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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
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Behöver du hjälp 
med deklarationen?

Ring oss på 08-560 397 00!

TYCK ”Nedskärning av hemtjänsten... Detta kommer inte ens i närheten av ”skälig levnadsnivå.”       | 30

Många köper hund
Under 2020 registrerade mälaröborna nästan 
200 nya hundar hos Jordbruksverket. Detta 
är en ökning med sju procent.  | 8

Premiären avklarad
Laddninsstationer, olovlig avverkning, gång-
väg var några av frågorna som ställdes i 
vårt första program av Mälaröpodden bland 
mycket annat. | 18

Rent på sjöbotten
Två ton skräp blev resultatet när fjorton dyka-
re från organisationen Rena Mälaren städade 
rent på botten runt Jungfrusunds marina. En 
ovanligt ren marina, menade ansvarig dykare 
Fredrik Johansson.  | 10

OS-kval väntar  
för Zakarias Berg
Brottaren Zakarias Berg från Stenhamra 
ska försöka knipa en OS-biljett i Budapest.  
| sporten 20

Ett ja till
Sanduddens 
nya skola
Kommunfullmäktige har klubbat igenom 
detaljplanen för Sanduddens nya skola. 
Det innebär att de gamla lokalerna rivs 
för att ge plats åt en ny skola för 900 
elever.  | 6

Under de senaste tolv månaderna har             
villapriserna i Ekerö kommun ökat med 25 
procent. Martin Larsson på Svensk fastig-       
hetsförmedling tror att många passar på att  
se om sitt boende i dessa tider när mycket   
annat går på sparlåga. | 14  FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS                                                                 

Under de ssenenasastete ttolv månaderna har            
ill i i Ek ö k ök t d 25

Villapriserna 
skjuter i höjden 

25 %



Härligt rostad 
surdegsbröd, räkor, 

avocado och 
Nobisdress ing

Söta eller salta våffl  or

 Visp och matlagningsgrädde  
 Skånemejeri.   5 dl.     Jfr pris 38:00/liter.        

 Prosciutto crudo   Italien.     
Parmaskinka från vår Deli.  
 Jfr pris 299:00/kg.        

 Jordgubbar i ask   ICA Spanien.   
400 g.   Klass 1.   Jfr pris 74:75/kg.        

 Frasvåffl or   Ekströms.   420 g.
     Jfr pris 28:57/kg.        

 Våff eldagen den 25/3 
�

 Mozzarella   ICA.   120 g. 
    Jfr pris 80:00/kg.        

 Tappens skagenröra   
ICA Tappströms kök.       
Jfr pris 299:00/kg.        

 29  90  /hg 

 /st 
 12k 

/st
 20k 

 /st 
 10k 

Till  goda salta våff lor pass ar det med 
Skagenröra ell er prosciutt o och mozzarell a.

/Lill is och Ulrika

/st 2090 

 29  90  /hg 

Tappströms
Egna



Öppet 7–22

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

Tappström

 Laxfi lé   Pacifi c.   500 g. 
    Jfr pris 98:00/kg.        

 Tulpaner 10-pack   ICA.     Svenska och 
klimatcertifi erade.   Jfr pris 3:50/tuplan.        

 Grillad kyckling   Kronfågeln Sverige.   
1100 g råvikt.   Butiksgrillad.   Jfr pris 36:27/kg.        

 39  90  /st 

 Potatisgratäng   Alhambra.     
Från vår Deli.   Jfr pris 79:00/kg.        

 /kg 
 79k 

 Pärltomater i ask   ICA Italien.   
200 g.   Klass 1.   Jfr pris 62:50/kg.        

 /st 
 35k 

 2  för

 25k 

 Ryggbiff   Sverige.   Ca 900 g.   I
 bit.   Jfr pris 189:00/kg.        

 /kg 
 189k 

 /st 
 49k 

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

*Gäller ej spel, tobak, lotter, receptfria varor eller pant.



Mälaröarnas nyheter4 24 MARS 2021

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 2021-04-10.

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. 21-04-10.

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.

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

HAR NI 
KOMPANJONSAVTAL?

REDAKTIONEN
Helén Bjurberg, Lo Bäcklinder, 
Johan Älgekrans, 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
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       R E D A K T I O N E N                                 A N N O N S B O K N I N G E N

Mälaröarnas nyheter
Alltid nära dig! 

100 % om Mälaröarn
a

Grundad

1949

Öarna i mitt hjärta!Öarna i mitt hjärta!
Mälaröarna har haft en plats i mitt hjärta 
så länge jag kan minnas. Varenda som-
mar under hela min uppväxt tillbringade 
jag i släktstugan på Färingsö. När jag och 
min man långt senare skulle köpa hus var 
det självklart att börja leta här och sedan 
åtta år tillbaka kan jag kalla dessa vackra 
öar mitt hem. Att öarna även skulle bli 
min arbetsplats har jag knappt vågat 
drömma om. Nu har det blivit så och jag 
är så tacksam för det! Det kommer inte 
bli lätt att ta över efter rutinerade Ewa 
Linnros, men jag räknar med er hjälp! 
Hör av er med tips och förslag på vad ni 
vill läsa. Jag ska göra mitt allra bästa att 
skriva brett och intressant om det som 
sker på öarna i mitt hjärta.                               

                                               
             Helén Bjurberg                          

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”.

Helén Lo Johan Laila Gertrud Per Thomas

FOTO: MARIA ÖSTLIN



För mälaröbor 
av mälaröbor...

Öarna i mitt hjärta!
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Mälaröarnas
Hemtjänst

SANDUDDEN | En ny 
detaljplan för Sanduddens 
skola har klubbats. Det 
innebär att den befintliga 
skolan ska rivas för att 
ge plats åt nya lokaler för 
ytterligare drygt femhund-
ra elever.

Många har turerna varit om 
hur fler skolplatser ska kun-
na erbjudas i kommunen. 
Det senaste är ett förslag 
om en treparallellig skola 
för 900 elever i Sandudden. 
Den 9 mars klubbades de-
taljplanen för Sanduddens 
nya f-9-skola igenom i ett 
stort sett enigt kommun-
fullmäktige. 

Men alla tycker inte att 
den nya skolan är en bra idé. 
En av dem som är kritiska 
är Per Rosenblad, boende i 
Sandudden. Han poängterar 
att han inte är emot själva 
idén att bygga ut skolan men 
tycker att det finns många 
och allvarliga frågetecken 
som måste redas ut innan 
man klubbar igenom ett så 
stort beslut.

– Att Ekerö behöver mer 
skolplatser, det är jag och 
kommunen helt överens 
om. Den tidigare planen om 

en tvåparallellig skola hade 
jag inget emot, men att den 
nya skolan är mer än dubbelt 
så stor som den gamla är en 
helt annan sak, säger han. 

Per Rosenblad är kritisk 
till flera saker. Han tycker 
att en så stor skola och hög 
byggnad ger Sandudden en 
helt ny karaktär, som han 
tycker rimmar illa med den 
småstadskänsla som kom-
munen uttrycker att de ef-
tersträvar.

Arnulf Langlet, bygg-
nadsnämndens ordförande, 
förstår oron, men menar att 
man gjort stora ansträng-
ningar för att få till en bygg-
nad som ska harmonisera 
med omkringliggande be-
byggelse. 

– Sedan är det en begrän-
sad yta, med sina förutsätt-
ningar, så det har funnits en 
del att ta hänsyn till. Vi har 
fått göra avvägande, men jag 
upplever att det blivit bra, 
framförallt med ordentligt 
utrymme för barnen, säger 
han.

Han poängterar också att 
det är viktigt att veta att en 
detaljplan inte säger vad 
som ska byggas, utan vad 

som finns möjlighet att byg-
ga. Och de ritningar som 
presenteras är den maximala 
byggplanen, inte nödvän-
digtvis vad det kommer lan-
da i.

Men förutom själva skol-
byggnaden känner Per Ro-
senblad också en stor oro för 
den kommande trafiksitu-
ationen med så många fler 
elever och personal i områ-
det.

– Det finns bara en till-

fartsväg till skolan och den 
är brant med en skarp kur-
va. Redan idag kan det vara 
trångt med bilar på morg-

narna. Jag är orolig för att det 
kommer kunna ske olyckor, 
säger han samtidigt som han 
siar om att fler bilar till Sand-
udden även kan öka på kö-
erna in mot stan. Han lyfter 
också sin oro för avgaspro-
blem. 

– Sandudden ligger som 
en gryta. Hur blir luften när 
föräldrar till 900 elever kom-
mer för att hämta och lämna 
sina barn? frågar han sig.

Arnulf Langlet menar att 

man tittat på trafikfrågan 
flera gånger och att flera jus-
teringar gjorts för att göra 
trafiksituationen i Sandud-
den så bra som möjligt. Nya 
parkeringsplatser, platser för 
att stanna och släppa av eller 
hämta upp sina barn och en 
förlängd busslinje som ska 
förhindra trängsel är exem-
pel på det.

– Våra tjänstemän har ut-
rett detta noga. De är ändå 
utbildade experter så vi mås-
te kunna förlita oss på det de 
säger, konstaterar han.

Men enligt Per Rosenblad 
har kommunens trafikut-
redning brister, framförallt 
för att den inte ens inklu-
derar trafiken till och från 
skolan. Inte heller bullerut-
redningen som gjorts tar 
hänsyn till att skolan kom-
mer bli mer än dubbelt så 
stor.

– Att det är flera brister i 
underlagen vid ett så stort 
beslut tycker jag är allvarligt, 
avslutar han.

Tiden för överklagande av 
detaljplanen går ut 12 april.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Sanduddens skola växer
NYHETER ”Våra tjänstemän har utrett detta noga. De är ändå utbildade experter” ’’

Nya Sanduddens skola ska kunna rymma 900 elever i årskurserna F-9. Idag går 380 elever i årskur-
serna F-6 på skolan.  ILLUSTRATION: LLP ARKITEKTKONTOR AB/EKERÖ KOMMUN

’’
”Att det är 
flera brister 

i underlagen vid ett 
så stort beslut tycker 
jag är allvarligt, ”



Välkommen att höra av dig till oss  

Lite ljusare, lite mera sol, lite mera värme i luften. 
Sakta tinar och mjuknar det runt omkring oss. Natu-
ren förbereder sig för ett nytt år av vår och kom-
mande blom.
Och samtidigt är vi alla medvetna om begränsning-
arna, avstånden och den långa tiden av det högst 
ovanliga och det aldrig tidigare prövade sättet att 
vara. Det tar ur vårt energiförråd och ibland kan det 
vara svårt att fylla på med nytt. 

Kyrkan i Ekerö pastorat är till för alla som bor och 
vistas här. Den står alltid öppen och är igång på så 
många sätt som det är möjligt utifrån de rådande 
omständigheterna. Verksamheterna varierar utifrån 
förutsättningarna, men det som alltid finns är de 
människor som arbetar här. Några möter man på 
kyrkogården, kanske för ett kort samtal eller ett hej. 
Expeditionen finns för frågor av allehanda sort. Andra 
finns för samtal, både för de som inte har något 
specifikt ärende utan bara vill ta en promenad eller 
sitta ner en stund, och för de som har en fråga för 
ett enstaka möte eller som kanske tar lite längre tid 
och flera samtal. 

Så oberoende av var i livet du befinner dig så är du 
välkommen att höra av dig till oss.

Du kan ringa till receptionen på 08-560 387 00 så 
hittar dom rätt person till dig eller så 
ringer du mig. 

Christer Käck
Diakon

Tel: 
08- 560 387 07

E-post: 

                                PÅ MÄLARÖARNA          24/3 – 30/3 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:

Digitala sändningar
Varje söndag livesänder vi en gudstjänst på facebook. 
Vi fortsätter även med våra digitala andakter, medita-
tioner och godnattböner. Du hittar oss här:

www.svenskakyrkan.se/ekero  

   www. facebook.com/ekeropastorat   

    www.facebook.com/ungdomekero

Foto: Deborah Rossouw
 / Ikon 

UNDER SAMMA
HIMMEL
Coronapandemin tvingar miljoner människor 
till ett liv i extrem fattigdom och hunger.

svenskakyrkan.se/act

SWISHA TILL 

900 1223
Tillsammans kan vi göra skillnad. 
Din gåva gör det möjligt.

FASTEAKTIONEN 2021

tor 25 mar    Sänds från Lovö kyrka
12:30 DIGITAL LUNCHKONSERT 
 Musiker: Leif Asp
 Musikmedverkan: Helena Hansson
 ------------------------------------
sön 28 mar Sänds från Ekerö kyrka 
11:00 DIGITAL GUDSTJÄNST 
 Präst: Monika Regnfors Sjörén
 Musiker: Barn ur barnkören Blue Voices under  
 ledning av Helena och Anna Hansson. Pelle  
 Hansson, elbas.
 ---------------------------------- 

KALENDARIUM

Prästen är här
Någonstans på Munsö & Adelsö onsdagar

 11-17 för samtal, promenad eller samvaro i tystnad. 
Kontakt: Katarina Wolf 08-560 387 12 K

christer.kack@svenskakyrkan.se

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

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
Ta hand om dig nu...

Så avlutar man ofta en mening om man har pratat med eller stött på någon.

Men du då, tar du hand om dig själv? Det är lätt att måna om andra men desto svårare  
att se sig själv och sina egna behov. Egenkärlek kan kanske misstas för egenkär, men det är  
två helt skilda saker. Försök skämma bort dig själv lite, du är värd det! 

Kan jag verkligen köpa tulpaner eller den där gudomligt goda bakelsen eller den där tidningen jag egentligen tyck-
er är lite dyr, bara till mig själv sådär en torsdag…? JA det kan du, det kallas för egenkärlek och det behövs mer än 
någonsin just nu, sätt så många guldkanter du kan på din vardag!

Det finns bara en av dig, ingen annan är som du så var rädd om dig själv.

Jag avslutar med en snutt ur psalm 791:
Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu - att du är älskad för din egen skull, ingen annan är 
som du.

Ljusa vårtankar 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

Se vårt påskspel

På vår hemsida och på Facebook

svenskakyrkan.se/faringso/pask2021

Digital ungdomskväll

Onsdagar 19:00 till 21:30.

svenskakyrkan.se/faringso/digital-ungdomskvall

upptäck vår Podd...!
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MÄLARÖARNA | Under 
coronapandemin tycks 
hundlängtan ha explo-
derat runt om i Sverige. 
Trenden gäller även för 
Mälaröarna som fått nära 
200 nya hundar enligt 
Jordbruksverkets register 
under det senaste året. 
Detta är en ökning med 7 
procent.

Madeleine Järvinen, veteri-
när på Ekeröveterinärerna 
bekräftar bilden av att hund-
köpen i kommunen ökat 
under senaste året.

– Vi gör jättemånga fler 
vaccinationer och har ett 
högt tryck. Jag skulle tro att 
det har varit ungefär 50 pro-
cent fler valpvaccinationer 
än tidigare år, säger hon.

Hennes upplevelse är att 
det är möjligheten att vara 
hemma med hunden un-
der valptiden, som gör att 
många som länge funderat 
på att skaffa hund, passar på 
när de ändå jobbar hemma. 
Hon poängterar dock vikten 
av att vara noggrann i valet 

av ras på den hund man kö-
per.

– De hundägare jag träffar 
verkar väldigt seriösa, men 
det är klar att det finns en 
risk att man upptäcker att 
hunden kräver mer än vad 
man trott och att det blir 
omplaceringar framöver, 
när människor går tillbaka 
till sina arbetsplatser.

Även Susanne Vikström 
ordförande i Mälarö bruks-
hundsklubb kan se på tryck-
et av anmälningar till klub-
bens valpkurser, hur stor 
ökningen av hundar är.

– Det är en otrolig efter-
frågan på valpkurser och 
hade vi haft fler instruktö-
rer, kunde vi arrangerat fler 
kurser under året. Under 
2021 är dock målsättningen 
att vi ska kunna möta upp 
efterfrågan, säger hon.

Hon tror också att det är 
tillfället att hantera valpti-
den på ett bra sätt, som gör 
att många gör slag i saken 
just nu. Men även att en hel 
del mälaröbor tror att möj-

ligheten till att jobba hemi-
från framöver, ska göra det 
lättare att hantera hundä-
gandet.

– Faran är ju dock att det 
visar sig att hunden är mer 
krävande än vad man hade 
trott. Vi pratar mycket om 
vikten av att välja rätt ras på 
våra valpkurser. Det är stor 
skillnad mellan raserna och 
även mellan de individuella 
hundarna och det är viktigt 
att man väljer en hund som 
passar den egna livssituatio-
nen.

Ännu en aspekt av hund-
köpandet, som varit aktuell 

under senaste tiden, gäller 
valet av uppfödare.

– Det är oerhört viktigt att 
välja en hund som kommer 
från en riktig uppfödare. Vi 
rekommenderar att man all-
tid ska träffa tiken som fött 
valpen för att vara säker på 

att det inte är en smuggel-
hund och se papper på att 
den är registrerad, säger Su-
sanne Viktström.

I hela landet har anta-
let nyregistrerade hundar 
i Svenska kennelklubben 
ökat med nästan 11 procent, 

vilket är den största ökning-
en under hela 2000-talet. 
Men det är fortfarande en bit 
kvar till de 17 procent som 
registrerade under rekordå-
ret 1971.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Många nya hundar under året
Hemarbete och brist på resor gör valpköpet möjligt

NYHETER ”Det är en otrolig efterfrågan på valpkurser...” ’’

FOTO: ARKIV

”Vi gör jätte-

många fler 

vaccinationer 

och har ett 

högt tryck”

MADELEINE 
JÄRVINEN, 
VETERINÄR

MEN FÖRST LITE SKIT 
UNDER NAGLARNA

Vill du bygga din egen lilla trädgårdsoas?
Då krävs bra material att jobba med. Du vet väl att LEJA gärna 
levererar jord, singel och sand av rätt kvalitet. Sedan är det bara 
att ta fram spaden och sätta igång.

Välkommen till LEJA!

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

GRÖNYTESKÖTSEL • VINTERVÄGHÅLLNING • VÄGBYGGEN

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



Pirrig bostadsjakt?
Svårt att välja bostad? På fastighetsbyran.com finns flera smarta 
tjänster för att ge dig stöd. Du kan till exempel favoritmarkera  
bostäder och sen få hjälp att utvärdera dem på Min hemsida.  

Du kan också ta dig en titt på vår webbserie där Emil och Frida  
lämnar bostadssökandet i händerna på oss och våra experter.  

Låt våra mäklare och smarta tjänster göra din  
bostadsaffär smidig och trygg. 

Se dina sparade 
favoriter på  
Min hemsida

Fastighetsbyrån Ekerö
08 564 109 80 / fastighetsbyran.com
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JUNGFRUSUND | En lördag 
i mars fick Jungfrusunds 
marina hjälp av den ide-
ella organisationen Rena 
Mälaren med att städa 
vattnet runt marinan.

Fjorton dykare plus repdra-
gare och andra volontärer 
jobbade hela lördagen med 
projektet och hade vid da-
gens slut lyckats plocka upp 
totalt två ton skräp från sjö-
botten, varav bland annat 30 
bildäck, 390 kilo batterier, 
ett ankare och en komplett 
appledator med både tang-
entbord och mus.

För den oinvigde kan det 
låta som mycket skräp, men 
Fredrik Johansson, ansva-
rig dykare och grundare av 
Rena Mälaren, menar att så 
inte är fallet.

– Det var faktiskt en av de 

renaste marinor vi besökt. 
Att det var så pass lite skräp 
gjorde också att fick vi upp 
det mesta som låg på botten, 
säger han och förklarar att 
det många gånger är sådana 
mängder att det inte finns 
möjlighet att ta upp allt på 
en dag.

För Henrik Kleist, som 
arbetar med utveckling av 
Jungfrusund som område 
och destination var nyhe-
terna om det förhållandevis 
rena vattnet glädjande.

– Vi har påbörjat arbetet 
med vår vision att bli ett 100 
procent hållbart och cirku-
lärt område där vi vill kun-
na utnyttja de resurser som 
finns på plats och i slutänden 
bli självförsörjande. I den vi-
sionen inkluderas naturligt-
vis även vår hamn och dess 
vattenmiljö.

Rena Mälaren har bedrivit 
sin verksamhet sedan 2018. 
De utför vanligtvis en dyk-
städning i veckan i Mälaren, 
ibland fler. Att städa vattnet 
har flera syften. Att få bort 
giftiga ämnen från vattnet är 
förstås det viktigaste.

– Både däck och båtbat-
terier är vanliga fynd. Bly-
batterier är neurologiskt 

giftiga, för både människor 
och andra levande organis-
mer. Ett bildäck som hamnar 
på sjöbotten bryts ner till 
mikroplaster som motsvarar 

plasten från ungefär 10 000 
plastpåsar, förklarar Fredrik 
Johansson. 

Men deras arbete är också 
att väcka opinion och Fred-

rik Johansson tror att en så-
dan här städdag kan fungera 
som en tankeställare för en 
och annan båtägare.

 – Att vi ser och agerar får 

dem förhoppningsvis att 
tänka efter lite innan de kas-
tar något i sjön nästa gång.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Städdag på Jungfrusunds marina 
NYHETER ”Vi har påbörjat arbetet med vår vision att bli ett 100 procent hållbart och cirkulärt område” ’’

Totalt två ton skräp plockades upp från sjöbotten i Jungfrusunds marina. Övre bild till höger: Fjorton dykare plus ett stort antal rep-
dragare och andra volontärer hjälptes åt att städa. Nedre bild till höger: Bland fynden fanns en stol och en komplett Appledator med 
tangentbord och mus. FOTO: HENRIK KLEIST OCH SEBASTIAN RITOLA’’

”Det var 
faktiskt en av 

de renaste marinor 
vi besökt. Att det var 
så pass lite skräp 
gjorde också att fick 
vi upp det mesta...”
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 Tel 08-560 245 15  •  Skå Industriområde  •  www.ekerobilglas.se

Vi arbetar med kvalitetsglas från
Samarbetar med samtliga försäkringsbolag
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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.
Gäller från 24/3 t.o.m. 7/4-2021. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter, reservation för slutförsäljning.

Solskydd inför sommaren!
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MÄLARÖARNA | Coronarestriktioner med påtving-
at hemmaliv har fått många mälaröbor att plocka 
fram verktygslådan.

– Vi ser att folk både fått tid och pengar över att 
ta tag i sina hemmaprojekt, konstaterar Charlie 
Daelander, säljare på K-bygg Färingsö trä.

NYHETER  

’’
”Men det
 stärker också 

relationen att göra 
saker tillsammans. 
Och stolt blir man 
när det är klart”

FAKTA  FAMILJEN 

GUSTAFSSON-SJÖBLOM

 Namn: Lisa Gustafsson, 
36 och Stefan Sjöblom, 40 
och sönerna Viktor, 6 och 
Gustaf, 8

 Gör: Visual merchandi-
ser och drifttekniker

 Bor: Stenhamra

MÄLARÖARNA | Varmare 
årstider och restriktioner 
som håller i. Inget talar för 
att renoveringsviljan skulle 
avstanna. Men vad bör man 
egentligen tänka på om 
man vill hemmafixa i vår? 
Charlie Daelander, bygg-
säljare på K-bygg Färingsö 
trä tipsar:

Vad är det vanligaste 
misstaget hemmafixare 
gör? 

– Det finns två sorters 
misstag som är ganska van-

Det här ska  

Företag följer ej pandemilag
CORONA | Flera företag i Ekerö brister i efterlevnaden 
av den så kallade pandemilagen, den tillfälliga lagen som 
upprättats för att begränsa spridningen av covid-19, det 
visade en inspektion som länsstyrelsen gjort i kommu-
nen. Framför allt gällde nedslagen brister i dokumen-
tation, men också information om hur smittspridning 
kan förhindras och beräkningar och anslag om maximala 
antalet kunder i verksamheternas lokaler.

Mälarökrogar står sig bättre
NÄRINGSLIV | Försäljningen på landets krogar minskade 
kraftigt under förra året, visar statistik från SCB. Men 
restaurangförsäljningen på Ekerö skiljer sig från övriga 
landet. Med en total försäljning på 160, 4 miljoner kronor 
står Ekerös restauranger stadigt på samma nivå som året 
innan och går därmed emot den dominerande negativa 
utvecklingen i riket.

686
mälaröbor arbetslösa
KOMMUNEN  | 686 personer var i februari arbetssökande 
i Ekerö kommun, enligt Arbetsförmedlingen. Det är en 
ökning med 149 personer jämfört med motsvarande 
period förra året. Ekerö har dock inte drabbats lika hårt 
av ökad arbetslöshet till följd av pandemin som många 
andra kommuner. Nivån på arbetslösheten på Ekerö 
ligger på 4,8 procent, att jämföra med 8,7 procent som är 
den nationella nivån.

Premiär för Mälaröpodden

Hallå Jocke!Hallå Jocke!
Torsdagen den 18 mars var det premiär för 
Mälaröpodden. Hur gick premiären?

– Jag tycker det gick fint. Efter sju år med God kväll 
Mälaröarna i radio så har vi ett koncept att utgå ifrån. 
Sedan är ju podden ett annat format med lite andra för-
utsättningen och det kommer så klart ta några program 
innan det sätter sig helt. Första programmet spelade vi 
in i kommunhuset som är under renovering, så vi kan 
till och med bjuda på lite borrande och hamrande, sånt 
piggar ju alltid upp! 

Vad är det bästa med att Mälaröarna har 
fått en egen podd? 

– Jag tänker att det kan få oss att komma 
närmare varandra och ge en förståelse för 
hur kommunens arbete fungerar. Vi kommer 
få snabb och aktuell information om Corona, 
byggprojekt, kultur, samhälls- och näringslivsfrågor i ett 
format som du har tillgång till direkt i din telefon eller 
dator. En löpande lägesuppdatering.  

Hur ofta kommer vi få höra dig i Mälaröpodden? 
– Vi kommer att podda varannan vecka och komma ut 

de veckor som inte tidningen kommer ut. Det blir som 
ett komplement till tidningen helt enkelt.  

Kan du bjuda på en teaser om vad som kommer i 
nästa avsnitt?  

– Vi spelar in i Ekebyhovs slott, så det kommer nog 
höras i podden. I ”Fråga Johan” handlar det om allt från 
biltvätt till vägarbeten och appar. Där är det ju lyssnarna 
som ställer frågor direkt till Johan, så har ni någon funde-
ring som rör kommunen, maila podd@malaroarnasny-
heter.se eller skicka ett sms till 072-943 85  77.

Mälaröborna 
renoverar 
i pandemin

Mälaröborna renoverar 
som aldrig förr. Under förra 
året la den genomsnittliga 
öbon ut 11 898 kronor i reno-
veringskostnader, vilket är 
en ökning med 15,3 procent 
från året innan, enligt Re-
noveringsindex, som väger 
samman ROT-avdraget med 
SCB:s handelssiffror. Att det 
är pandemin som är orsaken 
är tydlig.

– Inledningsvis stannade 
allt upp, sedan vände det, 
och efter det har försälj-
ningen bara ökat. Så mycket 
kunder som vi har nu har 
vi aldrig tidigare haft, säger 
Charlie Daelander, som job-
bat på K-bygg Färingsö trä i 
tjugo år.

Han ser många fördelar 
med att fler ägnar tid och en-
gagemang åt sina bostäder. 

– Det är viktigt att hålla 
efter ett hus och att bygga 
om eller till höjer också vär-
det på det.

Men det finns också andra 
fördelar, menar Charlie Dae-
lander. 

– Att ha ett projekt till-
sammans med sin familj 
eller respektive är roligt och 
utvecklande. För de flesta är 
det också skönt och välgö-
rande att ta tag i något som 
man tidigare bara skjutit 
upp, särskilt om det blir bra 
och man kan känna sig stolt 
efteråt.

Charlie Daelander beskriver 
den typiska kunden som nå-
gon som fått möjlighet att 
tillbringa mer tid hemma 
under pandemin och där-
med både upptäckt vad som 
behöver göras och haft tid 
att åtgärda det. Många kan-
ske också har fått en planerad 
semesterresa inställd, vilket 
inneburit en hel del pengar 
över, som istället kunnat gå 
till renovering.

Några som stämmer väl 
överens på den beskrivning-
en är Lisa Gustafsson och 
Stefan Sjöblom i Stenhamra. 
Paret har bott i sitt 70-tals-
hus på Färingsö i sex år och 
renoverat i omgångar tidi-
gare. Men under pandemin 
har renoveringstakten ökat 
rejält. 

– Vi har gjort i ordning ena 
sonens rum, målat om möb-
ler, renoverat badrummet 
och tvättstugan och byggt 
en del på tomten, berättar 
Lisa.

Under våren och sommaren 
byggde paret en ny altan och 
en sektion med odlingslådor 
i en outnyttjad slänt. Ingen 
av dem är byggutbildade så 
hur de skulle göra har de fått 
lära sig genom att googla och 
titta på Pinterest. 

– Ju mer man lär sig desto 
roligare blir det, konstate-
rar Lisa, som menar att det 
lustfyllda i att få vara kreativ 
är den största drivkraften, 
även om det också har bety-
delse att man sparar mycket 
pengar på att göra saker själv.

Det är oftast hon som drar 
igång projekten.

– Jag är en kreativ person 
så jag kommer på vad jag vill 
göra, och så skissar jag och 
planerar, sedan utför vi job-
bet tillsammans.

Eftersom de har barn kan 

projekten ta lite tid – och det 
får det också göra. Det är vik-
tigt för både Stefan och Lisa 
att barnen känner sig delak-
tiga och både Viktor 6 år och 
Gustaf 8 år, får gärna vara 
med och hjälpa till.

Att det varit bra både för 
dem själva och för relationen 
att renovera kan de konsta-
tera.

– Det kan i och för sig bli 
en del knorr när vi är mitt i 
något och båda kan och vet 
bäst, medger Lisa med ett 
skratt innan hon fyller i:

– Men det stärker också 
relationen att göra saker till-
sammans. Och stolt blir man 
när det är klart.

Deras bästa råd för den 
som vill passa på att reno-
vera i pandemitider är att 
planera projektet noga innan 
man sätter igång. Och att låta 
det gå lite tid mellan projek-
ten.

– Man måste passa på att 
njuta också, säger Lisa.

Nästa projekt hemma hos 
familjen Gustafsson-Sjö-
blom är att byta ut en gam-
mal veranda och lägga grus-
gång runt den nya.

 – Dessutom försöker vi 
fundera på om vi klarar att 
bygga ett nytt garage själva, 
eller om vi ska lägga det upp-
draget på ett proffs.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

M
älaröarnas nyheters egen p
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dälää aröarnas nynn heters eggen
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Mälarö
podden
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liga, dels att man tror att det 
är enklare än det faktiskt är, 
dels att man inte förbereder 
sig tillräckligt. Men båda de 
misstagen går att undvika 
genom att plugga på och för-
bereda sig ordentligt.

Finns det någon fördel 
med att vara amatör när 
man renoverar?

– Kanske ingen fördel, 
men det behöver heller inte 
vara någon nackdel, annat 
än att det oftast tar längre 
tid om du inte har erfaren-
het. Men jag tycker inte att 

det behöver hindra någon. 
En hemmafixare som för-
bereder sig ordentlig och är 
noggrann kan göra riktigt 
bra arbeten. 

Finns det något man 
inte ska ge sig på själv?

– El och vatten avråder jag 
ifrån att ge sig på själv. Det 
är krångligt och vi på bygg-
handeln får heller inte ge 
några råd, eftersom vi inte 
är utbildade rörmokare eller 
elektriker.

Vad är ditt bästa tips 
till den som ska ge sig på 

att hemmafixa i vår eller 
sommar?

– Ta reda på hur du gör 
innan du sätter igång. På 
Youtube går det att hitta fil-
mer på hur man gör det mes-
ta. Glöm heller inte att köpa 
material i tid. I våras tog 
det tryckimpregnerade vir-
ket slut och fortfarande har 
producenterna haft svårt att 
komma ikapp, så risken är 
stor att det tar slut i år igen.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

du tänka på när du hemmafixar

Familjen Gustafsson-
Sjöblom på sin nya, 
egenbyggda altan. 
Från vänster mamma 
Lisa, Viktor 6 år, 
Gustaf 8 år och pappa 
Stefan. Undre bilderna: 
Familjens hus före- 
och efter hemma-
fixtiden

FOTO: HELEN BJURBERG 
OCH PRIVAT

”Det finns två sorters misstag som är 
ganska vanliga, dels att man tror att det är 

enklare än det faktiskt är, dels att man 
inte förbereder sig tillräckligt. Men båda de 

misstagen går att undvika genom att plugga på”’’ CHARLIE DAELANDER, 
K-BYGG FÄRINGSÖ TRÄ

Hallå Jocke!

      

 
Björkviksvägen 1, FÄRENTUNA 

Tel 560 425 80 •
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MÄLARÖARNA | Under de 
senaste tolv månaderna 
har villapriserna stigit 
över 20 procent i åtta 
Stockholmskommuner. En 
av dem är Ekerö kommun 
där ökningen av priserna är 
ännu högre. 

Svensk mäklarstatistik hål-
ler koll på bostadspriserna 
i landet och enligt dem har 
medelpriset på de 278 villor 
som sålts i kommunen un-
der de senaste 12 månaderna 
ökat med 25,3 procent. 

– Det stämmer med min 
uppfattning, priserna har 
gått upp kraftigt under se-
naste tiden. Jag upplever 
att många människor är lite 
rastlösa just nu och passar 
på att se om sitt boende när 
de inte har så mycket annat 
på gång. De har tid att enga-
gera sig i bostadsletandet på 
ett sätt som de inte har an-
nars, säger Martin Larsson, 
Svensk fastighetsförmed-
ling Ekerö.

Han får medhåll från sina 
kollegor på både Fastighets-
byrån Ekerö och Mäklarring-
en Ekerö, men Helene Dahl-
bäck på Mäklarringen har en 
liten reservation.

– Jag skulle säga både ja 
och nej. Vissa bostäder har 
gått upp mycket och andra 
inte, men allting som kom-
mer ut för försäljning säljs 
som det ser ut nu, säger hon.

Hennes erfarenhet är att 
det främst är de villor som är 
byggda 2000 och senare som 
har tagit ett stort kliv framåt 
då många köpare vill ha en 
bostad som är i ett  gott skick 
och inte kräver så mycket re-
noveringar.

Att just Ekerö kommun är 
en av dem där villapriserna 
har stigit mest, förklarar de  
mäklare vi pratat med som 
resultatet av en kombination 
av faktorer.  Närheten  till 
storstaden, samtidigt som 

läget är lantligt, är sådant 
som lockar många köpare.

– Jag tror att populariteten 
beror på att Mälaröarna har 
en bra kombination av na-
tur och friluftsliv i samband 
med en närhet till Stock-
holms centrala delar. I rådan-

de tider är det även många 
som söker sig till större bo-
stadsytor och en trädgård, 
säger Per-Martin Nesselsten 
på Fastighetsbyrån Ekerö. 

Att utbudet på villor är be-
gränsat är också något som 

driver upp priserna, liksom 
det faktum att resvägar till 
arbetet, som avhållit många 
från att bosätta sig utanför 
Stockholms tätort, har fått 
mindre betydelse under 
pandemin.

Ingen av de tre mäklare 

som MN har pratat med tror 
på en fortsatta ökning av vil-
lapriserna i den takt som va-
rit under 2020.

– Det finns dock inget som 
talar för en nedgång så länge 
räntorna är så låga, vilket de 
troligtvis kommer fortsätta 

vara ett tag till. Jag tror att 
det kom plana ut på den nu-
varande nivån, säger Martin 
Larsson.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

25 % ökning av villapriserna

”Jag upplever att många människor är lite rastlösa just nu och passar på 
att se om sitt boende...”     Martin Larsson ’’Näringgsliv

Martin Larsson, Svensk 
fastighetsförmedling

Per-Martin Nesselsten, 
Fastighetsbyrån 

Helene Dahlbäck, 
Mäklarringen

Tid Kr/kvm Medelpris Antal 
sålda

Pris-
utveckling

3 
mån 48 725 6 499 000 37 15,0 %

Tid Kr/kvm Medelpris Antal 
sålda

Pris-
utveckling

12 
mån 45 787 6 140 000 278 25,3 %

VILLAPRISER

Närhet till storstaden och det lantliga läget är två av de faktorer som tros ha 
trissat upp priserna.                                                               FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS
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Hög kunskapsnivå 
med 60 års erfarenhet

Guson däck

EKERÖ | Mälaröarnas nyhe-
ter besöker  Guson däck. 
och träffar Robin Werngren, 
en av ägarna, som berättar 
om verksamheten, tankar-
na inför framtiden och de-
ras syn på utvecklingen av 
Mälaröarna. 
 
Hur länge har företaget 
funnits?
– Vi slog upp portarna 1 
september 2008.

Hur ser ägarstrukturen 
ut?
– För närvarande är vi tre 
ägare.

Vilken typ av fordon kan 
komma till er?
– Vår styrka och fokus lig-
ger på personbilar och lätta 
lastbilar, däremellan så byts 
det även mc-, traktor- och 
lastbilsdäck.

Hur många däckbyten 
gör ni per år?
– Cirka 5 000 skiften förde-
lat på  på hela året.

Hur många bilar hinner 
ni med på en dag?
– En dag med högt tryck gör 
vi cirka 100 vanliga skiften 
och 30 till 35 bilar får nya 
däck monterade.

Hur stort är däckhotellet, 
hur många däck förvarar 
ni och vad ingår i en däck-
förvaring?
– Vi har 5 800 däck el-
ler 1 450 hjulsatser förvara-
de hos oss. Vi sköter skifte, 
förvaring, tvätt samt kon-
troll av hjulen medan de lig-
ger hos oss.

Vilka tjänster erbjuder ni 
förutom däckbyten och 
förvaring?

– Förutom däckbyten säl-
jer vi och monterar mycket 
däck, lagar punktering etce-
tera.

Hur återvinner ni alla 
gamla bildäck?
– Alla däck som byts hos oss 
körs iväg av Svensk däck-
återvinning AB till deras 
åter vinningsanläggning. 
Där blir det bland annat 
mattor för lekparker, fyll-
ning för konstgräs och så 
vidare.

Vad är det som utmär-
ker er från andra företag 
inom er bransch?
– Vi har en egen import av 
däck, det är vi ganska en-
samma om. I och med det 
kan vi hålla låga priser och 
en hög tillgång. Vi håller 
dessutom en hög kunskaps-
nivå med inte mindre än 60 

års samlad erfarenhet.

Hur ser era framtidsut-
sikter ut och vilka utma-
ningar står ni inför?
– Vi kommer att fortsätta att 
utvecklas och jobba för må-
let att vara ett självklart ställe 
att besöka för däckrelaterade 
arbeten. Utmaningen ligger 
mycket i bilbranchens snab-
ba utveckling där vi vill vara 
i framkant.

Hur vill ni se Mälaröarna 
utvecklas framöver?
– Vi ser gärna en utveck-
ling där man tar tillvara på 
närheten till vattnen och 
natur med inslag av ett mo-
dernt centrum bland annat.

Till sist, vilket företag vill 
ni läsa om i tidningen?
– Drottningholms entrepe-
nad.                                                       

Robin Werngren och Andreas Tapper 
ute på Guson däcks däcklager.
FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS

MN MÖTER! 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 på.

ROBIN WERNGREN

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
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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 | När
kommunen och polisen 
nyligen avlade årets med-
borgarlöften var det två 
områden som prioriterades 
högre än andra – bilburen 
ungdom och våld i nära 
relationer. Ungdomar med 
trafikfarligt beteende är 
ett problem som har ökat 
under senaste året liksom 
anmälningar rörande våld i 
hemmet.

Varje år gör fattar kommu-
nen och polisens lokalpo-
lisområde Vällingby beslut 
kring vilka trygghetsska-
pande arbetsområden som 
ska vara högprioriterade 
under det kommande året. 
Dessa sammanställsa sedan i 
form av ”medborgarlöften” 
som utvärderas kontinuer-
ligt under året.

– Att vi satsar på bilburen 
ungdom är för att vi under 
året har sett en ökning av 
antalet EPA-traktorer och 
mopedbilar bland våra yng-
re ungdomar mellan 16 och 

18 år. Vi vet också att det är 
många nya 16-åringar som 
kommer att skaffa sådana 
bilar till våren och somma-
ren. Tyvärr finns det också 
ganska många av dessa föra-
re som har stora brister i tra-
fikvett och brister i förståel-
se för de risker de utsätter sig 
själva och andra i trafiken, 
när de inte följer trafik- och 
nykterhetsreglerna, säger 
kommunens samordnings-
chef Lena Törnblom Löf-
quist.

Hon konstaterar också att 
flera av ungdomarna miss-
tänks köra berusade eller på-
verkade av droger. En del kör 
dessutom med för många 
passagerare och vissa bilar 
är trimmade. Insatser för att 
komma till rätta med pro-
blemen har redan påbörjats 
av polisen och länstrafiken. 
Man planerar även att skapa 
forum för föräldrar för att 
komma vidare.

Problem med våld i nära 
relationer har ökat kraftigt 

under pandemin och detta 
gäller även på Mälaröarna. 
Det har skett en ökning av 
anmälningar, men man vet 
också att det finns ett stort 

mörkertal och att våldet ofta 
sker i det fördolda. 

– Vi kommer nu att påbör-
ja ett arbete som involverar 
alla kommunens förvalt-

ningar, Ekerö bostäder och 
polisen för att tillsammans 
hitta former för att arbeta 
förebyggande för att förhin-
dra våld i hemmet och tidigt 

komma i kontakt med och 
erbjuda stöd och hjälp till de 
familjer där våld förekom-
mer. 

Hur följs då löftena till 
medborgarna upp?

– Vi har ett brett sam-
arbete mellan kommunen 
och polisen i det brotts-
förebyggande och trygg-
hetsskapande arbetet, både 
på strategisk och operativ 
nivå.  Mycket av arbetet är 
händelsebaserat med lö-
pande uppföljning, men 
mycket är också ett lång-
siktigt arbete. Uppföljning 
av just löftena sker främst 
i form av redogörelse av 
genomförda insatser till 
styrgruppen för kommun- 
och polisarbetet samt till 
trygghetsrådet. Många av 
frågorna som är ett löfte ett 
år blir sedan till ett konti-
nuerligt arbete, säger Lena 
Törnblom Löfquist. 

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Medborgarna får nya löften
Satsning på bilburen ungdom och våld i nära relationer

NYHETER ”...många av dessa förare som har stora brister i trafikvett ...” ’’

Lokalpolisområdeschef Catrine Kimerius Wikström och kommunstyrelsens ordförande Adam 
Reuterskiöld (M), skrev båda under löftena vid ett digitalt möte.             FOTO: EKERÖ KOMMUN
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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

Mälarö Färg och Tapet
EKERÖ: Ekerövägen 51
Tel: 08-560 308 30
Öppet: vard 7-18, lör-sön 10-14
www.malarofarg.se

Solskyddskampanj!Solskyddskampanj!

15% på utvändiga solskydd

Gäller 1/4-30/4
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Vårplantering 
Vintern börjar så sakta släppa sitt grepp och vi välkomnar 
våren till våra kyrkogårdar! 
Vårplanteringen kommer att ske under april månad. 
Önskar du hjälp att sköta om din grav är du välkommen 
att beställa gravskötsel genom oss. 

Gravlyktor
Glöm inte att hämta lyktan på graven inför sommar- 
säsongen. Senast 30 april behöver lyktorna hämtas från 
gravplatserna.

Stensäkerhet - provtryckning av gravstenar
Under året planerar vi att påbörja provtryckning av 
gravstenar på våra kyrkogårdar. Detta för att säkerställa 
gravstenarnas förankring i jorden. Ser ni liggande  
eller stöttade gravstenar beror det på att de väntar på 
åtgärd.

Biologisk mångfald
Vi arbetar aktivt med miljö och biologisk mångfald.  
På Munsö och Adelsö kyrkogårdar har vi satt upp sju nya 
fågelholkar under våren och hoppas på många nya  
besökare under året. Alla är välkomna!

Välkommen att kontakta oss!

På gång p
å 

kyrkogård
en

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

https://www.svenskakyrkan.se/ekero/kyrkogardsforvaltningen ekero.pastorat@svenskakyrkan.se 08-560 387 00

Säsongens tips!

Möt den fantastiska 
färgprakten! Gör 
en utflykt till våra 
kyrkogårdar när 
vårlökarna börjar 
blomma. 
 
Passa på att prata 
med våra kunniga 
vaktmästare som 
gärna hjälper till 
att svara på frågor 
kring gravskick och  
gravskötsel.

Foto: Sofie Carlson

Foto: Sofie Carlson
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Kommunens näringslivschef Johan Elfver och programledare Joakim Jonsson.  
                                                                                                                                               

M
älaröarnas nyheters egen p
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Mälarö
podden

Besked behövs för
laddningsstationer

FRÅGA 
Kommunen måste ge besked var 
laddningsstationer för elbilar ska 
placeras. Det är bråttom!               

SVAR 
Vi har några få laddningsstationer för 
elbilar på infartsparkeringen i Ekerö 
centrum samt att det planeras för 
laddplatser vid infartsparkeringen i 
Skå. Det ingår i kommunens plane-
ringsarbete för utvecklingen av bland 
annat Ekerö centrum.       

Olovlig avverkning     

Skäluddsvägen

FRÅGA 
Jag undrar hur det gått med 
den polisanmälan som gjordes 
i november, då det olovligen 
skett omfattande avverkning av 
träd på kommunens mark vid 
Skäluddsvägen?”               

SVAR  
Vi har i nuläget ingen uppgift om 
polisens utredning av frågan.             

Vad har hänt med 

gångvägen?

FRÅGA 
Jag undrar varför gångvägen mel-
lan Stenhamra centrum och vård-
centralen har försvunnit? För 
många år sedan fanns det en på 
den tiden när BVC låg mitt emot 
Stockbygården. Resterna finns 
fortfarande kvar. Gångvägen har 
successivt försvunnit i samband 
med olika vägarbeten genom 
åren, markeringarna har för-
svunnit. Trafiken är ganska tät 
nu när det är en byggarbetsplats 
vid vårdcentralen och bebyg-
gelsen har ökat uppe i det gamla 
sommarstugeområdet. Det finns 
en jättefin gångväg upp längs 
Klyvarestigen men inte längs 
Vallviksvägen?! Är det olika ägare 
av vägen eller vad har hänt med 
den gamla gångvägen?              

SVAR 
Arbete med VA-utbyggnad har 
givetvis påverkat. Det jag kan se i 
vår kartfunktion är att det är Stockby 

vägföreningen som ansvarar för 
Vallviksvägen.  

Vad görs för unga  
under pandemin?

FRÅGA 
Jag undrar vad kommunen gör för 
tonåringar som mår dåligt i och 
med pandemin?             

SVAR 
Först och främst har vi elevstöd som 
alltid finns till våra ungdomars stöd. 
Därutöver har vi nyligen beslutat att 
gå ifrån distansundervisning efter-
som det i flera avseenden har haft en 
stor påverkan på många ungdomars 
hälsa.                   

Kan kommunen göra 

något åt hundbajset?

FRÅGA Vi vet sedan tidigare att 
alla hundägare inte sköter sig 
och tar upp efter sin hund. Kan 
kommunen tänka sig att städa 
upp intill våra största gångstråk?    
Eller kan kommunen göra något 
för att få hundägare att ta sitt 
ansvar?               

SVAR Ekerö kommun sköter de 
vägar där kommunen är väghålla-
re. Hundägare har strikt ansvar att 
plocka upp efter sin hund.                  

Tidningens egen podd – Mälaröpodden  

Ta del av aktuell information som berör samhälle och näringsliv, trafik och utveckling samt ”Fråga Johan”, där du kan ställa 
dina frågor direkt till kommunen och Johan Elfver, näringslivschef. Skicka dina frågor till: podd@malaroarnasnyheter.se  
eller via sms till: 072-943 85 77. Lyssna där poddar finns på exempelvis Spotify, via www.malaroarnasnyheter.se. 

”FRÅGA JOHAN”
JOHAN ELFVER

KOMMUNENS 
NÄRINGSLIVSCHEF

’’
”Jag undrar vad 
kommunen gör för 

tonåringar som mår dåligt 
i och med pandemin?”
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12 :- Priserna giltiga så länge lagret räcker. Montering tillkommer.

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

 

   

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.



Mälaröarnas nyheter20 24 MARS 2021

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

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  !

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 

OS-kval väntar för Berg
BROTTNING | Brottaren 
Zakarias Berg från 
Stenhamra ska försöka 
knipa en OS-biljett i 
Budapest. 

Zakarias Berg, 25 år, tog sig 
sensationellt till OS i Rio 
2016 endast 21 år gammal. 
Han var då den yngsta brot-
taren i Sveriges OS-trupp. 
Den gången tog det stopp 
efter den första omgången 
i 87-kilosklassen. Men det 
blev en nyttig erfarenhet för 
den nu 25-årige Berg som ti-
digt i karriären satte upp ett 
mål att nå OS i Tokyo 2020. 
På grund av pandemin blev 
OS framflyttat ett år och ska 
istället avgöras i sommar 
med start den 23 juli. Nu 
väntar en intensiv period 
för Zakarias Berg i jakten 
på en ny OS-biljett. Första 
chansen för Berg blir i Buda-
pest i slutet av mars där två 
OS-biljetter ska delas ut.  

– Det är ett kval för Euro-
pa och de två som går till fi-
nal är kvalificerade till OS. I 
början på maj är det även ett 
världskval där ettan, tvåan 

och trean är kvalificerade, 
så det är bara att köra på nu, 
säger Zakarias Berg.

Den tidigare Skå IK-brot-
taren har haft en skadefylld 
period men har den senaste 
månaden kunnat träna på 
ordentligt och känner att 

formen är på rätt väg.
– Jag har haft en rätt tuff 

skadeperiod den senaste 
tiden. Ett utdraget ledband 
i knät har gjort att det har 
blivit mycket rehab och al-
ternativ träning. Men senas-
te månaden har jag kunnat 

köra på mattan ordentligt 
och formen känns bra. Men 
det är nu den sista tiden som 
formen ska toppas ordent-
ligt, avslutar Zakarias Berg.

JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

Sportnyhet? Skicka kort text till sport@malaroarnasnyheter.se

”Bengt ”Lillebror” Lindelöf, 56 år, har sedan 90-talet varit delaktig             
i Ekerö IK, främst genom hockeyskolan” ’’Spporten

Ny hedersmedlem i EIK
ISHOCKEY | Bengt 
Lindelöf blev i söndags den 
15:e hedersmedlemmen i 
Ekerö IK. 

Bengt ”Lillebror” Lindelöf, 
56 år, har sedan 90-talet va-
rit delaktig i Ekerö IK, främst 
genom hockeyskolan. För 
hans engagemang genom 
åren blev han i söndags till-
delad ett hedersmedlemskap 
i klubben. Han blev därmed 
den 15:e hedersmedlemmen 
i Ekerö IK:s 100-åriga histo-
ria.

JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

Bengt Lindelöf till höger gratu-
leras av Rickard Markusson. 

 FOTO: PRIVAT

William Hansson skadad
ALPINT | William Hansson bröt underbenet i samband 
med en slalomtävling i Sunne. 

William Hansson, 19 år från Mälaröarnas alpina skidklubb, 
deltog nyligen i alpina-VM för både seniorer och juniorer. 
Men nu blir det ingen mer åkning på ett tag för Hansson. 
Han skadade sig nämligen under en slalomtävling i värm-
ländska Sunne nyligen. Olyckan var framme i slutet av åket 
och efter röntgen visade det sig att han drabbats av ett under-
bensbrott. För att lägga benet rätt krävdes operation och ef-
ter det ska benet läka i tre månader innan William Hansson 
kan börja belasta benet igen.

JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

Zakarias Berg (till vänster) under en tidigare tävling.  FOTO: MARION STEIN



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
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Redo för nya 
utmaningar?

Läs mer och ansök senast 2021-04-04 på www.fra.se

Elingenjör
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Är du den vi söker 
kan vi erbjuda ett varierande arbete i en spännande och komplex miljö där du får vara 
med och göra skillnad varje dag.

På FRA arbetar vi med unika uppgifter – för Sveriges säkerhet och integritet.

Redo för nya 
utmaningar?

Läs mer och ansök senast 2021-04-04 på www.fra.se

Uppdragsansvarig arkitekt
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? 
FRA söker en arkitekt till myndighetens lokalförsörjningsprojekt. 
Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en innovativ miljö. 

På FRA arbetar vi med unika uppgifter – för Sveriges säkerhet och integritet.

Adil Cigel och Ismet Dalov hittade vid en husrenovering en tidskapsel, som bestod av en dagstidning och en plånbok med mynt, fotografier och ett brev om huset. Ulf Karlsson, 
mitten i bild, och hans fru Marianne var husets första ägare och beskriver i brevet hur de köpte tomten av Ekerö kommun för 11 770 kronor och att prislappen för det egenbyggda 
huset hamnat på 90 000 kronor.  FOTO: LOTTA KARLSSON OCH ADIL CIGEL 

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

Tidskapsel funnen på Pomonavägen
NÄRLUNDA | En solig dag 
i början på mars knackade 
det på dörren till Ekgårdens 
äldreboende. Utanför stod 
två hantverkare som sökte 
mannen som byggt huset 
på andra sidan gatan. Under 
ett rivningsarbete hade de 
funnit något som tillhörde 
honom.

Det började med ett vatten-
skadat vardagsrum i en villa 
på Pomonavägen. Snickarna 
Adil Cigel och Ismet Dalov 
fick ett uppdrag som så många 
gånger förr. Men det här upp-
draget skulle komma att skilja 
sig åt från de andra. 

– Redan när jag kom dit på 
morgonen hände något ovan-
ligt. Jag mötte en kvinna som 
jobbade på äldreboendet mitt 
emot. Hon berättade att en av 
de boende, Ulf Karlsson, hade 
byggt huset vi jobbade i och 
brukade sitta i fönstret och tit-

ta på det. Jag tyckte att det var 
så fint, berättar Adil Cigel och 
förklarar hur de, när de senare 
samma dag började riva det 
fuktskadade vardagsrumsgol-
vet, fann en tidning och en röd 
plånbok i bjälklaget. 

– Min första tanke var att 
någon hade tappat den där, 
men sedan förstod jag att det 
måste vara ett tidsdokument 
som någon hade lämnat med 
flit, och då mindes jag plöts-
ligt morgonens samtal, säger 
Adil Cigel.

Han beskriver hur han och 
kollegan skyndade över till 
Ekgårdens äldreboende för att 
se om de kunde få träffa Ulf 
och lämna tillbaka det som en 
gång tillhört honom.

– De var ivriga som barn 
på julafton, berättar sjukskö-
terskan Lotta Karlsson som 
öppnade dörren och som tack 
vare vaccinet och de nya res-

triktionerna kunde släppa in 
Adil och Ismet och låta dem 
träffa Ulf och hustrun Marian-
ne, som kommit på besök. Det 
blev ett känslomässigt ögon-
blick när tidskapseln återläm-
nades till paret.

– Vi blev alla lite tårögda och 
tjocka i halsen, berättar Lotta 
Karlsson.

Marianne och Ulf mindes 
båda två tydligt hur de över 
femtiofem år tidigare placerat 
tidsdokumentet under gol-
vet i vardagsrummet innan 
de spikat igen det. Två år ti-

digare hade de köpt en tomt 
av kommunen, på en yta som 
då bara bestod av åkermark 
och sedan med sina föräldrars 
hjälp byggt sitt drömhus. Det 
var 1965, när bygget började 
gå mot sitt slut, som Marian-
ne fick idén om att gömma en 
tidskapsel, i form av en dags-
tidning och en plånbok med 
några mynt, ett par svartvita 
bilder från bygget samt ett 
handskrivet brev med infor-
mation om huset. 

– Tanken var att lämna ef-
ter oss en bit historia. Men vi 
trodde inte att det skulle åter-
finnas under vår livstid, säger 
hon med ett skratt.

Paret bodde kvar i huset i 
över femtio år. 2013 drabbades 
Ulf av en stroke och flyttade 
till Ekgården. Med tiden in-
såg Marianne att det blev för 
tungt för henne att bo kvar 
själv och 2016 såldes det och 

Marianne flyttade till en lä-
genhet i närheten. Sedan dess 
har villan sålts ännu en gång 
och det var under de senaste 
ägarnas tid som vattenskadan 
plötsligt avslöjade hemlighet-
en och tidskapseln åter kom i 
Mariannes och Ulfs ägo.  Vad 
de nu ska göra med den vet de 
inte riktigt, men Marianne har 
en idé.

– Jag ska nog ta kontakt med 
de nuvarande ägarna. Efter-
som jag känner att sakerna till-
hör huset och inte oss, skulle 
jag önska att Ulf och jag fick 
lämna tillbaka det till dem så 
att de kan lägga det under sitt 
nya golv. Om de vill kan de 
också komplettera med bilder 
och information från sin tid i 
huset, så att den som hittar det 
någon gång i framtiden kan få 
ännu mer historia om huset.

HELEN  BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Alltid nära dig! 

100 % om Mälaröarn
a

Grundad

1949
’’

”Tanken var att 
lämna efter oss 

en bit historia. Men 
vi trodde inte att det 
skulle återfinnas under 
vår livstid”
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22-24 maj
Ny chans att boka hembesök! Vårt första besök till Ekerö blev fullbokat väldigt 
snabbt så vi har bestämt oss för att besöka er igen. Skynda att boka!
 
Den 22-24 maj återvänder Dittsolskydd-On-Tour till Ekerö. Vi erbjuder då
kostnadsfria hembesök till er som är intresserade av markiser. Vi ger er råd-
givning, mäter och tar fram prisuppgift direkt på plats hemma hos er, helt utan 
förpliktelser till köp. Under dessa dagar har vi också specialerbjudanden på
utvalda terrass- och fönstermarkiser med upp till 20% rabatt!

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

Vi kommer till Ekerö igen!

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

www.dittsolskydd.se    Tel: 0511-10 000

Vi monterar åt dig!

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

 Även Släktforskning till fasta priser   

Tel: 072-922 92 54 

malaroantik.se ��������	�
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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

MÄLARÖARNA | Under 
senaste året har verksam-
heterna på fritidsgårdarna 
i kommunen genomgått 
många anpassningar till 
nya regler. Men med stor 
kreativitet och god vilja 
lyckas personalen finnas 
där för ungdomarna, om än 
på lite andra sätt än vad de 
är vana vid.

Fredagen den 12 mars an-
ordnade kommunens fri-
tidsgårdar en och en halv 
timmes lång livesändning 
med namnet ”The greatest 
feelgoodshow” på sociala 
medier. I showen dansade 
och sjöng ungdomar till-
sammans med fritidsledare 
med syfte att skapa mod och 
öka deltagarnas självkänsla. 
Aktiviteten var ett led i fri-
tidsgårdarnas corona-anpas-
sade verksamhet som ändrat 
skepnad flera gånger sedan 
pandemin startade.

– De första åtgärderna vi 
vidtog när vi fick restriktio-
ner, var att sänka åldern på 
vår målgrupp till att gälla 
dem som går i årskurs sju till 
nio, för att minska trycket, 

säger Niklas Lindqvist, ar-
betsledare på Träkvista fri-
tidsgård.

Nästa steg i anpassning-
en var att erbjuda digitala 
möjligheter att umgås och 
idag har fritidsgårdarna tio 
olika kontaktpunkter på 
olika digitala plattformer. 
För närvarande tar de också 
emot grupper om åtta som 
får föranmäla sig till olika 
aktiviteter som persona-
len anordnar i samråd med 
ungdomarna. Det har bland 
annat blivit många kreativa 
verksamheter, träning och 
matlagning. Ofta är de ut-
omhus

– Vi har fått kasta oss 
hejdlöst ut och testa helt 
enkelt. Personalen är fan-
tastisk och har en jättestor 
vilja och engagemang kring 
att få det att funka. Vi ser 
hur viktigt det är för ung-
domarna att vi erbjuder 
dem ett avbrott i vardagen. 
Många saknar sitt vanliga 
sociala liv och mest vill de 
bara ha en plats att hänga på 
med kompisarna.

När Niklas Lindqvist och 
kollegorna inte har grup-

paktiviteter, är de ute och 
rör sig på fältet för att få kon-
takt med ungdomar, men 
upplever att det är svårt att 
hitta dem. Han och kolle-
gorna får indikationer på att 

många ungdomar mår dåligt 
av isoleringen. Praon som de 
skulle ha haft uteblir, gym-
nasiemässan är digital och 
den där tiden som vanligtvis 
präglas av en känsla av att 

framtiden ligger öppen, är 
omgärdad av restriktioner 
och instängdhet. 

– Mitt viktigaste budskap 
till ungdomarna just nu är 
att det här är en period som 

går över och att allt kommer 
att bli bättre framöver, säger 
Niklas Lindqvist.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Digitala aktiviteter för unga
KULTUR ”...mest vill de bara ha en plats att hänga på med kompisarna...” ’’

En av fritidsgårdarnas digitala aktiviteter var ”The Greatest feelgoodshow som ägde rum den 12 mars då ungdomar och fritidsledare 
uppträdde tillsammans.                         FOTO: FRITIDSGÅRDARNA

Service av utombordare  
och gräsklippare

www.lemag.se info@lemag.se 08-560 422 38 

Färentuna

Alla fabrikat på marknaden



Contura 856 style är en utrymmessnål braskamin som med sina generösa glasytor som garanterar härlig brasstämning.  
Under eldstaden finns praktiskt utrymme för ved. Välj spisen i svart eller grå färg.  
Pris Nu 16.900:-, 774:-/mån. (0rd.pris 18.900:-)

Morsö Forno pizzaugn 
Perfekt i uteköket! Snyggt designad pizzaugn från danska 
Morsö. Gjord helt i gjutjärn för bästa kvalité och värme. 
Pris från 11.995:-, 569:-/mån. (Ord.pris 12.995:-)
 

Bastuaggregat Harvia Cilindro plus spot
Harvia Cilindro Plus Spot är likt sina syskon 
ett runt pelaraggregat men styrningen sköts 
trådlöst från en stilren puck som placeras 
5-10 meter ifrån aggregatet.
Pris 8.325:-, 413:-/mån.

Karlsbodavägen 19A, Box 11104, 161 11 Bromma. Tel: 08-445 14 10. E-post: info@bastuspecialisten.se 

Se priser och kampanjer på www.bastuspecialisten.se

Kamado Joe classic 2
Den keramiska grillen Kamado Joe classic 2 är den mest 
populära kamadogrillen i Kamado Joes sortiment.
Välkommen till vår butik, öppna grillocket och känn 
hög kvalité. Pris 16.990:-

Alla våra spisar och bastur kan köpas  
med installation, klara för brasa och bad.

Vi erbjuder bekväm finanisering 
utan ränta på 24 månader. Endast 
uppläggningsavgift 495 kr och avisering 
30 kr/månaden tillkommer. 

Angivna erbjudanden gäller tom 22 maj.

SNART ÄR DET 
VÅR & SOMMAR
Nu stundar sköna tider för att installera trivselskapande brasvärme och bastu.

Vårt stora sortiment erbjuder många härliga möjligheter. Besök vår butik och  

se och känn på produkterna.

   På vår hemsida finns en försmak på erbjudanden och även aktuella kampanjer.

En liten bastustuga på tomten, pizzaugn eller en kvalificerad grill för uteköket 

är exempel på produkter som vi med stolthet demonstrerar. 

Tänk glädjen att samla familjen kring dessa trivselpunkter.

Bastuugn Harvia 20 pro passar för bastur 
med volym 8–20 kbm. Finns även med 
inbyggd vattenvärmare.  Se modeller och 
priser på vår hemsida.

Utekamin Jøtul Terrazza En eldstad för stor 
trevnad och erbjuder grillmöjligheter. 
Pris 4490 kr  257 / mån.
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”Jag älskar dig. Om vissa hatar folk de ej mött så kan jag älska dig 
som jag ej känner”.  Kloka ord i Adelsös skogar  FOTO: PRIVAT

Torsdagen den 11 mars slog halkan till igen och blev för svår för buss på väg mellan Jungfrusund och Träkvista  FOTO: NELLY GAHN

Ekebyhovsbacken har klarat sig fint trots värmande vårväder.
 FOTO: MARIA OHLSSON

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”.  

Ett säkert vårtecken på Eldgarnsö...       FOTO: BIRGITTA HÜBINETTE ... och ännu ett från Adelsö.  FOTO: PRIVAT

F’SONS ALLSERVICE AB
Trädgård & Fastighetskötsel

www.fsons.se

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

 Trädgård & Fastighetsunderhåll
 Trädfällning & Stubbfräsning
 Mark & Anläggning
 Vinterunderhåll
 Lastväxlare med kran

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

Vänd dig med förtroende till oss 
när du har behov av tjänster inom 

trädgård/markplanering och fastighetsskötsel.
Vår miljö är det viktigaste vi har. 

Ansvaret för vår miljö är en röd tråd 
i vår verksamhet och vi är självklart 

miljö- och kvalitetscertifierade.

Karin och Gösta 
Rittners stipendiefond

Stiftelsen syftar till att genom stipendier till 
studerande ungdom stödja deras utbildning. 
Det finns två stipendier att söka.

e ungdom s
två stipeDet finns finns två s att söka.stipendier att så st

Ansök 
senast 

 april

Stipendiaterna utses i juni och kontaktas därefter 
för att fylla i en s.k. rekvisitions-blankett och 
eventuellt komplettera med intyg. 

Upplysningar om stipendierna kan lämnas av 
nämndsekreterare , Barn- och 
utbildningsnämnden. 
Kontakt: @ekero.se

Barn- och utbildningsnämnden
Box 205, 178 23 Ekerö

Bille Rittners stipendium 
delas ut till en studiebegåvad ungdom 
med hemvist i Ekerö kommun, exempelvis 
som hjälp till högre utbildning.

Karin och Gösta Rittners stipendium 
delas ut till en studiebegåvad ungdom 
med hemvist i Färingsö församling, 
exempelvis som ett bidrag till utbildning.
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FOLKPARK
Ölsta

2020 har präglats av pandemin och mycket i vår verksamhet har drabbats av 
restriktionerna. Detta har krävt nya lösningar och kreativitet för att kunna bedriva 

verksamhet, samtidigt har det i viss mån gett oss tillfälle att se över  
verksamheten och fokusera på lokaler och park. 

 
Mötet kommer i år att vara helt digitalt.  

Anmäl ditt intresse att delta senast 25 mars till info@olstafolkpark.se  
så får du mötets zoomlänk, dagordning m.m per mejl. 

Inför årsmötet vill vi påminna om medlemsavgiften för 2021. 
Medlemsformulär hittar du på www.olstafolkpark.se

/olstaf olk par k/�Ölst a f olk par kolstaf olk park .seHållplat s Ölsta f olketshusSolber gavägen 1 , Fär ent una
SL

SL

VÄLKOMMEN PÅ ÖLSTAS ÅRSMÖTE     
Söndag 28 mars klockan 14.00 

Kära medlem i Ölsta folkpark!
Snart är det dags för årsmöte. Söndag 28 mars klockan 14:00  

kommer vi att berätta mer om vad som hänt och händer i hus och park.  
Föreningen vill gärna höra vad du vill uppleva eller göra på Ölsta framöver. 

jungfrusundsmarin.se

DAGS FÖR NY BÅT? 
Se vårt utbud och boka visning!

VÅRSERVICE?
Boka tid hos oss!

Våra varumärken:

Ekerö kommun arrangerar Näringslivsdagen då företagare, entreprenörer, 
  

NÄRINGSLIVSDAGEN 
digital livesänding 13 april 

Varmt välkommen - det här vill du inte missa! 

 
 

www.ekero.se/naringslivdagen

Vi börjar 
kl 15.00

Morgan Alling

Andra medverkande: 
 

 
 
 



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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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

Sälj tryggt och säkert!

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

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

KÖPES__
Jag är i behov av en 
fungerande VHS-spelare, 
komplett med kablar och 
allt. 073-776 93 20.

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

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

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 eller 
ronny@ronnybgoode.se

Vår älskade 
Mamma Farmor och vän

Marie Rose

Andersson
* 18 oktober 1933

New York

har lämnat oss 
i stor sorg och saknad

✝ 3 mars 2021
Ekerö

ROSE  MARIE

MIKAEL och YLVA

Olle  Sam

Släkt och vänner

Begravningen har pga pandemin
skett i kretsen av de närmaste.
Tänk gärna på IM, Individuell
Människohjälp Bg 900-7063,
Swish 9007063 eller Eugenia

Katastrof- & utvecklingskonto 
Pg 4791667-1 Swish 1231051507

ange "Katastrofkonto"

Fastpristariff 10 m3: 4750:- 
1 v hyresfritt!

  Joakim Jonsson
100 % lokalt – Såklart! 

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

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

TORSDAG
varannan vecka

M
älaröarnas nyheters egen p

od
dälä aröarnas nynn heters eggen

ppppppooooo
dddddddddddddddd

Mälarö
podden

TORSDAG 25/3
Ta del av aktuell information och ställ dina 

frågor direkt till kommunen och Johan Elfver
podd@malaroarnasnyheter.se

   

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

VIGDA___ 
• Martin Karlsson och Maria Månsson

AVLIDNA___ 
• Jan-Olof Ingemar Morén, Ekerö, avled den 2 mars i en 
ålder av 93 år.

• Kerstin Elisabet Ljunggren, Ekerö, avled den 6 mars i en 
ålder av 84 år.

• Mandor Augustin Stenvall, Ekerö, avled den 14 mars i en 
ålder av 92 år.

• Familjeannonsera GRATIS! 
• Max 100 tecken inkl blank-
steg samt ev jpgbild
• Skicka till familj@
malaroarnas nyheter.se  
• Var ute i god tid – helst 
2 veckor före utgivningsdag
• För utgivningsplan se redak-
tionsruta sid 2
• Publicering sker i nästkom-
mande nummer,  i turordning 
samt  i mån av utrymme 
• För sedvanliga dödsannonser 
ring 560 358 00

Mats Björk
*  12 september 1926

Min käre Pappa
och Vår Farfar

har lämnat oss
efter ett långt liv

Adelsö 21 mars 2021

KJELL
Erik   Anton

Syskon
Släkt och vänner

________________________  

Begravningen äger rum 
fredagen den 16 april

kl.14.00 i Adelsö kyrka
i kretsen av de närmaste.

Tänk gärna på
 Cancerfonden 
Pg. 90 19 89-0
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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 
på 200 kr hos 
Mälaröarnas Bokhandel

Bilden: Viltolyckorna ökar.  FOTO:  ARKIV

Vi gratulerar Birgit Backlund, Ekerö, till förra numrets vinst 
där korsordet hade nedanstående lösning. 

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

Boka klipp och färg eller klipp och sling: 

FRANS- och BRYNFÄRG 

samt INPACKNING 
på köpet (värde 600 kr) 

Uppge kod Jasse vid bokning. Gäller mars 0ch april 2021

ERBJUDANDE
hos vår frisör

Jasmina Rosengren

Här kan du känna dig trygg!
Vi arbetar i skyddsutrustning och erbjuder dig 

munskydd och handsprit samt enskilda behandlingar 
i avskilda rum. Varmt välkommen!

Marie Lidebrandt 
är diplomerad 

medicinsk fotterapeut 
och arbetar 

i skyddsutrustning 
efter basala hygienrutiner 

Maries 
fothälsa
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08-560 243 62
www.malarostadservice.se

Hemstädning  
Flyttstädning  
Visningsstädning  
Byggstädning  
Storstädning 
Hemservice 

Fönsterputs 
Trädgårdsskötsel 
Kontorsstädning 
Golvvård 
Trappstädning
Sanering   

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

REPLIK

Socialdemokraterna i Ekerö 
har i åratal påpekat förfallet 
i kommunens förskolor, 
skolor och äldreboenden 
– nu har även kommunens 
revisorer konstaterat det-
samma.

I rapporten konstateras 
det att; ”kommunstyrelsen 
och tekniska nämnden inte 
säkerställt ett ändamålsen-
ligt underhåll av kommu-
nens fastigheter” – och att; 
”Detta kan på sikt innebära 
en kapitalförstöring och 

att kommunen inte lever 
upp till kommunallagens 
bestämmelse om “god eko-
nomisk hushållning””.

För oss socialdemo-
krater är det upprörande 
hur Ekeröalliansen rör sig 
med våra gemensamma 
tillgångar! Arbets-, studie- 
samt vistelsemiljön för våra 
barn, unga och äldre är av 
yttersta vikt för våra kom-
muninvånare och inget som 
kan sjabblas bort!

 I granskningen som görs 
av det fristående revisions-
bolaget PWC så konstaterar 

man (sid 21) att Ekerö lägger 
mindre pengar än de flesta 
andra kommuner på pla-
nerat underhåll och mer på 
akut underhåll.

Det anser vi är något 
Ekeröalliansen borde 
göra något åt. Socialdemo-
kraterna vill ha stopp på 
kapitalförstöringen och 
kräver att vi vårdar våra 
gemensamma tillgångar!

– Lars Holmström (S), 
2:e vice ordförande 
tekniska nämnden

Stoppa förfallet på Ekerös förskolor, 
skolor och äldreboenden!

Ansvarsfull livsmedelsaffär

ty
ck

!

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

Nedskärning av hemtjänsten
Angående nedskärning av hem-
tjänst i Ekerö kommun.

Tänk dig att du drabbas av en allvar-
lig stroke dagen innan du fyller 65 
år. Du har goda möjligheter att få 
rehabilitering och stöd enligt LSS, 
(Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade). Målet är att du 
ska få hjälp och stöd att leva ett liv så 
nära ditt gamla liv som möjligt, ett så 
normalt liv som möjligt.

Men skulle du drabbas av samma 
allvarliga stroke dagen efter 65-års-
dagen gäller Socialtjänstlagen, du 
får hemtjänst som kommer hem till 

dig för att hjälpa till med det allra 
mest basala (skälig levnadsnivå). Nu 
beslutar Ekerö kommun och poli-
tiker om ytterligare nedskärningar 
inom hemtjänsten, till exempel 
färre promenader, en gång i veckan, 
mindre tid för städning, hjälp i 
hemmet och andra nödvändiga 
ärenden. Hemtjänstpersonalen kan 
omöjligen på den lilla tid de har till 
sitt förfogande hinna med ens de 
basala sysslorna. Riktigt matintag 
och motion hjälper till att förhindra 
svagare muskler och sämre balans, 
vilket ökar risken att ramla. 

Äldrevården är ju redan starkt 

underdimensionerad, vilket så 
tragiskt visat sig också under pan-
demin. Man måste ju se hela kedjan 
och stämma i bäcken och inte i ån! 
Här har kommunen sin chans! Om 
man inte satsar på rehabilitering, sti-
mulans, anpassad näring och dylikt 
för äldre så går ju folk ner sig snabbt 
fysiskt och psykiskt och får ett ökat 
vårdbehov, äter dåligt och behöver 
massor av timmar från hemtjänst, 
ramlar, bryter sig och behöver 
dyr sjukhusvård. Vi får en mängd 
äldre som bara existerar och kostar 
pengar! Detta kommer inte ens i 
närheten av ”skälig levnadsnivå.” 

Det är rena ättestupan! Man måste ju 
se hela kedjan och stämma i bäcken  
och inte i ån!

De flesta 65+åringar är aktiva 
enligt forskarna. Att funktionshin-
der efter 65 år skulle höra till åldran-
dets normala villkor är felaktigt i sak, 
menar de. De flesta äldre är friska och 
mycket aktiva. Den 65+åring som 
drabbas av en olycka eller funktions-
hinder bör därför få all hjälp och stöd 
att leva ett liv så nära sitt gamla liv 
som möjligt, ett så normalt liv som 
möjligt. Det vinner vi alla på.

– Lena Vikbladh

Jag vill ge ett stort tack 
till dem som var med 
och hjälpte mig när jag 
ramlade utanför apoteket 
torsdag den 4 mars.

– A-M

rosor 
& tack

Önskar att alla livsmedelsaffärer på Ekerö skulle ta sitt ansvar 
för att bekämpa spridning av coronaviruset. Coop Stenhamra 
är ett utmärkt exempel med personal som bär munskydd, 
utställd handsprit för kunderna och tydliga skyltar utanför 
butiken.

– Anita Holmqvist

Replik Inger Andersen

REPLIK

Insändaren har rätt att rikt-
linjerna har förtydligats 
avseende hemtjänstin-
satser. Vilka insatser som 
den enskilde ska få hänger 
ihop med den enskildes 
behov. Ekerö kommun har 
en betydligt generösare 
nivå på sina insatser gene-
rellt än andra kommuner. 
Insändaren skriver att städ-
ning var fjortonde dag bytts 
mot städning var tredje 
vecka. Det normala i kom-
munsverige är städning var 
tredje vecka.

Såväl hemtjänstinsatser 
som RUT-tjänster kostar 
för den enskilde. För den 

enskilde kan det då bli 
billigare att använda sig 
av RUT-tjänster. Vad det 
gäller Stockbygården så vet 
alla inblandade att huset är 
i dåligt skick. Något beslut 
om rivning har inte disku-
terats utan är spekulationer. 
PRO Färingsö har erbjudits 
ändamålsenliga lokaler på 
Söderströmsgården för att 
bedriva sin verksamhet 
i vilket är samma lokaler 
som Ekerö kommun ämnar 
bedriva sin öppna verksam-
het i så fort pandemin så 
tillåter.

– Kjell Öhrström (M),
socialnämndens 
ordförande

Replik på ”får de äldre 
betala för alla misstag?”REPLIK

Socialdemokraterna försö-
ker sprida rökridåer för att 
skyla sitt agerande på såväl 
lokalt plan som på rikspla-
net. Vem som helst kan se 
hur Socialdemokraterna 
agerade avseende beslu-
tet kring byggandet av 
det nya äldreboendet på 
Tranholmen, att man 
sade nej. Vem som helst 
kan se att förslaget från 
Ekeröalliansen var att tillse 
att en upphandling kunde 
ske av enstaka platser där vi 
eftersträvade i första hand 
sjuksköterskor dygnet runt 
alla veckans dagar och där vi 
kraftigt premierade företag 
som erbjuder detta. Om och 
vi säger om inte tillräckligt 

många platser 
finns tillgäng-
liga när behov 
uppstår, så ville 
vi inte diskva-
lificera företag 
som kan till-
handahålla 
platser om 
det förekom mindre 
avvikelser under dygnets 
alla timmar exempelvis nat-
tetid. Detta förutsatte dock 
att om behov förelåg för den 
enskilde så gäller dygnet 
runt-närvaro och i annat fall 
en inställelsetid på maxi-
malt trettio minuter. 

Socialdemokraterna 
tycks ogilla ordet marknad. 
Vi kan byta ut det mot 
samhälle, omvärld eller 
realitet. Jorden är inte platt 

längre även om 
socialdemokratin tycks 
tro det. Vi som politiker 
måste hantera dagens 
utmaningar i en föränderlig 
värld på bästa sätt vilket inte 
Socialdemokraterna gör 
vare sig lokalt eller i reger-
ingsställning.

– Kjell Öhrström (M),
socialnämndens 
ordförande

ndre 
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Glöm inte 
sanden!
En vädjan till kommunen, 
vägföreningar och andra 
fastighetsägare att ta upp 
sanden som ligger i drivor, 
sjok, högar utanför asfalten. 
Nästan inget ligger kvar på 
vägarna utan har plogats åt 
sidan. Ta gärna hjälp av 
”vårjobbare” om det behövs. 
Vanlig maskinupptagning 
kommer inte att åstad-
komma så mycket. Trist att 
se dessa sandvolymer som 
lämnas kvar år efter år. Vill vi 
ha snyggt och trevligt runt 
omkring oss så måste mera 
tid läggas på detta med mera 
kroppsarbete och mindre på 
maskiner.

– Villaägare Närlunda
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Att badplatsen behöver översyn är tydligt
REPLIK

Replik  till Anders Gustafs-
son angående Adelsö bad-
plats. Låt mig börja med att 
säga att något beslut om 
att lägga ned badplatsen på 
Adelsö inte har fattats. Så 
här i efterhand förstår jag att 
det getts andra besked som 
tolkats på det sättet, och det 
är beklagligt. Där får jag ta 
på mig att kommunika-
tionen inte varit tillräck-
ligt god.

 Vi genomför ett 
pågående arbete med 
att rensa upp i gamla 
överenskommelser 
med föreningslivet 
som strider mot nämndens 
reglemente, det handlar om 
att tekniska nämnden inte 
har rätt att dela ut bidrag. 
Först ut i den processen 
var Träkvistavallen och 
Svanängens IP och avtalen 
med respektive förening-
arna Ekerö och Skå. Nu betar 
vi successivt av de mindre 
överenskommelserna. Att 
överenskommelsen sägs 
upp med Adelsö IF innebär 
inte att badet stängs, bara 

att skötseln måste lösas på 
annat sätt.

 Det andra beskedet 
var ett negativt besked på 
något som jag och Andreas 
Gustavsson, som sitter 
i Adelsö IF styrelse dis-
kuterat med teknik- och 
exploateringskontoret 
angående möjligheten att 
lägga sand på botten vid 

badplatsen.  Beskedet vi fick 
var att rådande strömmar 
vid badplatsen skulle göra 
att sanden skulle försvinna 
alltför snabbt och därmed 
fanns det inte med i budge-
ten för 2021. Men även här så 
handlade det inte om någon 
nedprioritering av Adelsö 
badplats utan bara ett 
besked att det som Andreas 
och jag trott vara möjligt 
inte var det. Jag bor själv på 

norra Färingsö och förstår 
vikten av att ha fungerande 
trevliga badplatser i sin när-
miljö. Det kanske till och 
med är så att besökande till 
våra öar förväntar sig att det 
ska finnas möjlighet till bad 
när de åkt ut på ”landet”.

 Jag vill inte förekomma 
framtida beslut i nämnden 
men att badplatsen behöver 
en översyn är tydligt. Detta 

enligt nämndens 
styrdokument 
för badplatserna. 
Förhoppningsvis 
kommer vi då kunna 
undvika liknande 
situationer och alla 
brukare av badplatser 
kan ta del av den ser-

vice som kan förväntas.
 Jag träffar gärna fören-

ingen Värna Adelsö och dis-
kuterar framtida möjligheter 
för badplatsen på Adelsö. 
Med tanke på närheten till 
Världsarvet så kan det ju 
finnas andra intressenter 
som vi kan få med på banan.

– Gunnar Mossberg (M),
ordförande tekniska 
nämnden

Jeanette Grandelius, 
40, Färingsö:

– Mälaröarna är fulla av vår-
tecken nu. Jag har sett snö-
droppar, hört fågelkvitter 
och fått stenskott på bilru-
tan. Det känns härligt att 
våren är på ingång även om 
jag tycker att vintern varit 
lite för kort.

Angeli Wahab, 16, 
Ekerö:

– Jag har märkt framförallt 
att vårsolen gör dagarna 
ljusare och längre. Fåglarna 
kvittrar också och livar upp 
dagens första timmar och 
luften känns varmare.

Jon Cednert, 38, 
Färingsö:

– Jag har just upptäckt att 
någon sopat bort vintergru-
set i gränden utanför vårt 
hus – det känns helt under-
bart! Det bästa vårtecknet!

NATUR | Våren är på gång, trots några trista bakslag och sakta men säkert 
dyker vårtecknen upp på våra öar.

SÅ HÄR TYCKER VI!

Vad har du sett för vårtecken?

Angående Öpartiet och vägföreningarna
REPLIK

Vi vill båda börja med att 
säga att vi delar de partiers 
uppfattning som går ut på 
att kommunalisera Ekerös 
stora vägföreningar. Det vi 
däremot vänder oss emot 
är Öpartiets retorik. För 
den som inte är insatt i 
frågan så har de stora väg-
föreningarna på Färingsö 
(Stockby) och på Ekerö 
(Närlunda) varit föremål för 
politisk diskussion under 
årtionden. Det som är 
intressant i detta avseende 
är att vägföreningarna själva 
vill bli kommunaliserade 
medan kommunen och den 
politiska ledningen i form 
av Moderaterna år ut och 
år in ståndaktigt hävdat att 
detta aldrig kommer att ske. 
Plan- och bygglagen uttalar 
att huvudmannaskapet 
avseende väghållaransvaret 

ska vara kommunalt. Att 
som Moderaterna hävda 
att det finns särskilda skäl 
för att enskilda fastighets-
ägare ska bära huvudman-
naskapet för vägnätet i 
kommunens två tätorter 
är fullständigt obegripligt 
och saknar stöd i praxis. 
Det tragiska när vi läser 
Öpartiets och Liberalernas 
insändare om kommuna-
lisering av de stora vägför-
eningarna är att dessa båda 
partiet tillsammans med 
sina forma kompisar S och 
MP skulle kunna få igenom 
en kommunalisering av 
vägföreningarna. Ni som 
läser detta undrar givetvis 
hur då? Det enkla svaret 
är att om dessa partier var 
intresserade av att genom-
driva sin politik så hade ett 
samtal med Jimmy Fors och 
Sverigedemokraterna löst 
detta. Det är nämligen som 

så att Sverigedemokraterna 
också vill kommunalisera 
de stora vägföreningarna. 
Om Öpartiet och deras 
forna kompisar intres-
serade sig för att bedriva 
politik så hade de stora 
vägföreningarna saga varit 
all på Ekerö. Öpartiet och 
Liberalerna försöker göra 
politiska poänger avseende 
Stockbys och Närlundas 
vägföreningar samtidigt 
som partierna faktiskt har 
den politiska majoriteten 
för att driva igenom kom-
munalisering av vägfören-
ingarna, men man gör det 
inte! Tydligen är det vik-
tigare att utesluta SD och 
alla medborgare som röstat 
på dem ifrån inflytande än 
att driva igenom sin egen 
politik.

– Anna Voltaire, 
– Johan Sundqvist

Vägföreningarnas vara eller icke vara
I senaste Mälaröarnas 
nyheter fanns en påkostad 
annons där krav på kom-
munalisering av Närlunda 
vägförenings vägnät 
framfördes. Innan det så 
gick Liberalerna ut med en   
liknande tanke. Jag förstår 
att boende inom Närlunda 
vägförenings verksam-
hetsområde gärna ser ett 
kommunalt övertagande 
av ansvaret för deras vägar, 
jag tror att det kan finnas 
fler föreningar som skulle 
se det som en välkommen 
avlastning.

Men det finns ett problem 
som vi boende utanför tät-
orterna ser och det är att ock-
så vi har ett vägnät att sköta 
om och då uppstår frågan, 
ska vi betala för våra vägar 
och via skattsedeln betala 
för andra vägföreningar.

Alla kommunens vägsam-
fälligheter uppbär ett större 
eller mindre statsbidrag för 
att vägnätet ska vara till-
gängligt för alla och det bör 
väl gälla också för Närlunda 
vägförening.

Det enda rimliga bör 
vara att nuvarande ordning 
fortsätter gälla eller att alla 
vägföreningar kommunali-
seras, jag misstänker att det 
blir dyrt och att statsbidra-
gen försvinner.

En sak till som antagligen 
händer om vägnätet kom-
munaliseras är att en del 
mindre defekter på vägarna 
kan vi leva med idag, men 
kommer det att accepteras 
när kommunen tar över 
ansvaret, en möjlig kost-
nadsdrivande faktor.

Det finns en möjlig 
lösning på problemet och 

det är att vägnätet behand-
las på samma sätt som 
VA-nätet. De fastigheter 
som är anslutna till kom-
munalt avlopp och vatten 
ingår idag i ett kommunalt 
VA-kollektiv som inte 
belastar fastighetsägare med 
enskilda VA-lösningar och 
inte heller kommunalskat-
ten.

Om en liknande variant 
kan användas för vägsam-
fälligheterna så kan de som 
önskar ingå i ett kommunalt 
kollektiv för vägföreningar 
gå med där och betala för det 
utan att det belastar kom-
munalskatten eller de väg-
föreningar som står utanför.

– Lennart Nilsson, 
delägare i två väg-
föreningar
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När vi Sverigedemokrater 
började prata om språkkrav 
för nyanlända ansågs det 
kontroversiellt. Vissa ville 
till och med dra det till att 
vi var främlingsfientliga i 
de förslag som lades fram. 
Idag låter det annorlunda 
och ett skarpt förslag från 
regeringen om språkkrav är 
nu ute på remiss. I slutet av 
2020 lämnade SD Ekerö in 
en motion om språkkrav 
för anställning inom äldre-
omsorgen i kommunen. 
Under pågående pandemi 
har det visat sig att språk-
förbristningar är en stor 
säkerhetsrisk för våra äldre. 
Bland annat rapporteras 
om brister i förmågan att ta 
till sig instruktioner kring 
exempelvis rutiner och 
basala hygienkrav. För oss är 

det en självklarhet att språk-
krav ska gälla för anställning 
inom offentlig sektor. Detta 
precis på samma sätt som 
ett svenskt medborgarskap 
ska grunda sig på en vilja att 
lära sig det svenska språket 
och att ta till sig vårt lands 
historia, normer och kultur. 
I Sverigedemokraternas 
Sverige är medborgarskapet 
ett kvitto på att man ser att 
skyldigheter är vägen till 
rättigheter och inte tvärtom. 
Som nyanländ i Sverige är 
det den egna viljan som ska 
sättas på prov. För den som 
har uppehållstillstånd och 
slutligen ett svenskt med-
borgarskap som ambition 
och därmed ställer upp på 
kravbilden, kommer vägen 
vara tydligt utstakad. Klarar 
man kraven och inte begår 

några brott på vägen, har 
man visat att man kan bli 
en tillgång för Sverige. Vi 
är inte där ännu, gällande 
skyldigheter och rättigheter 
på nationell nivå. På vägen 
dit arbetar vi i SD Ekerö med 
det vi kan påverka på kom-
munal nivå. Vår motion om 
språkkrav för anställning 
inom äldreomsorgen är ett 
sådant exempel. Hur övriga 
partier kommer ställa sig 
återstår att se. En sak är 
dock säkert: röstar man mot 
motionen kan vi konstatera 
att det är viktigare att lägga 
en röst mot motionären än 
att garantera våra äldre den 
säkerhet och livskvalitet de 
så innerligt förtjänar.

– Jimmy Fors,
 gruppledare SD Ekerö

Språkkrav inom offentlig sektor

På kommunstyrelsens sam-
manträde den 17 november 
2020, togs ett ärende upp 
för beslut, gällande anpass-
ning av villkor och taxor på 
Ekeröleden. 

Vid alla förändringar gäl-
lande betalningssystem vid 
Ekerö färjeled har Öpartiet 
yrkat att Ekerö kommun ska 
verka för att färjeleden ska 
övergå till en statlig drift, 
som vid övriga färjeleder i 
Stockholm. Denna färjeled 
kommer med all sannolik-
het vara i drift under lång 
tid med tanke på förbifarts- 
byggnationen men även 
därefter. Till en början såg 
Ekerö kommun att färje-
leden skulle gå med vinst, 
men med alla ändringar och 

höjda avgifter har det visat 
sig att kommunen får stå 
för underskottet som kan 
bli ett antal miljoner. Detta 
återkommande underskott 
hade kunnat undvikas om 
kommunen redan från start 
arbetat för en statlig drift, 
då färjeleden är till gagn för 
hela Stockholmsområdet. 
Av alla tio färjeleder i Stock-
holm är endast Ekeröleden 
en betalfärja.

 Anpassning som beslu-
tades ska börja gälla från och 
med 1 maj. Detta medför 
att man tar bort undanta-
get från betalningsansvar 
för resenärer med funk-
tionsnedsättning/handi-
kapptillstånd. Detta för att 
minimera kommunens 

underskott genom att ta 
bort stickprovskontrol-
lanter. Istället så installeras 
det en kameraportal likt 
det system som finns för 
trafiktullarna och införsel 
av appen ”Åk Ekeröleden” 
med swish som ytterligare 
ett betalningssätt. 

När det nu införs kamera-
portal/övervakning anser 
vi att samma system som 
Trafikverkets trafiktullar 
för funktionsnedsatta med 
handikapptillstånd ska pas-
sera gratis även vid överfart 
på Ekerö färjeled, vilket 
gjorde att vi yrkade avslag 
till förslaget.    

– För Öpartiet
 Desirée Björk

Anpassning av villkor och taxor för färjan

Så snyggt!
Jag är riktigt imponerad av 
utformningen av tillbyggda tredje 
våningen av kommunhuset. Sällan 
smälter en tillbyggnad in så väl. 
Koppar må bara dyrt, men detta 
höjer verkligen intrycket. Det lär 
också hålla i alla tider, fritt från 
underhåll.

– Agnes K
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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

Mälaröarnas nyheter32 24 MARS 2021

LUNCH  tis-fre
A LÀ CARTE  ons-lör

MATKASSAR & TAKE AWAY
UTKÖRNING
Sjöutsikt

Läckra erbjudanden
Stora ytor – trygg miljö

www.restjungfrusund.se

  Vi gör hembesök med gratis offertförfråga

ROTAVDRAG 
PÅ ARBETET30%

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

PASSA PÅ

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

Effektiv och djupgående behandling

Massageterapi 
Idrottsmassage 

Käkled Laserterapi 
Koppning Kinesiotejp

TRÄDGÅRD/MÅLNING/FÖNSTERPUTS 
Behöver ni en hjälpande hand med 

trädgård (klippning, häck) etc. Måla om ett hus, 

fönster, fönsterputs. Underhåll och enklare 

snickerier/reparationer (ej motorer). 

Humana priser.  Bor på Ekerö.  Väl mött!  Per 

Tel: 0762-82 80 69

LARMET GÅR 

Smitning från
olycksplats

TROXHAMMAR | På förmid-
dagen den 16 mars inträffade 
en smitning från en trafik-
olycksplats vid Troxhammar. 
En gärningsperson ska 
”olovligen” och ”uppsåt-
ligen” ha orsakat en tra-
fikolycka samt avvikit 
från platsen. Målsägande 
kom körandes i sin bil på 
Färentunavägen då hen blev 
påkörd av ett annat fordon så 
att skador uppstod på bilen. 
Smitaren fortsatte dock 
att köra utan att stanna på 
olycksplatsen.                        

Tiotal inbrott 
i personbilar

KNALLEBORG | Den 15 och 
16 mars skedde ett tiotal 

bildelsstölder i Knalleborg. 
Kommunpolis Marie- 
Louise Mattsson berättar 
om den första anmälan som 
kom in.

– Bilen stod parkerad 
på boendeparkeringen 
på Knalleborgsvägen och 
någon har krossat en ruta 
och på så sätt tagit sig in 
för att tillgripa gods. Hela 
instrumentpanelen var 
utsliten och delar har stulits.

Främst är det mediadis-
player och hela eller delar av 
mittkonsolen på bilen som 
stulits, men även en airbag 
har tagits vid ett av bilin-
brotten.

Någon gång under samma 
vecka har också en okänd 
gärningsperson stulit före-
mål från en garagelänga på 
Knalleborgsvägen. När mål-
sägande skulle låsa upp sin 
port var den redan upplåst 
och det fanns inga tecken på 
brytmärken. Det saknades 
tillhörigheter, bland annat 
kylväska, airboard, bilbatte-

ri och dunk. Även en båt-
motor var nedtagen från sin 
plats och placerad vid gara-
geporten. Grannar saknar 
också tillhörigheter i sina 
garage.                                      

Försök till 
elcykelstöld

EKERÖ | På Villavägen på 
Ekerö inträffade ett försök 
till stöld den 19 mars.

– En okänd man miss-
tänks för försök till stöld 
genom att ha provat att 
stjäla en elcykel som stod 
parkerade utanför en villa. 
Cykelägaren såg att en okänd 
man stod vid elcykeln och 
gick fram och frågade vad 
han gjorde där, varvid man-
nen försvann snabbt från 
platsen och glömde en ring 
med två nycklar i varav den 
ena nyckeln satt fast i  elcy-
kelns lås.                                   

Flera stölder
på Ekerö 

EKERÖ | Ett flertal stölder 
har också ägt rum runt om 
i kommunen under den 
senaste tvåveckorsperioden. 
Den 4 mars stals en släpvagn 
från en byggarbetsplats på 
Bryggavägen. Ett byggsta-
ket hade plockats isär för att 
komma åt vagnen.

Även Ekerö bibliotek har 
råkat ut för en trolig stöld. 
Den 9 mars upptäcktes att 
expeditionstelefonen var 
försvunnen och man miss-
tänker att den är stulen.

På Södra kafévägen den 15 
mars, tog sig en okänd gär-
ningsperson in i en bostad 
genom en olåst dörr och stal 
en plånbok som fanns i hal-
len.        

Även på Wrangels väg 
har en stöld genom inbrott 
i förråd skett under perio-
den.                                            

POLISEN | Helgen den 19 
och 20 mars påträffades 
flera berusade ungdomar i 
Träkvista och de blev hem-
skjutsade av föräldrar. Två 
föräldrar dök även upp till 
föräldravandringen på lör-
dagen denna helg. Även 
helgen efter var det uppslut-

ning till föräldravandring-
en och åtta föräldrar kom 
till lördagsvandringen. I 
Stenhamra har dock ingen 
dykt upp till föräldravand-
ringarna under de två senas-
te helgerna.  

– Det har varit lite stökigt 
med ungdomar i Stenhamra 

centrum senaste tiden. 
Man har tidigare kastat ägg 
på bussar och nu på sist-
one varit uppe på skolans 
tak, slagit sönder fönster på 
skolan och ställt ut vägko-
ner i vägbanan till exem-
pel, berättar Marie-Louise 
Mattsson.                   

KOMMUNPOLISEN INFORMERAR

MARIE-LOUISE MATTSSON
KOMMUNPOLIS
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SERVICE  FÖR  DIG!  
    På hemmaplan finns all service för dig!

FÄRGHANDEL

PLÅTSLAGERI

Grundat 1921

08-560 304 54
070-555 15 08

info@nyplat.s
www.nyplat.s

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

TRÄDGÅRDSBUTIK

BILSERVICE

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Service och
reparationer  

av alla  
bilmodeller

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

ekerobilteknik@telia.com

Din verkstad  
nära Dig

Träkvista Bilservice AB

Service • Däck

M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D 08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se

 

 

Tel 560 425 80 
 

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

Färingsö 
Brunnservice

Clas Häggberg
070-538 88 72

Kvällar 560 401 49

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

TOMT 

Binärdata AB

0707-139 000
560 402 51  

GOLV

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

Tel 08-560 242 43 
Lilla Berga, Skå 

www.prospektgolv.se

 Klimatkontrollerade   
   larmade lokaler
 Från 5 kvm

Lilla Berga gård, Skå 
08-560 242 43 

lillabergagard@gmail.com

FÖRRÅD 
uthyres till 
hem & företag

LOKALER

ENTREPRENAD

Grunder
Enskilt avlopp 
Reningsverk
Infiltration
Markbädd
Installation av
kommunalt VA
Bryggor
Sjötransporter
Trädröjning max 25cmØ

Entreprenader utförs
även på öar

Troxhammar Entreprenad AB
Fågelängens Gård 179 75 Skå

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

troxab.se08-707 33 00  •   lejagruppen.se

vägbyggen • markplanering • husgrunder
avloppsanläggningar • dränering • dikning

grönyteskötsel • vinterväghållning

GÅ INTE ÖVER ÅN 
EFTER VATTEN.

Och inte över Nockebybron heller. Vi finns nära dig och 

har koll på alla lokala förutsättningar här på Mälaröarna.

Välkommen till LEJA!

LACKERING

08-560 244 38
0709-844 200

info@micklack.se 
www.micklack.se

Lilla Berga 1, Skå

Vi lackar snabbt och 
proffsigt! Vi kan hämta/

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

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

30 år i branchen betyder 
kvalitet och ansvar.

Vi lackerar också andra 
trä- och järnkonstruktioner. 

Ring eller maila 
oss för prisförslag.

Lackering av Lackering av 
köksluckorköksluckor

BILUTHYRNING BRUNNSBORRNING

UTHYRNING
Personbil, lastbil & släp

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

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

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

Vi fixar med 
datorer och 

nätverk. 

Vi har datorer
 och tillbehör 

på lager. 

Vi kan leverera 
hem till Er

VATTENBRUNN
BERGVÄRME

Tel: 08-560 243 48

Jord, Sand & Grus

0760-062641

Ekerö Re-Arb
FixarService

Re-Arb
ce

STÄDSERVICE

ÖVRIGT

Hemstäd

Flyttstäd

Fönsterputs

Kontorsstäd

Byggstäd

Vi jobbar både 
mot privatpersoner 

och företag
 

Vi har kollektivavtal och är 
ISO-certifierade 

FÄRG   TAPET 
GOLV

Tunnlandsvägen 3

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

Följ oss på Facebook  
och Instagram!

TAXI

Boka din bil på 
www.haningenynastaxi.se 

eller på 08-520 111 11



Det vi kan 
om Ekerö

får inte
plats här.

Med lokalkännedom som ingen annan, kan man lugnt säga att vi  
kan området. Berätta för oss hur din drömförsäljning skulle se ut, 

så hjälper vi dig att hitta rätt köpare. 
 

Boka möte med oss på svenskfast.se/ekero

SOPHIA ÅKERMAN

 Reg. Fastighetsmäklare
0707 60 46 63

MARTIN LARSSON

 Reg. Fastighetsmäklare
0708 30 01 61

MIKAELA HOLM 

Mäklarassistent
08 564 109 40

LINN LAGERQVIST

 Reg. Fastighetsmäklare
0705 10 65 69

JENNY NÄSLUND

 Reg. Fastighetsmäklare
0708 26 83 00



Koll på läget sedan 1937

Bågvägen 12, Färentuna
2 rok, ca 45 m² UTGÅNGSPRIS 1 975 000 kr VISAS Sö 28/3 kl 12:00-12:45 Anmälan krävs, Må 29/3 kl 18:00-
18:30 Anmälan krävs BYGGÅR 1954 TOMT 2260 m² EP Behövs ej MÄKLARE Linn Lagerqvist, 070-510 65 69

Högt soligt läge Gästhus & flera bodar

Idylliska lantliga omgivningar Nära till buss, badplats & båtklubb

Ekerövallen Etapp 1, Ekerö
5-6 rok, 105-138 m² PRIS 5 900 000 - 6 350 000 AVGIFT 4 850 - 6 373 kr/mån VISAS Lö 28/3 kl 12:30-13:30
Anmälan krävs BYGGÅR 2021 EP Ej utförd MÄKLARE Sophia 0707-60 46 63 & Martin 0708-30 01 61

Välplanerade par- & kedjehus Parkering för 2 bilar

Barnvänligt område Inflytt sommar/höst 2021



Koll på läget sedan 1937

Renettvägen 6, Stenhamra
6 rok, 130 + 98 m² UTGÅNGSPRIS 5 495 000 kr VISAS Ring för tidsbokning BYGGÅR 1948
TOMT 1227 m² EP 74 kWh/kvm/år MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Charmig 40-talsvilla Öppen spis

Mycket bra skick Låga driftskostnader

Bruksbacken 2, Adelsö
5 rok, ca 157 m² UTGÅNGSPRIS 4 295 000 kr VISAS Ring för tidsbokning 
BYGGÅR 2001 TOMT 1026 m² EP Beställd MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Välskött villa med perfekt läge Möjlighet till 5-6 sovrum

Vacker utsikt mot Mälaren Isolerat garage med elport


