isläget förändrades.    
FOTO:  THOMAS ÄLGEKRANS

Vi gratulerar Ewa Bergqvist Larsson, Ekerö, till förra num-
rets 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

Liberalerna hade årsmöte 21 februari och Hans Henriksen omval-
des till styrelseordförande. Mötet genomfördes både digitalt och 
fysiskt. Till mötet var arkitekten Johannes Tovatt inbjuden och 
berättade om ”byggnationer i centrumnära lägen”.  Tovatt har tidi-
gare skissat på ett alternativ för att  bevara bussgaraget samtidigt 
som man bygger nytt. Bilden är från medlemsmötet i december.

 FOTO: HANS HENRIKSEN

Öpartiets årsmöte den 24 februari hölls digitalt. Till ordförande 
omvaldes Stefan Björn och till kassör omvaldes Bernt Richloow. I 
övrigt omvaldes även tidigare ledamöter: Elaine Adlertz, Desirée 
Björk, Ulf Jansson, Rolf Noren, Robert Oberascher, Barbro Olsberg 
och Malin Rikardsdotter 

 FOTO: IREN BAKKERUD

Lördagen den 13 februari var det premiär för streaming från 
Ekebyhovs slott, arrangerat av den ideella föreningen Jazz på 
Mälaröarna. Trio BLT spelade Jazzn’ Blues och gruppen består 
av Stig Sjöberg, gitarr, Leo Lindberg, orgel/keyboard samt Björn 
Gideonsson, trummor.  FOTO: INGER SEHLQVIST

Fredagen den 19 februari genomförde Ekerö och Lidingö fritidsgårdar ett gemensamt event online för tjejer och ickebinära. Cirka 250 
ungdomar deltog, varav några ungdomar på fysisk plats i respektive verksamhet efter kommunens restriktioner av antal. Majoriteten 
var med online. Ekerö fritidsgårdar med fritidledarna Agnes Jakobsson och Linda Svalstedt Wiberg sände sin live från Träkvista fritids-
gård med livepoddinspelning och bingo,                                                                                                        FOTO: AGNES JAKOBSSON OCH JOAKIM BENNERIHEIM

Älg på vägen i allén från Ekerö kyrka.
 FOTO: SANDRA HJELM

ÖARNA RUNT #malaroarnasnyheter

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

ty
ck

!

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

Lägg inte ner badet på Adelsö
Det har kommit till vår 
kännedom att Ekerö 
kommun har beslutat 
att avveckla den enda 
officiella badplatsen 
på Adelsö, belägen vid 
Hovgården och världs-
arvet.

Nedläggningsbeslutet 
framstår som mycket egen-
domligt mot bakgrund av att 
det står i Ekerö kommuns 
översiktsplan att man ska 
satsa på de historiska världs-
arven och uppmuntra verk-
samheter med anknytning 
till dessa. Det står också i 
samma dokument att Ekerö 
kommun ska verka för fler 
badplatser(!). För oss på 
Adelsö är beslutet närmast 
provocerande med tanke på 
att man nu alltså talar om att 
satsa mer på området kring 

Alsnöhus, Hovgården och 
världsarvet. Ekerö kommun,  
föreningarna och näringsli-
vet på Adelsö har dessutom 
påbörjat ett unikt samarbete 
för att utveckla området just 
vid badplatsen.

Vidare kan vi förvänta 
oss mer turister till den här 
delen av Adelsö, som kan 

vilja ta sig ett dopp under 
varma sommardagar Det 
är ofta fotbollsläger här 
med många ungdomar i 
anslutning till Adelsövallen 
på somrarna. Då är ett bad 
väldigt viktig. Det är mycket 
vatten runt Adelsö, men på 
den östra sidan av ön är det 
dåligt med bra badplatser, 

särskilt för barn.I stället 
för att lägga ned badplat-
sen borde den förbättras. 
Stranden och grillplatsen är 
väldig fina. Men bottnen har 
vass och är stenig. Den borde 
förbättras genom att rulla 
undan en del stenar och fylla 
på med sand. En angelägen 
förbättring vore att lägga dit 

någon form av flytbrygga så 
att man lätt kan komma ut 
på djupare vatten. En sådan 
har funnits tidigare på bad-
platsen.

Tidigare fanns också en 
välordnad badplats vid 
Hässlesand vid Sjöängen på 
Munsö. Den utnyttjades av 
många adelsöbor. Och kom-
munen anordnade till och 
med en mycket uppskattad 
simskola här, där många 
barn och ungdomar från 
Adelsö har lärt sig simma.  
Men den här badplatsen är 
nu ett minne blott. Den har 
ersatts av en skjutbana.

Vi vill vädja till kommu-
nen att ompröva beslutet 
att lägga ned badplatsen vid 
Hovgården på Adelsö

– Anders Gustafsson, 
ordförande Värna Adelsö

Ett körfält – låt färjan bli gratis
Arbetet med att bredda 
Ekerövägen fortsätter och 
körfält ska stängas. Det är en 
ytterst ohållbar och i åratal 
framöver långdragen trafik-
situation som nu väntar 
alla pendlare. Är det då inte 
rimligt att Trafikverket från 
och med nu gör Slagstafärjan 
avgiftsfri? Färjeförbindelsen 
borde betraktas som 
”allmän väg” eller åtmins-

tone som en temporär 
ersättning för en sådan. 
En avgiftsfri färjeförbin-
delse skulle kunna lätta på 
trycket över Nockebybron, 
byggarbetsplatsen vid 
”Förbifarten” och världsar-
vet Drottningholm. Tätare 
och utökad färjetrafik är ju 
naturligtvis önskvärd och 
kommer förmodligen visa 
sig bli nödvändig. Att sedan 

buss 350 läggs ner är ju en 
ytterligare ovälkommen 
försämring av kommunika-
tionen från Mälaröarna. 

Troligen är det många som 
har svårt att tänka sig att bo 
eller flytta ut på Mälaröarna 
av dem som behöver arbeta 
på andra sidan det vatten 
som omflyter vår övärld.

– Bernt Malmros

Replik 
M, KD och C

Politikerna går emot lagen
I nummer 4 av MN står åter-
igen att läsa om Silvia-
hemmets ”Silviabo” på 
Drottningholmsmalmen. 
Bygglovet är upphävt. Igen. 
Bygglovet upphävdes redan 
2018 av Mark- och miljö-
överdomstolen (MOÖD). 
Husen måste anpassas till 
omgivningen eller rivas. 
Mark-  och miljödom-
stolen (MOD) upphäver 
bygglovet då detta strider 
mot detaljplanen och de 
så kallade varsamhetsreg-
lerna i Plan- och bygglagen. 
Grannar har inte hörts, men 
framförallt skadar byggna-
tionerna kulturhistoriska 
värden, sammanfattas det.

Tidigare ordförande i 
byggnadsnämnden sa nej 
till bygglov med hänsyn till 
detaljplanen. Ändå skulle 
byggnationen genomföras 
och bygglov beviljades 2017. 
Som kommuninvånare och 
intresserad av kulturhisto-
riska värden samt demo-
krati, ställer sig underteck-
nad frågande till hur detta är 
möjligt? ”Nu ska vi  se hur 
Silviahemmet ställer sig till 
domsutslaget och hur de 
vill välja att gå vidare” utta-
lar sig miljö- och stadsbygg-
nadschefen i kommunen. 

Som om detta inte skulle 
vara ett beslut som kommer 
från våra ledande politiker. 
Tjänstemän vet att hålla sig 
till lagstiftningen. Hur är 
det möjligt att ledande poli-
tiker i kommunen tar beslut 
som dessa? Som strider mot 
gällande lagstiftning och 
folkvilja? 

Och som detta exempel 
inte är nog, finns det fler där 
våra ledande politiker säljer 
ut våra gemensamma egen-
domar till underpriser. 
Köparen kan  därpå sälja 
vidare med många mil-
joner i vinst. Ytterligare 
ett illavarslande exem-
pel är försäljningen av 
Ekebyhovskolan med 
medföljande exploatering, 
där politikerna hänvisar 
till utredningar som ska 
bevisa behovet av att 
riva dugliga byggnader. 
Utredningar som inte kan 
presenteras. Just det ärendet 
är föremål för prövning i 
Förvaltningsrätten efter att 
en kommuninvånare har 
gjort en anmälan.

Sammantaget är det 
mycket som väcker mina 
funderingar.

– Lena Jerrewing

Får de äldre betala för alla misstag?
REPLIK

I dessa tider, när debatten 
har gått hög kring hur våra 
sköraste behandlats på äld-
reboenden, har kommunen 
beslutat om neddragningar 
av hemtjänstinsatserna. De 
som tidigare fått hjälp med 
att komma ut på en prome-
nad tre gånger i veckan får nu 
bara en promenad. Städning 
var fjortonde dag har bytts 
till städning var tredje vecka. 
Att läsa ”Undersköterskas” 
insändare är oerhört skräm-
mande. Dessa lågbetalda 
personer, ofta kvinnor, 
jagas med orimliga håll-
tider i hemtjänsten. Tio 
minuter för hjälp med 
dusch, 45 minuter för 

inköp, alla förstår hur illa 
personalen och de äldre mår 
efter de nya riktlinjerna. 
Skyddsombuden borde sätta 
stopp för detta! Det hänvisas 
till att köpa RUT-tjänster, 
något som många äldre fak-
tiskt inte har råd med.

Också hanteringen av 
Stockbygården visar på 
sättet man behandlar äldre. 
En mötesplats för PRO som 
Ekeröalliansen ville riva. Att 
underhålla och bevara loka-
ler som har stort värde för 
daglediga borde vara högsta 
prioritet.

I denna kommun styr 
också politiker utan att bry 
sig om regelverk. Att ge 
bygglov till Silviabo utan att 
genomföra ett grannehö-

rande  eller informera om 
bygglovsbeslut är märkligt. 
Mark- och miljödomstolen 
har upphävt byggloven som 
strider mot detaljplanen 
och plan- och bygglagen, nu 
måste byggnaderna anpassas 
efter den kulturhistoriska 
omgivningen eller rivas.

Bakläxa blev det också 
för Ekeröalliansens beslut 
att sälja Ekebyhovsskolan 
till underpris. Köpet har 
överklagats. Varför sker alla 
dessa vansinnesaffärer?  Är 
det de äldre som får betala 
för Ekeröalliansens misstag 
med sämre social service?  
Detta är inte en kommun 
som värnar om de gamla!

– Upprörda pensionärer

REPLIK

Det förvånar oss inte att 
ni som företrädare för 
Ekeröalliansen i social-
nämnden vill få det att se 
ut som om våra krav på att 
det ska finnas sjuksköterska 
på plats dygnet runt gör att 
de äldres hälsa och omsorg 
äventyras, när det i själva 
verket är precis tvärtom. Just 
därför ställde vi kravet, för 
att säkerställa de äldres hälsa 
och omsorg. Till skillnad 
mot er anser vi att samma 
ska-krav som vi har på våra 
egna äldreboenden ska vi 
också ställa på de privata 
utförarna i en upphandling. 
Det är inte svårare än så. 
Så förvräng inte våra krav 
till något annat, för att ni 
ska hamna i bättre dager. 
I er insändare påstår ni 
dessutom att det endast var 
S och Öpartiet som lade 
kravet, när det i själva verket 
var oppositionspartierna 
S, Ö, MP och L som ställde 
samma krav. 

– Desirée Björk (Ö)
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Vi värnar skattebetalarnas pengar
REPLIK

Nu har det beslutats om 
byggandet av badhuset! Ett 
beslut som togs av samtliga 
partier förutom Öpartiet 
och MP. Detta till trots att de 
beräknade intäkterna inte 
kommer täcka badhusets 
driftkostnader på 14,2 mil-
joner kronor, vilket ger ett 
budgetunderskott med mot-
svarande siffra. Ingen av de 
partier som röstade för bygg-
nationen har kunnat redo-
göra för hur detta underskott 
ska bekostas. Under projek-
tets gång har vi vid olika till-
fällen ställt frågan och fått till 
svar av Adam Reuterskiöld, 
”det tar vi i budgetarbetet”. 

I ett ärende av denna 
dignitet hade det varit på 
sin plats att de ekonomiska 
förutsättningarna och dess 
konsekvenser både på kort 
och lång sikt noga redovisats 

och särskilt dess driftkost-
nader över tid. Det är det 
minsta man kan begära av 
våra folkvalda. Inte som nu i 
efterhand i kommande bud-
getarbete. 

Vi anser även att kom-
muninvånarna borde getts 
möjlighet att säga ja eller 
nej till byggnationen av 
badhuset i en folkomröst-
ning, utifrån de ekonomiska 
förutsättningarna och dess 
konsekvenser som borde 
redovisats.

Vi ser en ekonomi i oba-
lans de närmaste åren som 
resulterar i nedskärningar, 
”effektiviseringar” inom 
kommunens kärnverk-
samhet, vilket kommun-
invånare redan fått känna 
på bland annat genom 
nedläggning av klasserna 3 
till 6 vid Munsö skola, flytt 
av individuella gymnasiet, 
ändrade riktlinjer inom 

hemtjänst och så vidare 
utifrån Ekeröalliansens fler-
årsbudget. 

Vi anser att det då inte 
är hållbart att prioritera en 
byggnation av ett badhus för 
250 miljoner kronor, med 
en beräknad driftkostnad på 
14,2 miljoner per år, en drift-
kostnad som redan i inled-
ningen är ett budgetunder-
skott och som inte redovisas 
hur det ska finansieras.

Vi hade gärna sagt ja till ett 
badhus när de ekonomiska 
förutsättningarna finns. 
Öpartiet vill inte erbjuda 
Ekerös invånare överras-
kande skattehöjningar, 
neddragningar i kommu-
nens kärnverksamheter eller 
utförsäljningar! Öpartiet 
värnar skattebetalarnas 
pengar och den lokala demo-
kratin.

– Öpartiets styrelse

Äldres omsorg före marknadskrafterna
REPLIK

I senaste numret kritise-
rade de styrande i Ekerö 
kommun (M, KD och C) 
Socialdemokraternas oppo-
sitionsstödda initiativ att 
fälla förslaget om sänkta krav 
vid upphandling av enstaka 
platser i särskilt boende. 

Efter den fruktansvärda 
tid vi alla gått igenom med 
nära och kära, svårt sjuka 
och ibland dödsfall, att då 
Ekeröalliansen tillsammans 
med Sverigedemokraterna 
inte tycker att kravet på 
medicinsk kompetens 
och sjuksköterska på plats 
dygnet runt är av största vikt 
och ett rimligt krav, det är 

helt obegripligt! Att efter 
ett år med coronapandemin 
luckra upp kraven visar fak-
tiskt på en omdömeslöshet 
som är häpnadsväckande!  Vi 
fick höra att vi måste anpassa 
oss till marknaden, nej, det 
ska vi inte! Marknaden ska 
anpassa sig till kommunens 
krav. Socialdemokraterna 
vill ha den bästa vården för 
våra äldre, inget annat är gott 
nog eller acceptabelt. 

Marknaden är en utmärkt 
tjänare, men en usel herre 
och vårt främsta uppdrag 
som kommun är för med-
borgarna – inte företagen! 

Moderaterna går vidare 
och kritiserar oss för att ha 
försökt försena byggan-

det av äldreboendet som 
ska ersätta det utdömda 
Ekgården, det är ren osan-
ning. Under många år har vi 
socialdemokraterna försökt 
påskynda byggandet av 
olika boenden, servicehus 
och äldreboenden med 
olika inriktningar, gärna i 
kommunal regi, efter önsk-
ningar från våra äldre utan 
någoy som helst gensvar 
från Ekeröalliansen.

Vi står på medborgarnas 
sida och vill att byggandet 
av nya äldreboenden ska 
komma igång skyndsamt.

– Inger Andersen (S),
2:e vice ordförande 
i socialnämnden.

Bilen ska fram till varje pris
Det är mycket beklagligt 
att politiken driver igenom 
beslut att bilen ska gå före 
barnen trots tjänstemäns, 
experters och många kom-
muninvånares insikter om 
att detta är helt fel. Ärendet 
om ett tillfälligt bygglov för 
infartsparkering på barnens 
bollplan har till och med 
överklagats till länsstyrelsen 
och kommunen har fått 
backning. Ändå så framhär-
dar M, KD och C och ser till 
att barnens bollplan blir par-
kering, att förskolan får ökad 
trafik, buller med utsläpp 
precis utanför dörren. Detta 
trots att M, KD och C vet 

att parkeringar drar till sig 
bilar. Trots att de vet att 
bilar för med sig utsläpp. 
Trots att de vet att utsläppen 
förstör våra barns känsliga 
lungor och trots det så ökar 
de trafiken kring skolor och 
förskolor. De vet dessutom 
att olyckorna ökar ju mer 
trafik vi har kring skolor och 
förskolor. Vi ser alliansens 
ideologi i placeringen av 
Raoul Wallenbergs förskola 
i Jungfrusund. Vi ser det 
i den ohållbara trafiksi-
tuation som skapas kring 
Sandudden och vi ser det i 
detta konstiga beslut att pla-
cera en infartsparkering på 

barnens bollplan.
Ingen vill ha parkering på 

barnens bollplan och ändå så 
fortsätter de styrande politi-
kerna att driva igenom detta 
mot allmänhetens vilja, 
trots länsstyrelsens beslut, 
trots barnkonventionen och 
dessutom trots att behovet 
inte ens finns. Det är tydligt 
att detta är ett ideologiskt 
motiverat beslut från M, KD 
och C, att bilen ska fram till 
vilken kostnad som helst, 
även om det inte finns ett 
behov. 

– Carl Ståhle (MP)
– Linda Svensson (MP)

Osmart dra in buss 350 när körfält blir ett
REPLIK

Socialdemokraterna har 
jobbat länge för att få till 
busslinje 350 och under 2019 
startade den äntligen, men 
bara föra att läggas ner ett 
drygt år senare. Bussfältet på 
Ekerövägen har stängts för 
att bredda vägen, samtidigt 
tycker det blågröna styret 
i regionen att det är en bra 
idé att lägga ner Ekerös enda 
alternativa väg ut ur kommu-

nen med kollektivtrafiken 
– tvärförbindelsen som går 
från Ekerö centrum, förbi 
KS Huddinge, Södertörns 
högskola och som dessutom 
förbinder Ekerö med tunnel-
banans röda linje – buss 350.    

Bussen har för många 
pendlare nära halverat resti-
den och är mycket uppskat-
tad. Att styra om resvanor tar 
tid och att lägga ned linjen 
utan en utvärdering, mitt i en 
pandemi är grovt feltänkt.

En ökad kollektivtrafikandel 
är nödvändig i Ekerö och i 
hela Stockholmsregionen för 
att klara den växande befolk-
ningen. Att i det läget lägga 
ner en busslinje istället för att 
lägga till fler kollektivtrafik-
lösningar visar på en noncha-
lans som är upprörande! 

Vi behöver fler tvärförbin-
delser – inte färre!

– Hanna Svensson, 
oppositionsråd (S)

  Joakim Jonsson
100 % lokalt – Såklart! 

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

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
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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

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

Österländska holistiska 
behandlingar för ökat 
flöde och vitalitet!

Shiatsu Ayurvedisk yogamassage 

Chi nei tsang Traditionell thaimassage

 

assageg

  Vi gör hembesök med gratis offertförfråga

ROTAVDRAG 
PÅ ARBETET30%

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

PASSA PÅ

LARMET GÅR 

Ingripande     
i centrum
EKERÖ CENTRUM | Den 7 
mars larmades polisen till 
Ekerö centrum efter att en 
person varit utåtagerande 
inne i en butik. Personen var 
även utåtagerande mot polis 
vid ingripandet och blev 
sedermera gripen misstänkt 
för flera brott.                                       

Flera olyckor 
med skador
MÄLARÖARNA | Den 25 
februari gick tre vuxna och 
ett barn genom isen vid 
Lurudden utanför Helgö. En 
stor räddningsinsats lyck-
ades bistå personerna som 
blivit nerkylda när de kom 
upp ur vattnet.

– En arbetsplatsolycka 
skedde på Drottningholm 
när en person föll cirka åtta 

meter vid montering av 
en takbalk på en byggar-
betsplats. Personen fick en 
bäckenfraktur, säger Marie-
Louise Mattsson.                        

Stölder av 
biltillbehör
MÄLARÖARNA | Ett gara-
geinbrott skedde natten 
mellan den 21 och 22 febru-
ari på Gräsåkersvägen.

– Någon har slagit in en 
ruta till grannens garage och 
gått in den vägen och stulit 
verktyg. Alla lådor och påsar 
i garaget har gåtts igenom 
och tjuvarna har bland annat 
stulit en batteriladdare som 
kostar 1 000 kronor.

Ett par dagar tidigare hade 
ett par män observerats när 
de gått runt i området och 
kollat.

Flera stölder från arbets-
platser, stölder av registre-
ringsskyltar och slangning 

av bensin har också skett 
under den senaste tvåveck-
orsperioden.                        

Smitningar 
från olyckor
MÄLARÖARNA | Den 23 
februari skedde en smit-
ning från en trafikolycka i 
Svartsjö då en taxibil och 
en personbil möttes på en 
smal väg. Personbilen fick 
sin backspegel avkörd, men 
taxiföraren vägrade lämna 
sina personuppgifter. 

En annan smitning från 
en trafikolycka skedde på 
Bryggavägen i början av 
mars. En personbil och 
en cykel kolliderade på ett 
övergångsställe och cyklis-
ten åkte från platsen utan 
att ha  lämnat några upp-
gifter. 

Ytterligare en trafikolycka 
som resulterade i lindriga 
personskador inträffade den 

5 mars vid OKQ8 i Skå. Tre 
bilar var inblandade och två 
av dem fick bärgas från plat-
sen.                                              

Träd utsatt 
för åverkan
SANDUDDEN | Den 28 
februari upptäcktes en ska-
degörelse på Sanduddsvägen 
i Sandudden. 
– En person såg att ett av 
träden i samfällighetens park 
skadats. Barken hade skalats 
av 30 centimeter brett och 
runt om hela stammen, tro-
ligtvis med kniv eller annat 
vasst föremål. Skadan sitter 
cirka 150 centimeter från 
marknivå. Det finns inris-
tade tecken i det skadade 
området i form av ett hjärta 
på ena sidan av stammen och 
bokstäverna I och N enligt 
den som gjort anmälan.  

        

POLISEN | Polisen får konti-
nuerligt in tips om moped- 
och EPA-bilar som buskör 
på olika platser i kommu-
nen.

– Under torsdagen på 
sportlovet genomförde 
Vällingbypolisen tillsam-
mans med kollegor från 

Regionstrafiken, en tra-
fikinsats på Ekerö. Flera 
förare blev rapporterade 
för olika typer av trafik-
förseelser. Flera fordon, 
främst moped- och EPA–
bilar, kontrollerades också 
under kvällen med hjälp 
av flygande inspektion där 

anmärkningar fanns. Även 
andra typer av brott uppda-
gades i samband med tra-
fikinsatsen som genomför-
des på olika platser i Ekerö 
kommun, berättar kom-
munpolis Marie-Louise 
Mattsson.                 

KOMMUNPOLISEN INFORMERAR

MARIE-LOUISE MATTSSON
KOMMUNPOLIS



DATA

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

FÄRGHANDEL

PLÅTSLAGERI

Grundat 1921

08-560 304 54
070-555 15 08

info@nyplat.s
www.nyplat.s

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

TRÄDGÅRDSBUTIK

BILSERVICE

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Service och
reparationer  

av alla  
bilmodeller

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

ekerobilteknik@telia.com

Din verkstad  
nära Dig

Träkvista Bilservice AB

Service • Däck

M
O

TORBRANSCHEN
S

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

 

 

Tel 560 425 80 
 

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

Färingsö 
Brunnservice

Clas Häggberg
070-538 88 72

Kvällar 560 401 49

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

TOMT 

Binärdata AB

0707-139 000
560 402 51  

GOLV

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

Tel 08-560 242 43 
Lilla Berga, Skå 

www.prospektgolv.se

 Klimatkontrollerade   
   larmade lokaler
 Från 5 kvm

Lilla Berga gård, Skå 
08-560 242 43 

lillabergagard@gmail.com

FÖRRÅD 
uthyres till 
hem & företag

LOKALER

ENTREPRENAD

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

Troxhammar Entreprenad AB
Fågelängens Gård 179 75 Skå

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

troxab.se08-707 33 00  •   lejagruppen.se

vägbyggen • markplanering • husgrunder
avloppsanläggningar • dränering • dikning

grönyteskötsel • vinterväghållning

GÅ INTE ÖVER ÅN 
EFTER VATTEN.

Och inte över Nockebybron heller. Vi finns nära dig och 

har koll på alla lokala förutsättningar här på Mälaröarna.

Välkommen till LEJA!

LACKERING

08-560 244 38
0709-844 200

info@micklack.se 
www.micklack.se

Lilla Berga 1, Skå

Vi lackar snabbt och 
proffsigt! Vi kan hämta/

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

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

30 år i branchen betyder 
kvalitet och ansvar.

Vi lackerar också andra 
trä- och järnkonstruktioner. 

Ring eller maila 
oss för prisförslag.

Lackering av Lackering av 
köksluckorköksluckor

BILUTHYRNING BRUNNSBORRNING

UTHYRNING
Personbil, lastbil & släp

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

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

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

Vi fixar med 
datorer och 

nätverk. 

Vi har datorer
 och tillbehör 

på lager. 

Vi kan leverera 
hem till Er

VATTENBRUNN
BERGVÄRME

Tel: 08-560 243 48

Jord, Sand & Grus

0760-062641

Ekerö Re-Arb
FixarService

Re-Arb
ce

STÄDSERVICE

ÖVRIGT

Hemstäd

Flyttstäd

Fönsterputs

Kontorsstäd

Byggstäd

Vi jobbar både 
mot privatpersoner 

och företag
 

Vi har kollektivavtal och är 
ISO-certifierade 

FÄRG   TAPET 
GOLV

Tunnlandsvägen 3

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

Följ oss på Facebook  
och Instagram!

TAXI

Boka din bil på 
www.haningenynastaxi.se 

eller på 08-520 111 11



Koll på läget sedan 1937

Mälarvyn 9, Ekerö

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

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

Högst upp i huset Magisk Mälarvy

Seniorförening (fyllda 55år) Ljus öppen planlösning

Singelgränd 1, Ekerö

4 rok, ca 90 m² UTGÅNGSPRIS 4 200 000 kr AVGIFT 4 548 kr/mån BYGGÅR 2000 

EP 114 kWh/kvm/år MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Sjönära läge med villakänsla Bekvämt boende i barnvänlig miljö

Stor altan som badar i sol Stort förråd samt carport

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



Koll på läget sedan 1937

Klyvarestigen 7B, typ A hus, Stenhamra

5 rok, ca 146,2 m² PRIS 4 195 000 kr VISAS Ring för tidsbokning AVGIFT 6 565 kr/mån BYGGÅR 2020-2022

EP Ej utförd MÄKLARE Linn Lagerqvist, 070-510 65 69 & Sophia Åkerman 0707-60 46 63

Parhus med "villakänsla" Trädgård & takterrass

Två duschrum & separat tvättstuga Vattenburen golvvärme

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

Ekerövallen Etapp 1, Ekerö

5-6 rok, 105-138 m² PRIS 5 900 000 - 6 350 000 kr AVGIFT 4 850 - 6 373 kr/mån VISAS Sö 14/3 kl 13:00-14:00

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

01 61
Nu uppför Småa välplanerade par- och kedjehus i barnvänliga och attraktiva Träkvista, "Ekerövallen" - en ny

modern trädgårdsstad! Parhus om två respektive tre våningsplan.

Parkering för 2 bilar Inflytt sommar/höst 2021 Barnvänligt område 

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


