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Utför alla slags lås-, larm- och  
kameraövervakningsarbeten för  

privatpersoner och företag.
Bryggavägen 121 • Telefon: 070-819 06 62
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R E S T A U R A N G K O L M I L A N . S E Träkvista
08-560 300 96

BILTVÄTT
Ren bil snabbt!

Alltid nära dig! 

100 % om Mälaröarn
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Grundad

1949

Behöver du hjälp 
med deklarationen?

Ring oss på 08-560 397 00!

TYCK ”Kommunens fastighetsförvaltning... Svidande kritik från externt konsultbolag”                        | 30

Fas 2 av coronavaccinationen har inletts och turen har kommit till kommunens 80-plussare. Begränsad vaccintillgång gör att det 
går långsammare än planerat men chefssjuksköterska Hjördis Söderberg är hoppfull om att alla som vill snart ska kunna vara 
vaccinerade. | 10-11

Dags för vaccination av de äldsta

Fågelinfluensa

i kommunen
En besättning med fjäderfän på 
Färingsö var först ut i Stockholms 
län med att drabbas av fågelinflu-
ensan.  | 14

Elias Björnsjö 
Ranefur
blir proffs
Bordtennisspelaren Elias 
Björnsjö Ranefur från Ekerö 
har skrivit på ett proffs-
kontrakt med tyska Berg-
neustadt i Bundesliga.                
| sporten 22

Adelsöföretag   
i förändring
Bland flera av företagen som är 
verksamma på Adelsö har det 
skett stora förändringar under 
året. Några har fått nya ägare och 
andra har bytt lokaler.  | 16

Massor av
strömavbrott 
på Färingsö
Sju oplanerade strömavbrott har 
Åke och Margareta Svenmarck på 
norra Färingsö haft hittills under 
2021. Nu är måttet rågat, menar 
de. Ellevio lovar bättring.  | 6

FOTO: HELEN BJURBERG
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Härligt rostad 
surdegsbröd, räkor, 

avocado och 
Nobisdress ing

Från manuella 

fi skdisken

↳

 Tappens Gubbröra   
Tappens egna kök.     Från vår Deli. 
  Jfr pris 149:00/kg.        

 Tappens Löjromssill  
 Tappens egna kök.     Från manuella 
fi skdisken.   Jfr pris 199:00/kg.        

 Löjrom   Sverige. Bottenviken.     
Från manuella fi skdisken. 
  Jfr pris 1490:00/kg.        

 19  90  /hg 

↳
Från vår deli

 /hg 
 149k 

 Salmalax     360 g. 
    Jfr pris 358:54/kg.        

 /st 
 129k 

 Lammstek   Ursprung Nya Zeeland. 
  Ca 1200 g.     Jfr pris 139:00/kg.    

Key Lime pie  Tappens kök. 
Fint påskdekorerad och jättegod. 
Från vår Deli. Portionsstorlek. 

Lammracks    Ursprung Irland. 
Från manuella köttdisken.       
Jfr pris 299:00/kg.        

 /kg 
 299k 

 /kg 
 139k 

Sätt  smak 
på påsken!

 2  för

 59k 

 14  90  /hg 

Prova vår goda egengjorda 
påskbakelse!

John och Nathalie!



Öppet 7–22 Tappström

Glad Påsk!
Hos oss 

är det viktigt 
med kvalitet!

 Färsk laxsida   ICA Gott Liv.   Ca 1200 g.   Salmo salar. 
Odlad i Norge.   Jfr pris 99:00/kg.   Max 1 köp/hushåll.  

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

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

 /kg 
 99k 

 Max 2 kg 


 Lösviktsgodis   ICA.     
Max 2 kg / hushåll.   Jfr pris 49:00/kg.        

 /kg 
 49k 

 Hängmörad svensk oxfi lé 
av mittbit   Sverige. Dalsjöfors.     Från 
manuella köttdisken.   Jfr pris 499:00/kg.        

 /st 
 8k 

 Körsbärstomater i ask   ICA. 
Nederländerna/Spanien/Marocko.   250 g.   
Klass 1.   Jfr pris 32:00/kg.    

 Västerbottensost®   
Norrmejerier.   450 g.   Fetthalt 33%.   
Jfr pris 153:33/kg.    

 69k 
 /st  /kg 

 499k 
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Sjöstadskajen 1, Ekerö 
ekero@ralegal.se 
070-380 12 45 
www.ralegal.se

SÄLJA DIN 

VERKSAMHET?

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 

  ekerösssttttttttttttttöööööööööööt
#

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.

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

Grundad

1949

Nya inslag i tidningen!Nya inslag i tidningen!
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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 utval-
da bidrag beroende på innehåll antingen på insändarplats eller på vår bildsida 
”Öarna runt”.

Helén Lo Johan Laila Gertrud Per Thomas

Mälaröarnas nyheter vill lyfta det rika föreningslivet på Mälaröarna. 
På sid 24 i detta nummer hittar ni en förteckning av kommunens 
föreningar, där vi även har en kortare intervju med Lars Samu-
elsson på Ekerö civilförsvarsförening. Hör gärna av er till oss 

om ni vill att vi ska skriva om just 
er förening. Vi kommer även att 
lyfta ekeröbornas minnen från 
förr som ni hittar på sid 20. 
Kanske just du sitter på ett 
minne som du vill dela med dig 
av?  Vi på tidningen önskar er 
alla en härlig påskhelg!                            

                                               
             

Thomas Älgekrans                          
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hört men vi åkare 

Mälaröarnas rika FÖRENINGSLIV

Källa: föreningsregistret Ekerö kommun

BÅTKLUBBAR___ 
BÅTKLUBBEN 

FÄRINGARNA

www.bkfaringarna.org

EKERÖ BÅTKLUBB

www.ekerobk.se

EKERÖ 
SOMMARSTADS 

BÅTKLUBB

www.sommarstan.se/

båtklubben

KARLSKÄRS 

BÅTKLUBB

www.karlskarsbc.se

MUNSÖ BÅTKLUBB

munsobk.wordpress.com

FREDS-
organisationer___ 
MÄLARÖARNAS 

RÖDA KORS

www.kommun.redcross.

se/ekero

RÄDDA BARNEN 

MÄLARÖARNA

www.raddabarnen.se

FÖRSVARS-

organisationer___
EKERÖ CIVILFÖR-

SVARSFÖRENING

www.civil.se/stockholm/

ekero

HANDIKAPP

organisationer___ 
RSMH-MÄLARÖARNA

rsmh_malaröarna@

yahoo.se

SEGLARKLUBBEN 

VINDENS VÄNNER

www.abrahamsbergs-

kyrkan.se/seglarklub-

ben-vindens-vanner

HEMBYGDS-

föreningar___ 
ADELSÖ 
HEMBYGDSLAG

www.adelsohembygdslag.se

FÄRINGSÖ HEM-

BYGDSFÖRENING

www.hembygd.se/

faringso

FORNMINNES-

SÄLLSKAPET 

PÅ MÄLARÖARNA

www.hembygd.se/forn-

minnessallskapet-pa-ma-

laroarna

LOVÖ HEMBYGDS-

FÖRENING

www.lovohembygd.com

SVARTSJÖ BYALAG

svartsjobyalag.wordpress.

com

IDROTTS-
föreningar___ 
7H PARA ALPINT

www.paraalpint.se

ADELSÖ 
IDROTTSFÖRENING

www.adelsoif.se

BROMMA-

GYMNASTERNA

www.brommagymnas-

terna.se

CHASE FREERUN 

EKERÖ
www.chasefreerun.se

DROTTNINGHOLMS 

KORYUKAN IF

koryukan.se/Koryukan_

DKOR

EKERÖ BUDO

www.ekerobudo.se

EKERÖ IK
www.ekeroik.se

EKERÖ KAMPSPORT

ekerokampsport@telia.

com

EKERÖ KONST-

ÅKNINGSKLUBB

www.ekerokk.se

EKERÖ RIDSKOLA

www.ekeroridskola.se

EKERÖ SHOTOKAN 

KARATE DO

www.svenskalag.se/

ekeroshotokankaratedo

EKERÖ TENNISKLUBB

www.ekerotk.se

EYVINUR 

ISLANDSHÄST-

FÖRENING

www.eyvinur.se

FÅGELÄNGENS 

RIDSKOLA
www.ridskola.eu

FÄRENTUNA RYTTARE

www.farentunaryttare.se

FÄRINGSÖ RIDIDROTT

www.faringsoridskola.se

FÄRINGSÖ

RIDSÄLLSKAP

www.faringsoridsall-

skap.se

FÄRINGSÖ RIDSKOLA

www.faringsoridskola.se

FOTBOLL FÖR ALLA

futsalforalla@gmail.com

FRILUFTSFRÄMJ-

ANDET MÄLARÖARNA

www.friluftsfransandet.se

FRISKIS OCH SVETTIS

www.friskissvettis.se/

malaroarna 

KFUM 
BLACKEBERGS IK

www.blackebergbasket.

com

KUSANO HA 

SHITORYU EKERÖ

www.wkkasweden.com

MÄLARÖ GK 

SKYTTEHOLM

www.malarogk.se

MÄLARÖ MOTOR-

CROSSKLUBB

www.mmck.nu

MÄLARÖ SKID- OCH 

ORIENTERINGSKLUBB

www.malarosok.se

MÄLARÖARNAS 

ALPINA SKIDKLUBB

www.maskalpin.se

MÄLARÖARNAS 

BOXNINGSKLUBB

www.malaroarnasbk.com

MÄLARÖARNAS 

RIDKLUBB
www.malaroarnasrid-

klubb.com

MÄLARÖARNAS 

SCHACKSÄLLSKAP

www.malaroschack.se

MÄLARÖ-
GYMNASTERNA

www.malarogymnas-

terna.se

MOTIONSPOKALEN 

EKERÖ
www.motionspokalen-

ekero.n.nu

MUNSÖ IF
www.munsoif.se

PRIMA E-SPORT-

FÖRENING EKERÖ

www.prima.gg

RASTABORGS 

RIDKLUBB
www.rark.se

SKÅ IK OCH BYGDE-

GÅRD
www.skaik.se

SPÅRVÄGEN 

SIMFÖRENING

www.sparvagensim.se

STENHAMRA FC

www.svenskalag.se/

stenhamrafc

STENHAMRA 

TENNISKLUBB

www.stenhamratennis.

nu

STOCKHOLMS KAPP-

SIMNINGSKLUBB

skk.kansli@kappis.se

STOCKHOLMS 

SEGELSÄLLSKAP

www.stockholmssegel-

sallskap.se

TROXHAMMAR 

GOLFKLUBB

www.troxhammargk.se

KULTUR-
föreningar___ 
ADELSÖ EVENEMANG

www.adelsoevenemang.se

ADELSÖ SMEDJA

www.adelsosmedja.se

ALSNU VIKINGAR

www.alsnu.se

ASKANÄS KAMMAR-

FESTIVALSFÖRENING

www.askanasfestival.com

BIRKAKÖREN

birkakoren@gmail.com

DANSKLUBBEN 

FÄRINGSÖ 

HUMBUGGS

faringso_humbuggs@

spray.se

EKEBYHOVS SLOTTS 

INTRESSEFÖRENING

www.ekebyhovsslottsin-

tresseforening.se

EKERÖ FILMSTUDIO

www.ekero-filmstudio.se

FÖRENINGEN 

HELT BAROCKT

www.heltbarockt.din-

studio.se

IDEELLA KULTUR-

FÖRENINGEN 

SKÅ FESTPLATS

www.skafestplats.se

JAZZ PÅ 
MÄLARÖARNA

www.facebook.com/

jazzmalaro

KONSTRINGEN 

PÅ MÄLARÖARNA

www.konstringen.se

LOVÖ KULTUR-

FÖRENING

www.lovomagasin.se

MÄLARÖ KINO

www.malarobion.se

MÄLARÖARNAS 

KAMMARKÖR

malaroarnas_kammar-

kor@yahoogroups.com

MÄLARÖARNAS 

KONSTFÖRENING

www.artworks.se/

galleri/malaroarnas-

konstforening

MYS OCH SPEL

www.mysochspel.se

ÖLSTA FOLKETS HUS

www.olstafolkpark.se

SUNDSGÅRDEN 

KULTUR/INTEGRA-

TIONSCENTER

Sundsgarden7@gmail.

com

VÄRNA ADELSÖ

www.varnaadelso.se

VIKINGAGRUPPEN 

BALDERS HIRD

info@baldershird.eu

PENSIONÄRS-

föreningar___ 
PRO EKERÖ

www.pro.se

PRO FÄRINGSÖ

www.pro.se/faringso

SPF MÄLARÖARNA

www.spfseniorerna.se/

distrikt/stockholmsdi-

strikt.se

SCOUTKÅRER___ 
FÄRINGSÖ 

SJÖSCOUTKÅR

www.faringso-sjoscout-

kar.se

TRÄKVISTA 

SJÖSCOUTKÅR

trasjo.scout.se

STUDIER___ 
MEDBORGARSKOLAN

www.medborgarskolan.

se

SENSUS 
STUDIEFÖRBUND

www.sensus.se

STUDIEFÖRBUNDET 

VUXENSKOLAN

www.sv.se

STUDIEFRÄMJANDET

www.studieframjandet.

se

ÖVRIGA 
FÖRENINGAR___ 
ADELSÖ 
FÖRENINGSRÅD

www.adelso.se

FÄRINGSÖ 

LIONS CLUB

www.e-clubhouse.org/

sites/faringso

MÄLARÖ 
BRUKHUNDSKLUBB

www.malarobk.se

MÄLARÖ 
HUNDUNGDOM

malarohu.weebly.com

MÄLARÖ 
JAKTVÅRDSKRETS

malarojvk@gmail.com

MÄLARÖARNAS 

FÅRFOLK
malaroarnasfarfolk.se

MÄLARÖARNAS 

MODELLFLYGKLUBB

www.mmfk.se

MÄLARÖARNAS 

NATURSKYDDS-

FÖRENING

www.malaroarna.natur-

skyddsforeningen.se

VÄLKOMMEN TILL 

MÄLARÖARNA

vtm@malaroarna.org

FÖRENINGAR!

Finns ni med i 

Ekerö kommuns 

föreningsregister?

Behöver eventuellt 

uppgifterna 

uppdateras?

 
Mejla oss på: 

forening@malaroar-

nasnyheter.se

FAKTA EKERÖ 

CIVILFÖRSVARS-

FÖRENING

 Grundad

1985

 Medlemsantal

98

 Ort
Ekerö

 Hemsida:

www.civil.se/

stockholm/ekero

 E-post:
ekero@civil2.se

 Kontaktperson

Lars Samuelsson

Ekerö civilförsvarsförening

En resurs när det

extraordinära sker

Beskriv er 

verksamhet?

– Vi utbildar och 

informerar om 

krisberedskap 

och har kurser i 

hjärt-lungräddning 

(HLR). Frivilliga 

resursgruppen, 

ett samarbete med 

Ekerö kommun, 

är en resurs för 

kommunen vid 

extraordinära 

händelser.

Vad är utmärkan-

de för er?

– Vi är en frivillig 

försvarsorganisa-

tion som med olika 

insatser hjälper 

andra människor 

i samhället. Ge-

nom utbildning i 

kombination med 

medlemmarnas 

kompetens, har 

vi en bred kun-

skapsbank som 

står till samhällets 

förfogande. 

Vad är aktuellt i 

föreningen?

– Vi har medverkat 

till att bygga upp 

vaccinationscentret 

på Ekerö och vi 

bemannar centret 

då vaccinationer 

ges till kommu-

nens innevånare. 

Vi planerar för 

att återuppta 

utbildning i HLR 

efter sommaren. 

Vi medverkar även 

vid Räddnings-

tjänstens övningar.

Vilka är framtids-

utsikterna?

– Behovet av ut-

bildning och in-

formation gällande 

krisberedskap ökar 

hela tiden. Bland 

annat genomför vi 

årligen ”Krisbered-

skapsveckan”, som 

arrangeras i samråd 

med kommunen 

och MSB. 

Vad har ni för 

utmaningar 

framåt?
– Vi behöver fler 

och yngre med-

lemmar. Samar-

betet inom vår 

region avseende 

olika myndigheter, 

kommuner och 

andra civilförsvars-

föreningar behöver 

förbättras. 

Här under vinjetten ”Mälaröarnas rika föreningsliv” låter tidning-

en föreningar berätta om sin verksamhet. Här pratar vi med Lars 

Samuelsson på Ekerö civilförsvarsförening.
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FÖRENINGAR!

Vill ni berätta om er verksamhet här ovan och finns med i kommunens föreningsregister? 

Mejla: forening@malaroarnasnyheter.se . Kanske blir det just er förening våra läsare kan läsa om i nästa nummer.
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Mälaröarnas
Hemtjänst

FÄRINGSÖ | För Åke och 
Margareta Svenmarck, som 
bott på norra Färingsö i 
drygt tjugo år, har ström-
avbrotten blivit en vana. 
Och statistiken de för visar 
att de bara blir fler.

– Ellevios nät här ute är 
under all kritik, säger de.

Under 2021 har Åke och Mar-
gareta Svenmarck haft minst 
sju oplanerade avbrott, de 
flesta korta men ibland också 
timslånga. En kväll i mitten 
av mars kom avbrottet vid 
middagstid och varade i fyra 
timmar.

– Då fick vi laga mat på ett 
stormkök, säger Åke med ett 
skratt. Men han är allt annat 
är road. Snarare tycker han 
att måttet är rågat.

– Vi bor förvissa på lands-
bygden men så här är det inte 
rimligt att ha det. Vi känner 
oss åsidosatta av Ellevio, sä-
ger Åke Svenmarck och för-
klarar att han har förståelse 
för både väderrelaterade och 
föranmälda avbrott, men 
inte de plötsliga och oför-
klarliga som regelbundet 
drabbar dem.

De senaste åren har Åke 
Svenmarck fört statistik 
över elavbrotten och kan 
konstatera att det inte går åt 
rätt håll. Efter fem stycken 
avbrott under 2019 skaffa-
de han och Margareta ett 
stormkök, som extra be-
redskap till de stearinljus de 
alltid har hemma. Men med 
sju avbrott redan i år är de 
rädda att inte ens det kom-
mer räcka. 

– Vad händer om ström-
men går mitt i vintern och 
det är tjugo grader kallt ute? 
frågar de sig.

Åke beskriver hur hans och 
Margaretas fastighet har en 
egen brunn, vilket betyder 
att de också blir utan vatten 
när elen dör. 

– Det gör det extra sårbart, 
säger han och konstaterar att 
han har svårt att förstå vad 
som gör att det brister på det 
här viset.

Ellevios presschef Jesper 
Liveröd bekräftar att Ekerö 
kommun och i synnerhet 
Färingsö varit extra utsatta 
för strömavbrott. De cirka 
1700 kunder som försörjs av 

Hillersjöstationen har enligt 
Jesper Liveröd haft i genom-
snitt drygt sex avbrott per år, 
vilket är en aning mer än ett 
jämförbart nätområde.

– Men det kan ju innebä-
ra att någon haft ett avbrott 
medan andra haft fler. Den 
som har haft flest strömav-
brott på norra Färingsö har 
haft femton, säger han och 
förklarar att han har full för-
ståelse för att det är besvär-
ligt för de drabbade. 

Orsaken till avbrotten 
är enligt Jesper Liveröd en 
kombination av väderpå-
verkan, olyckshändelser och 
andra tekniska orsaker. Men 
det handlar även om att det 
på många håll är ett åldersti-
get och väderkänsligt nät.  

– Delar av nätet i Ekerö 
kommun är riktigt gammalt 
och det har förstås betydelse, 

säger han men förklarar se-
dan att Ellevio arbetat aktivt 
för att förbättra och åtgärda 
det.  

– I vissa områden har det 
gett bättre effekt än i andra, 
säger han.  

Om två år planerar Ellevio 
att inleda ett stort arbete för 
att förstärka näten och mins-
ka avbrotten. Det innebär 
bland annat att man gräver 
ner ledningar på Färingsö i 
marken, för att både kunna 
vädersäkra de delar av nätet 
som är känsliga men också 
kunna höja spänningen efter 
det ökade behovet. Arbetet 
beräknas vara klart hösten 
2025. 

Fram till dess är Ellevios 
plan att utöka underhållet 
och förstärka och förnya 
de delar som behövs, för 
att undvika fler ovälkomna 
strömavbrott.  

– Vi är måna om att vara en 
tillförlitlig strömförsörjare 
för våra kunder, avslutar Jes-
per Liveröd.

HELEN BJUBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Mörkt på Färingsö
Redan sju strömavbrott i år hos Svenmarcks

NYHETER ”Vad händer om strömmen går mitt i vintern och det är tjugo grader kallt ute? ” ’’

’’
”Delar av 
nätet i Ekerö 

kommun är riktigt 
gammalt och det har 
förstås betydelse”

Åke och Margareta Svenmarck på norra Färingsö känner sig åsi-
dosatta av elnätsbolaget Ellevio.  FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS
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FÄRINGSÖ FÖRSAMLING 08-564 209 20 , Herman Palms plan 4A = www.svenskakyrkan.se/faringso G www.facebook.com/faringsoforsamling

Se vår andakter i påsk! En för skärtorsdag/
långfredag och en för påskdagen.  

Peter Strömmer är präst och medverkar 
gör även våra musiker Ligita Sneibe och 
Birgitta Lindeke Levin.  

På trumpet gästspelar Svante Daneklev 
Wold. 

Under normala år bjuder vi in Färingsös alla 
tredjeklassare till ett påskspel i Herman 
Palmsalen. I år har vi istället filmat och  
skickat ut till skolorna.  

Det finns nu också till allmän beskådan på vår 
hemsida och på Facebook. Så häng med på 
påskens berättelse i tre delar.  

På Långfredagen framför vi Joseph Haydns 
mest tröstande och innerligaste verk: 
Jesu sju sista ord på korset. 

Musikens utgångspunkt är de ord Jesus ska 
ha yttrat före sin död på korset på Golgata 
och är hämtad ur de fyra evangelierna. 

Inspelad i Färentuna kyrka med stråk- 
kvartett och recitatörer. 

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

ANDAKTER PÅ SKÄRTORSDAG OCH PÅSKDAGEN

KONSERT: JOSEPH HAYDN - JESU SJU SISTA ORD PÅ KORSET

PÅSKSPEL - PÅSKENS BERÄTTELSE FRAMFÖRD AV VÅR PERSONAL

       
WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/FARINGSO/PASK2021WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/FARINGSO/PASK2021

WWW.FACEBOOK.COM/FARINGSOFORSAMLINGWWW.FACEBOOK.COM/FARINGSOFORSAMLING

En påskhälsning från Färingsö församling
Nu är våren på väg och våra klockor har ställt om till sommartid. För varje dag som går blir de ljusa  
kvällarna längre och vårens ljumma vindar får oss att längta ut i naturen. Påskens budskap handlar  
om kärleken och hoppet. Kyrkan firar Jesu uppståndelse, att Gud genom Jesus Kristus övervunnit  
brustenhet och förtvivlan och lever med visshet och hopp om att kärleken segrar. 

Vi lever i märkliga tider, där Corona påverkar våra liv på ett så påtagligt sätt. Vi längtar alla efter att  
äntligen kunna samlas igen till gudstjänst, soppluncher, samtalsgrupper och körsång. Ja, vi längtar nog  
alla till mans efter att kunna umgås och bryta ensamhet och isolering. Påskens budskap berättar om att  
den tiden kommer, då vi samlar familj, släkt och vänner. 

Vaccination pågår i kommunen, där även om viss försening skett. Alla som vill vaccinera sig kommer att kunna 
göra det förhoppningsvis till sommaren. Kristi uppståndelse under påsknatten ger oss alla hopp och kraft. Jag 
önskar dig en fin och glad påsk även i dessa tider då vi behöver hålla ut ett tag till.

Yngve Göransson, vikarierande kyrkoherde

                                PÅ MÄLARÖARNA          31/3 - 13/4  2021



                                PÅ MÄLARÖARNA          

EKERÖ PASTORAT 
ADELSÖ-MUNSÖ, EKERÖ OCH LOVÖ FÖRSAMLINGAR

31/3 - 13/4  2021

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

Kerstin Baldwin Sterner, orgel, Anna Hansson, 
kontrabas, Helena Hansson, violin.

 

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

tor 1 april    Sänds från Lovö kyrka

19:00 Skärtorsdagsmässa 
 Präst: Magnus Ehntorp
 Musiker: Leif Asp
 Musikmedverkan: : Maria   
 Böhm, cello
 

fre 2 apr från Adelsö kyrka 

11:00 Långfredaggudstjänst  
 Präst: Katarina Wolf
 Musiker: Helena Hansson

tor 2 apr   Från Ekerö kyrka

15:00 Konsert Stabat Mater 
 Musik: GB Pergolesi
 Regi: Anci Hjulström
 Medverkande: Kristina   
 Hansson  Unander - sopran,  
 Ulrika Skarby, alt, Kerstin   
                 Baldwin  Sterner - orgel, 
                 Helena Hansson - violin, Anna      
 Hansson - kontrabas
 
Länkar till konserten: 
www.svenskakyrkan.se/pask/digita-
la-konserter-och-gudstjanster

www.svenskakyrkan.se/ekero

sön 4 apr   Sänds från Ekerö kyrka

11:00 Påskdagsgudstjänst
 Präst: Monika Regnfors   
 Sjörén 
 Musiker: Kerstin Baldwin   
 Sterner
 Musikmedverkan: Helena   
 Hansson, Viveca Axell Hedén -  
 sopran

sön 11 apr fr. Ekebyhovskyrkan 

11:00 Digital gudstjänst 
 Präst:  Natalia Araya
 Musik: Helena Hansson

Digital kyrka

Tyvärr kan vi inte fira gudstjänst på 
plats tillsammans,men varje söndag li-
vesänder vi en gudstjänst på facebook. 
Vi fortsätter även med våra digitala 
andakter, meditationer och godnatt-
böner. Du hittar oss här:

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

Vill du prata med någon under kvälls/
nattetid? Jourhavande präst tar emot 
samtal alla dagar 17.00-06.00. Ring 112 
och be att få bli kopplad till Jourhavan-
de präst. 

   G b pergolesi 

STABAT MAter

Stabat Mater Långfredagen  kl 15.00 från Ekerö kyrka 

G.B.Pergolesi, italiensk tonsättare verkade i brytningstiden mellan barock och wienklassicism. Stabat 
Mater tillhör hans mest kända sakrala verk. 
Stabat Mater, Jesu moders lidande, börjar i den svartaste smärta en människa kan känna, men mu-
siken och texten rör sig successivt mot en ljusare och mer hoppfull stämning, för att sluta med ett 
försoningens Amen. Förkrossad ser Maria, Jesu moder, hur pöbelhopen hånar och torterar hennes 
son på korset. Varje slag som Kristus får utstå, känns som ett svärdshugg i henne själv. Om hon delar 
hans smärta, kan detta lätta hans börda? Finns det någon människa som kan låta bli att känna med 
Maria, där hon gråter vid korset? Efter att Kristus givit upp andan och hans ande svävat vidare, sjun-
ker Maria ner i bottenlös sorg. Om vi ändå kunde dela hennes sorg och trösta henne med att Sonens 
död inte var förgäves. Det finns hopp genom Kristi död och moderns offer.

Medverkande: Kristina Hansson Unander, sopran, Ulrika Skarby, alt, Helena Hansson, violin, Anna 
Hansson, kontrabas, Kerstin Baldwin Sterner, orgel.

Ulrika Skarby, alt, Kristina Hansson Unander, sopran. 
                                Foto: Ewa Linnros

Vad händer efter döden? 

Till skillnad mot vanliga år har döden va-
rit mycket mer närvarande. Rädslan för 
covid-19, förlust av människor som varit 
viktiga för oss.  Vi har talat om döden men 
ingenting om det händer något sen…

”Han älskade hackspettar”, sa mamman vars 
30-åriga son oväntat fallit ihop död. ”När 
vi kom hem från sjukhuset satt det en stor 
hackspett i vårt lilla fågelbord. Det har det 
aldrig gjort tidigare och aldrig senare, och 
jag bara vet att det var en hälsning från Per, 
som han ville trösta och säga allt är ok.”

”Sommaren efter min fru dog var jag så 
ledsen, det var som att gå runt i djup lera 
på botten av en brunn. Jag vet inte när jag 
började se fjärilarna. De var gula och de kom 
varje dag, och jag bara vet att det var Ingrid 
som skickade dem. Hon älskade gult och 
hade dille på fjärilar. De kom den sommaren 
och då visste jag att nånstans fanns hon 
och tänkte på mig. Nästa sommar kom inga 
fjärilar, det var bara den sommaren."

Jag brukar fråga sörjande om de fått någon 
hälsning ifrån den som gått bort och då, 
nästan skamset, som man var rädd att andra 
skulle skratta åt en, så berättar man om så-
dana här upplevelser, om hälsningar av olika 
slag, upplevelser som är så oändligt dyrbara. 

Det är det här påsken vill ge oss. En slags 
tillförsikt, att fast vi inte vet, eller förstår 
eller kan förklara, så finns där en fortsätt-
ning. Döden är inte bara ett slut utan också 
en början, en början på något nytt. Det är 
påskens budskap, det slutar aldrig med död 
utan efter döden kommer en uppståndelse.

En Glad Påsk och någon slags 
tillit till att det finns en 
fortsättning, det önskar jag 
dig! 

Monika Regnfors Sjörén,
kyrkoherde

KALENDARIUM
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Solen skiner över Nordi-
ums lokaler på Tegelbruks-
vägen på Ekerö. Ett par 
80-plussare med munskydd, 
har bokat tid för vaccin mot 
Covid-19 och står i vårsolen 
och väntar på att bli insläpp-
ta. Lars Samuelsson och hans 
kollegor från civilförsvaret 
ser till att de håller lämpligt 
avstånd och kontrollerar le-
gitimation mot bokningslis-
tan innan de visar dem in i de 
gamla fabrikslokalerna som 
för tillfället tjänar som vacci-
nationslokal. 

Där inne ser det ut som 
vilken sjukvårdsmottagning 
som helst: en entréhall, be-
handlingsrum och väntrum. 
Sjuksköterskor med visir 
och munskydd i korridorer-
na. En av de som visas in i det 
första behandlingsrummet 
är 82-åriga Sven-Erik Klint 
från Helgö. Han ska få sin 
andra dos vaccin och känner 
sig lugn inför sticket. 

– Jag kände ingenting för-
sta gången, konstaterar han 
nöjt.

För Sven-Erik Klint var 
det självklart att vaccinera 
sig när han fick förfrågan och 
han är förväntansfull över att 
snart vara färdig.

– Det har varit tråkigt att 
inte kunna träffa ungarna 
och jag ser fram emot att 
kunna gå till tandläkaren 
igen. Sist fick jag inte boka 
tid eftersom jag inte var fär-
digvaccinerad, säger han 
medan Ewa Nisseby förbere-
der för injektionen. 

Ewa Nisseby är barnmor-
ska i grunden och är egentli-
gen pensionerad sedan några 
år, men såg det som en själv-
klarhet att hoppa in extra 
och göra sin samhällsplikt 
när det behövdes extra vac-
cinationssjuksköterskor till 
Ekerö vårdcentral.

– Dessutom är det trevligt 
att komma hit och träffa alla 
trevliga människor, säger 
hon innan hon vant sticker 
nålen i Sven-Eriks vänster-
arm. 

Det går på ett kick, sedan 
hänvisar hon honom till ett 
vilorum intill med ett fyrtio-
tal stolar som placerats med 
bra avstånd.

– Kan jag inte få vänta i bi-
len istället, frågar han artigt, 
men Ewa står på sig.

– Vi vill gärna att patien-
terna ska sitta ner i en kvart 

efter att de fått sin vaccina-
tion så att vi har koll på att 
de inte får någon reaktion, 
förklarar hon.

Hjördis Söderberg, chefs-
sjuksköterska på Ekerö 
vårdcentral, håller med men 
poängterar att ingen reagerat 
på vaccinet än. Skulle det be-
hövas finns dock både läkare, 
akutrum och utrustning på 
plats.

Men hittills har allt gått en-
ligt planerna. Bortsett från 
att Astra Zenecas vaccin 
pausats så att vaccinations-
doserna blivit betydligt färre 
än vad vårdcentralen både 
räknat med och mäktar med. 

– Vi har både lokaler och 
personal för att kunna vacci-
nera uppemot 500 personer 
om dagen, men den begrän-
sade vaccinationstillgången 
gör att vi istället bara vacci-
nerat 300 personer på lite 
mindre än en vecka. 

Med den takten räknar 
hon med att det kan ta ett 
par veckor att vaccinera hela 
målgruppen i fas 2, först 
80-plussarna sedan i etapper 
personer som är 65 år och 
äldre. Först efter det är det 
dags för fas 3, det vill säga 
personer mellan 60-64 och 
riskgrupper och slutligen fas 
4, allmänheten. 

När alla kan vara färdig-
vaccinerade beror helt på hur 
vaccintillgången blir framö-
ver.

– Det vet vi inte än. Vi får 
besked i slutet av varje vecka 
om hur kommande vecka 
kommer se ut, säger Hjördis 
Söderberg.

Hon visar runt medan hon 
förklarar att det har varit en 
enorm logistik att få till en 
ny och fungerande vaccina-
tionsverksamhet.

– Förutom att iordning-
ställa lokaler har vi fått an-
ställa ett tiotal sjuksköter-
skor extra för att klara både 

bokningarna och vaccinatio-
nerna. 

På kommunen jobbar Lena 
Törnblom Löfquist, coro-
nasamordnare och den som 
varit ansvarig för att bland 
annat hitta lämpliga lokaler 
för ändamålet. Hon berättar 
att hon har haft några kriteri-
er att utgå ifrån när hon letat.

– Det viktigaste har varit 
att värna barn och unga och 
inte använda skolor och 
idrottsanläggningar till vac-
cination. Ungdomarna har 
varit hårt drabbade i pande-
min ändå, anser vi. Det har 
också varit viktigt att loka-
lerna är rymliga nog för att 
kunna ta emot människor på 
ett smittsäkert sätt och dess-
utom att få allt klart tills vac-
cinet skulle komma.

Att förbereda för en vacci-
nation av den här storleken 
har varit ett intensivt arbete, 
menar hon.

– Det har varit skiftande 
besked, som inte alltid varit 
så klara och många gånger 
kommit i sista minuten. Det 
har krävt att man vågat agera 
och ta beslut innan man rik-
tigt vetat, förklarar hon. 

Men nu när lokalerna står 
klara – Nordium för boende 
på Ekerö och paviljongerna 
på Uppgård skolväg för bo-
ende på Färingsö – och allt är 
igång, känner hon sig nöjd.

– Det har blivit väldigt bra.

 HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

KOMMUNEN | En efterlängtad fas 2 av covid-
vaccinationen har äntligen startat. Sedan mitten 
av mars har vaccinationserbjudande gått ut till alla 
kommunens medborgare över 80 år. Och även om 
tillgången på vaccin är lägre än väntat räknar vård-
centralen på Ekerö med att ha vaccinerat alla som 
vill inom en vecka eller två.

Andra fasen 

NYHETER  

’’

’’
”Vi vill gärna 
att patienter-

na ska sitta ner i 
en kvart efter att de 
fått sin vaccination 
så att vi har koll på 
att de inte får någon 
reaktion”

Bristande underhåll 
av kommunens fastigheter
KOMMUNEN| En extern granskning ger Ekerö kommun 
kritik för hantering av sina fastigheter. Granskningen 
visar på eftersatt bedömning, planering och underhåll av 
bland annat skolor, förskolor och vård- och omsorgsbo-
enden. Detta kan, enligt granskningen, på sikt innebära 
en kapitalförstöring och att Ekerö kommun inte lever 
upp till kommunallagens regler om ”god ekonomisk 
hushållning”.

Vinterbrygga blir vårbrygga
EKERÖ | Bullerklagomål från pendelbåtens vårhållplats 
vid ångbåtsbryggan har lett till en utredning om båtens 
framtida tilläggsplats. Under utredningstiden, som 
beräknas hålla på till midsommar, kommer därför rese-
närer att kunna kliva av och på vid vinterhållplatsen intill 
strandpromenaden vid Tappströmskanalen istället för 
vid ångbåtsbryggan. Efter midsommar beräknas en kon-
kret plan om pendelbåtens framtida hållplatser kunna 
presenteras.

Ny chef på vårdcentralen
EKERÖ  | Sara Banegas slutar som verksamhetschef på 
Ekerö vårdcentral, efter sex år. Under Saras tid har vård-
centralen dubblerat såväl omsättning som personalstyrka 
och ökat antalet patienter från 14 000 till 21 000. Ny 
verksamhetschef blir Magnus Edlund, som har jobbat 
som läkare på vårdcentralen sedan 2015. Sara Banegas blir 
chefsläkare på Praktikertjänst men kommer fortsätta som 
läkare på Ekerö vårdcentral en dag i veckan.

Tidigare Ekerö-tandläkare 
mister legitimation
KOMMUNEN | En tandläkare som tidigare varit verksam 
på Ekerö men numera är bosatt i Västerbotten, har blivit 
anmäld till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd efter 
att ha haft omfattande brister i sin yrkesutövning. Efter 
en granskning av elva patientfall finner Hälso- och sjuk-
vårdens ansvarsnämnd allvarliga brister i tandläkarens 
dokumentation såväl som diagnostik och behandling och 
återkallar därmed legitimationen. Tandläkaren själv anser 
sig inte själv ha gjort några allvarligare fel utan hänvisar 
bristerna i sin yrkesutövning till en obehandlad sjukdom.

Rattfull polis i krasch
MÄLARÖARNA | En polis boende på Mälaröarna åta-
las för grovt rattfylleri efter att ha framfört sin bil och 
kraschat den med 1,33 promille alkohol i blodet. Det är 
fortfarande oklart om en eventuellt fällande dom gör 
att polisen får behålla sin anställning eller inte, menar 
Polismyndighetens personalansvarsnämnd.
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Mälarö
podden

”Det är inte olagligt att tvätta 
bilen på gatan, men mycket 
olämpligt” LÄS MER PÅ SID 26

Nordiums lokaler 
på Tegelbruksvägen 
har blivit tillfällig 
vaccinationslokal. 
Hit kommer de 
medborgare som är 
över 80 år och har 
bokat tid för 
vaccination.
FOTO: HELEN BJURBERG

Sven-Erik Klint, 82 år, tar 
sin andra dos och ser fram 
emot att snart kunna träffa 
barn och barnbarn 
FOTO: HELEN BJURBERG
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Björkviksvägen 1, FÄRENTUNA 

Tel 560 425 80 •

 

är igång

 ”Vi har både lokaler och personal för att kunna 
vaccinera uppemot 500 personer om dagen, 
men den begränsade vaccinationstillgången 

gör att vi istället bara vaccinerat 300 personer 
på lite mindre än en vecka.”

HJÖRDIS SÖDERBERG 
CHEFSSJUKSKÖTERSKA

Civilförsvarets Lars Samuelsson hjälper till att 
hålla flödet in och ut ur lokalerna smittsäkra. 

FOTO: HELEN BJURBERG OKQ8 Ekerö

okq8_ekero

Gäller under hela 

April 2021
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EKERÖ | Träffpunkten Sol-
rosen, kommunens öppna 
verksamhet för den som 
mår psykiskt dåligt, har på 
grund av pandemin varit 
stängd under större delen 
av året som gått. Nu är 
oron stor bland Solrosens 
besökare för vad den lång-
variga nedstängningen kan 
ge för konsekvenser.

I ett försök att få gehör för 
sin önskan att kommunen 
ska öppna Solrosen igen har 
några av verksamhetens be-
sökare lämnat in en orosan-
mälan till socialnämnden.

– Vi är bekymrade över 
den ökade isoleringen som 
nedstängningen innebär. Vi 
har sett att det gett ökat psy-
kiskt lidande, fler har fallit 
tillbaka i självskadebeteende 
och behöver mer psykiatrisk 
akutsjukvård, säger Per-Olof 
Silén, som är talesperson för 
gruppen som gjort anmälan 
och själv en flitig besökare 
på Solrosen. Han förklarar 

att Solrosen fyller en viktig 
funktion för många. 

– Sedan den stängt för-
söker vi hålla kontakten via 
Facebook och telefon, och 
ända in i oktober sågs vi vid 
kanalen och fikade, men se-
dan det blivit kallare har det 
blivit svårare.

Socialnämndens ord-
förande Kjell Öhrström 
säger sig ha full förståelse 
för oron, men förklarar att 
socialnämnden och soci-
alförvaltningen följer re-
kommendationerna från 
Folkhälsomyndigheten och 
andra myndigheter för att 
förebygga smitta. 

– Då risken för smittsprid-
ning i samhället fortfarande 
är relativt hög och genom 
det faktum att vi nu kan stå 
inför en tredje våg ser vi i 
dagsläget inte att det är möj-
ligt att öppna verksamheten.

Men Per-Olof Silén ifråga-
sätter förklaringen eftersom 
han menar att verksamheten 

skulle gå att bedriva corona-
säkert. 

– Det finns många olika 
rum och ett stort kök där det 
går att sprida ut sig så att åt-
minstone sex personer kan 
sitta med säkert avstånd, 

säger han och ställer sig frå-
gande till varför Solrosens 
lokaler då används till per-
sonalen inom boendestöd 
istället.

– När man byter en grupp 
människor mot en annan 

känns det inte som att det 
handlar om att förhindra 
smitta.

Att lokalerna används till 
annat under tiden verksam-
het är stängd är inget Kjell 
Öhrström känner till. Han 

hänvisar till Lena Burman 
Johansson, socialchef på so-
cialtjänsten, som förklarar 
att även det är ett beslut man 
tagit i syfte att minska smitt-
spridning.

– I vanliga fall samlokali-
seras kommunala boende-
stödet och den kommunala 
hemtjänsten. Genom att 
kunna nyttja fler lokaler kan 
vi sprida ut personalstyrkan 
så att inte många samlas på 
samma plats, säger hon. 

Enligt Kjell Öhrström kom-
mer Solrosens verksamhet 
successivt att kunna åter-
upptas i takt med att allt fler 
blir vaccinerade och smitto-
risken går ner.

– Vi hoppas verkligen att 
det kan ske längre fram i vår, 
om inte annat initialt i form 
av utomhusaktiviteter och 
med begränsade öppettider, 
säger han.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Oro för de psykiskt sköra 
när verksamhet hålls stängd

NYHETER ”Vi hoppas verkligen att det kan ske längre fram i vår, om inte annat initialt i form av utomhusaktiviteter” ’’

Träffpunkt Solrosen, kommunens verksamhet för psykiskt sköra, hålls stängd på grund av pandemin. 
 FOTO: HELEN BJURBERG



FASTIGHETSBYRÅN EKERÖ, 08-564 109 80

Prata med oss. Vi finns alltid nära till hands.

Charmig bostad med renoveringsbehov i ett plan med inredd källare, finner man i natursköna Färingsö. 
Bostaden har gångavstånd till bad i både insjö samt i Mälarens vatten.

Igelviksgränd 3

PÅ GÅNG

Färingsö | Ekerö

Utgångspris 2 750 000 kr Rum 4 rum, varav 1-3 sovrum Boarea 80/64 kvm Tomt 1 602 kvm Byggt 1953

Visas Kontakta ansvarig mäklare för visning!

Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Fotografera nu,  
sälj när du vill.

Testa 
På gång! 

Testa vår tjänst På gång.

 Prata med oss.  

På Mossvägen 24A i populära och barnvänliga Skärvik finner ni denna rejäla familjevilla med smakfulla 
och arkitektoniska inslag där huset under de senaste åren renoverats till toppskick! 

Mossvägen 24A

PÅ GÅNG

Ekerö Skärvik | Ekerö

Utgångspris 9 975 000 kr Rum 8 rum, varav 4 sovrum Boarea 235/101 kvm Tomt 1 209 kvm Byggt 1989

Visas Kontakta ansvarig mäklare för visning!

Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35
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Det man inte ser kan man ändå lida av.
Det gäller inte minst dåligt fungerande infiltrationer, avlopp, 
rörledningar och brunnar. Förutom att reparera, förstärka 
och förbättra befintliga system så är vi, om vi får skryta lite,
väldigt duktiga på att bygga nya.

Välkommen till LEJA – bra även när det rör rör!
  
  

RÖR DET RÖR
RÖR DET OSS

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

GRÖNYTESKÖTSEL • VINTERVÄGHÅLLNING • VÄGBYGGEN

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

MÄLARÖARNA | Den 22 
mars upptäcktes länets 
första fall av fågelinfluen-
sa som drabbat tamfåglar, 
på Färingsö.

– Det var en liten, privat 
besättning med ankor och 
höns som smittats, berät-
tar Ann Jaconelli, länsvete-
rinär på länsstyrelsen.

Djurägaren hade upptäckt 
en ovanligt hög dödlighet 
bland djuren och kontaktade 
därför Statens veterinärme-
dicinska anstalt (SVA) för 
provtagning på fåglarna. Det 
konstaterades att djuren dött 
av fågelinfluensan och man 
tog beslut om att avliva alla 
djuren och sanera platsen 
där de levt.

– Eftersom det var en pri-
vat, liten besättning kvarstår 
skyddsnivå två. Hade det 
varit en stor besättning hade 
man höjt till skyddsnivå tre 
och skapat en säkerhetszon 
runt platsen, berättar Ann 
Jaconelli.

Tidigare har ett antal smit-

tade vildfåglar upptäckts i 
Stockholmstrakten, men 
inga tama fåglar. I samband 
med smittan på Färingsö har 
dock länsstyrelsen informe-
rat de fågelägare som de kän-
ner till på Mälaröarna.

– Det har tidigare inte varit 
lag på att man behöver rap-
portera in till Jordbruksver-
ket om man har ett mindre 
antal höns, men den 21 april 
träder nya regler i kraft , som 
säger att alla djur, inklusive 
hobbyhöns ska registreras 
just för att vi ska kunna in-
formera om smittor, säger 
Ann Jaconelli.

Hon beskriver även att reg-
lerna i skyddsnivå två ser lite 
olika ut, beroende på djur-
hållningens omfattning och 
syfte.

– För den som har kom-
mersiell djurhållning är kra-
vet att de ska hålla djuren in-
omhus, men för den som har 
en hobbybesättning, gäller 
att de ska vara inhägnade. Vi 
rekommenderar även hob-

byägaren att ha djuren inom-
hus eller under tak i rastgår-
den, då smittan främst sker 
via fågelträck som kan kom-
ma in ovanifrån. Om fåglar-
na hålls ute i rastgård måste 
foder och vatten ges inom-
hus eller under tak så att det 

skyddas från att bli förorenat 
från vilda fåglars avföring.

Ann Jaconelli råder även 
fågelägare att ha särskilda 
skor och även gärna kläder, 
då de besöker sina fåglar, för 
att undvika smittspridning. 
Hennes råd till den som hit-

tar döda fåglar i naturen är att 
kontakta SVA, men att skyd-
da sig väl om man handskas 
med den även om smitta 
från djur till människa är 
ovanlig.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Länets första utbrott
NYHETER ” Vi rekommenderar även hobbyägaren att ha djuren under tak...” ’’

Smittan sprids via fåglarnas avföring och kan därför lätt komma in bland höns som pickar utomhus. 
 FOTO: ARKIV

Tillskott till 
pensionärer
MÄLARÖARNA | Den 25 
mars fattade socialnämnden 
beslut om att stötta kommu-
nens pensionärsföreningar 
med vardera 35 000 kronor. 
Förslaget som kom från 
Ekeröalliansen innebär att 
SPF Seniorerna Mälaröarna, 
PRO Färingsö och PRO 
Ekerö får ta del av tillskottet 
för att stötta medlemmar-
na och motverka ofrivillig 
ensamhet. 

– Coronapandemin har 
slagit hårt mot oss alla på 
olika sätt. Men ett stort 
problem som får allt för lite 
fokus i samhället är enligt 
mig den ofrivilliga ensam-
heten hos äldre som tyvärr 
förvärrats under föregåen-
de års pandemi, säger Kjell 
Öhrström (M) ordförande i 
socialnämnden Ekerö kom-
mun. 

Han fortsätter:
– Vår förhoppning är att 

detta ekonomiska tillskott 
kan skapa incitament och 
möjligheter för pensionärs-
föreningarna att fortsätta 
sitt viktiga arbete mot ofri-
villig ensamhet i kommu-
nen och fortsätta sin verk-
samhet för kommunens 
seniorer.

Fågelinfluensa i hönsbesättning på Färingsö
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 Tel 08-560 245 15  •  Skå Industriområde  •  www.ekerobilglas.se

Vi arbetar med kvalitetsglas från
Samarbetar med samtliga försäkringsbolag

M
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D

Byte av rutor • Reparation av stenskott • Fri lånebil

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

Färentunavägen 65 • 08-560 241 00 • info.faringso@k-bygg.se • Ord. öppettider: mån-fre 6.30-18, lör 9-14, sön 10-14 • k-bygg.se/faringso
Gäller från 31/3 t.o.m. 14/4-2021. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter, reservation för slutförsäljning.

Fräscha upp altanen efter vintern!

Träolja
2,7 liter 199:-
9 liter 649:-
Vi bryter till önskad nyans  
utan extra kostnad.

Öppettider påsk: 
Långfredag 10-14
Påskafton 9-14
Påskdagen 10-14
Annandagen 10-14
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Godkänd att utföra hemtjänst i Ekerö kommun sedan 2010

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

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

Ring gärna så vi berättar mer!

08-560 243 66
www.malaroomsorg.se

MÄLARÖARNA | Det är 
mycket på gång inom 
näringslivet i kommunens 
tätorter. Men även i ytter-
kanterna sker expande-
ringar, lokalutökningar och 
nystarter. På Adelsö har till 
exempel de flesta närings-
idkarna gjort förändringar 
under året.

Det rör på sig i butiks- och 
kafélivet på Adelsö. Först 
ut att göra en förändring var 
Countrybutiken (tidigare 
Toftabutiken) som flyttade 
från lokalerna i just Tofta, 
till Stora Dalby gård. I sam-
band med flytten utökades 
också sortimentet från att i 
huvudsak omfatta hemin-
redning, till att även sälja 
kraftfoder.

Den 13 mars skedde yt-
terligare en flytt, då Adelsö 
butik lämnade sina tidigare 
lokaler och flyttade in i den 
före detta pizzerian som har 
en central placering nära fär-
jeläget. Med större lokaler 
har man dessutom kunnat 
utöka sortimentet och det 

finns även ett fullt utrustat 
restaurangkök där det bu-
tikslagade sortimentet kan 
tillredas.

– Det är otroligt roligt med 
den nya butiken. Men allra 
roligast är att adelsöborna 
uppskattar den så mycket 
som de gör, det är helt fan-
tastiskt så mycket positiv 
respons vi har fått. Det är 
det som gör att man orkar 
när man är helt slut efter en 
lång arbetsdag, säger Martin 
Andersson som driver buti-
ken tillsammans med sin fru 
Marja Conradsson.

Även Lene Wallin, som un-
der många år drivit Café 
Hovgården som ett kom-
plement till den dagliga 

verksamhet hon tillhanda-
håller för funktionshindra-
de, har flyttat blomsterför-
säljningen som funnits i 
kaféet till Sättra gård. Där 

har hon även tidigare haft 
blomsterförsäljning i olika 
tappningar, bland annat en 
stor blomsterodling för ett 
tiotal år sedan.

– Nu säljer vi blommor efter 
säsong, begravningsbinderi-
er och vi har precis byggt ett 
50 kvadratmeter stort växt-
hus där vi driver upp egna 

plantor som vi säljer. Det 
kommer invigas under lång-
fredagen, berättar hon.

Café Hovgården i sin tur 
har fått nya ägare genom 
att adelsöfödda Emilia Tör-
vall tillsammans med sin 
man Jimmy Ernlund har 
tagit över verksamheten. 
De smygöppnade lite un-
der julen, men till påsk slår 
de upp portarna på allvar. 
Under april månad kommer 
de ha helgöppet och från 
första maj kommer kaféet 
vara öppet sex dagar i veck-
an och servera luncher, fika 
och glass. I köket återfinns 
Emilias bror Viktor Törvall, 
som har ett förflutet på såväl 
Grand Hotel som många an-
dra kända restauranger.

– Vi har mycket nytt på 
gång och kommer ordna lite 
olika jippon framöver. Vi 
tänker bland annat arrangera 
grillkvällar och mycket an-
nat i vår fina trädgård, säger 
hon.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Företagsförändringar på Adelsö

   ”... ett 50 kvadratmeter stort växthus där vi driver upp egna plantor...”
Lene Wallin ’’Näringsliv

Maria Nilsson och Martin Andersson får mycket uppskattning från kunderna för den nya lokalen och 
den utökade verksamheten.                                             FOTO: LO BÄCKLINDER ’’

”Vi tänker 
bland annat 

arrangera grillkvällar 
och mycket annat i 
vår fina trädgård”
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Mälarö Färg och Tapet
EKERÖ: Ekerövägen 51
Tel: 08-560 308 30
Öppet: vard 7-18, lör-sön 10-14
www.malarofarg.se

Solskyddskampanj!Solskyddskampanj!

15% på utvändiga solskydd

Gäller 1/4-30/4

Problemlösare med  
modern maskinpark

Drottningholms entreprenad AB

EKERÖ | Mälaröarnas ny-
heter besöker Drottning-
holms entreprenad och 
träffar Peter Faerden, som 
berättar om verksamheten, 
tankarna inför framtiden 
och sin syn på utveckling-
en av Mälaröarna. 
 
När bildades Drottning-
holms entreprenad och 
vem startade företaget?
–  Drottningholms bildades 
1987 och startades av mig 
Peter Faerden.
 
Berätta om er verksam-
het, vad gör ni? 
– Vår kärnverksamhet be-
står främst i att, så som un-
derleverantör till de stora 
bygg- och totalentrepre-
nadsbolagen, förse olika 
projekt med högkvalitativa 
entreprenadmaskiner och 
kompetenta förare.
 
Hur många anställda? 

– Vi är idag 75 stycken an-
ställda.
 
Hur små uppdrag kan ni 
ta, kan man anlita er som 
privatperson? 
– Vi jobbar idag inte mot 
privatpersoner utan bara åt 
större byggbolag, stat och 
kommun.
 
Är det något speciellt 
uppdrag som ni är extra 
stolta över? 
– Vi är stolta över att ha varit 
med och byggt nya Karolin-
ska. Vi är idag med och byg-
ger nya Slussen, nya Bar-
karbystaden och vi är med 
på förbifarten på Lovön. Vi 
tillhandahåller även gräv-
maskinstjänster till Stock-
holm vatten.
 
Vad utmärker er? 
– Vi utmärker oss genom 
att vi har en ny maskinpark 
med bra chaufförer och ma-

skinister. Vi är problemlö-
sare.
 
Hur ser era framtidsut-
sikter ut och vilka utma-
ningar står ni inför? 
– Framtidens utmaning är 
att hitta nya bra medarbe-
tare. Utsikterna framåt är 
väldigt goda, det byggs som 
aldrig förr i Stockholm med 
omnejd. Infrastrukturen 
går för högtryck.
 
Hur ser Drottningholms 
entreprenad ut om tio år? 
– Om tio år hoppas vi att vi 
ser ut som vi gör idag un-
gefär, men förhoppningsvis 
med en yngre generation 
duktiga medarbetare.
 
Hur har pandemin påver-
kat er? 
– Pandemin har inte påver-
kat oss jättehårt, men vi har 
tappat en del i omsättning. 
Vi har inte behövt permit-

tera någon medarbetare 
och hoppas nu att allt börjar 
vända.
 
Hur vill ni se Mälaröarna 
utvecklas framöver? 

– Vi vill se att Mälaröarna 
följer med i Stockholms 
utveckling så som med bad-
hus, fyrfiligt och nytt större 
centrum och så vidare.
 

Till sist, vilket företag i 
kommunen vill ni läsa 
om i tidningen? 

– Vi vill läsa om Mälarö fast-
ighets AB.                                             

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 att få läsa och veta mer om.

’’ ”Framtidens utmaning är att hitta nya bra medarbetare” 

Drottningholms entreprenad 
utmärker sig genom en 
ny maskinpark med bra 

chaufförer och maskinister 

FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS



Här skulle vi egentligen kunna lägga in fina bilder på alla bostäder vi förmedlar. 
Men vi vet att en bostad gör sig bäst på visning. Välkommen!



MOHV EKERÖ
Bryggarvägen 142 | 178 51 Ekerö
0775-33 30 70 | ekero@MOHV.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.

Ekeröbornas minnen från förr

– Tanken är att lyfta gam-
la vardagsminnen. Det kan 
handla om stora händelser i 
samhället men också de mest 
privata stunderna i ens liv, för-

klarar Jan Byström, som sitter i 
EMH:s styrelse. 

Han förklarar att syftet med 
projektet är att bevara dåtid, 
men också att ge ett perspektiv 

och förståelse för nutid. 
– Att lyfta fram erfarenhet-

er att ta med sig in i framtiden 
som kan ge en förståelse och 
förankring i morgondagens 
samhälle.

Sedan projektets början har 
det inkommit cirka 135 min-
nen, men fler behövs. Målet är 
att minnena ska sammanstäl-
las i en bok. Ett antal minnen 

kan också komma att läggas 
upp på EMH:s hemsida. 

Eftersom projektet har sin 
förankring i EMH vänder man 
sig i första hand till nu boende 
på Ekerö och Munsö. 

– Men andra öbor är väl-
komna så länge minnet på 
något sätt är kopplat till Ekerö 
eller Munsö. 

Det handlar inte om att 

skriva långa noveller, varje 
minne ska vara kort och kärn-
fullt och riktmärket är fem 
till åtta skrivna rader. Ditt 
Ekerö-minne skickar du sedan 
med e-post till: jagminns@
ekeromunso.se eller lämnar på 
biblioteket i Ekerö centrum el-
ler hos ICA Nyckelby.

EKERÖ MUNSÖ HEMBYGDSFÖRENINGS PROJEKT ”JAG MINNS”  

>> Välkommen du också att lämna ett eller flera minnen om egna upplevelser från ett liv på 
Ekerö och Munsö. De kan handla om vad som helst, men bör inte vara längre än minnena ovan. 
Du skickar bidraget till e-post: jagminns@ekeromunso.se eller lämnas på biblioteket, Ekerö 
centrum eller hos ICA Nyckelby                

EKERÖ/MUNSÖ | Sedan slutet av förra året driver Ekerö 
Munsö hembygdsförening (EMH) projektet ”Jag minns 
– om egna upplevelser från ett liv på Ekerö och Munsö”. 
Projektet bygger på öbornas egna minnen och ska resul-
tera i en bok. Nu efterlyses fler minnen från förr.

MN ARKIVET 40 ÅR SEDAN  1 ARPIL  1981

”Jag minns” – några utdrag

JAG MINNS  när vi hade ett stormöte om
 byskolan Sundby skolas bevarande, den 21 
mars 1972. Vi lyckades få myndigheterna att 
ändra sig, så skolan är fortfarande kvar. Den 
första vårfesten för Sundby skola efter beslutet 
ägde rum i maj 1972 och har sedan fortsatt varje 
år (med undantag för 2020 på grund av Corona-
viruset). Festen arrangerades för att få in pengar 
till utrustning på skolgården och för skolresa. 
Idag år 2020 är skolgården utrustad så som vi 
önskade då. Jag önskar fortsatt lycka till.

KERSTIN BALCK-AHLÉN

JAG MINNS  bensinransoneringen 1973, då 
jag var förare på Mälaröbussarna (oljekris i 
Mellanöstern). Ransoneringen slog hårt och 
många hade problem med sina ransonerings-
kort och att få tillgång till bensin. Det blev svårt 
att uträtta sina ärenden och framför allt att ta 
sig till och från jobbet. Vi körde så mycket vi 
orkade med våra Mälaröbussar, men det fanns 
inte bussar så att det räckte till. Därför hyrdes 
turistbussar med förare in från olika delar av 
landet. Det var fina, moderna bussar och myck-

et bekväma till skillnad mot våra enkla och lite 
”skraltiga”. Resultatet blev att det nästan dag-
ligen var slagsmål på hållplatserna om vilken 
buss man skulle få åka.

BENGT LÖW

JAG MINNS  min pappa Göstas enorma intres-
se för tennis och hur han starkt bidrog till 
tennisens utveckling på Ekerö under 60-talet. 
Han var naturligtvis inte ensam om att arbeta 
för det, men han var en verklig eldsjäl. Från 
tennis på en privat tomt i Asknäs, sedan inne 
i Tappströmsskolans gymnastiksal och så små-
ningom i ett eget klubbtält vid Ekebyhov. Jag är 
uppväxt med tennisklubben och fick, vare sig 
jag ville det eller ej, ständigt uppleva telefon-
samtalen till pappa i alla möjliga och omöjliga 
tennisfrågor dygnet runt. Men som tonåring 
som också ville prata (ofta) med mina kompisar 
i telefon kom tennisen till slut att närmast bli 
en plåga. Jag blev väldigt trött på tennisklub-
ben, men tennisen uppskattades nog i övrigt av 
väldigt många på Ekerö.

ANNETTE HAGLUND

Alltid nära dig! 

100 % om Mälaröarn
a

Grundad

1949

Bilden är hämtad ur MN 1972.

MN 1970: Gösta Hermansson (t.v.) vid de nya ten-
nisbanorna vid Ekebyhov. 



Ett badhus för alla 
– klart 2023
Nu är det äntligen dags för det efterlängtade badhuset. Innan 
sommaren sätts spaden i marken och i början av 2023 kan vi 
alla ta första doppet.

Planerna för ett badhus i kommunen 

har pågått länge och det är efterläng-

tat av många. 

I februari 2021 godkände kommun-

styrelsen den tekniska nämndens 

beslut att genomföra byggandet av 

badhuset, i linje med fullmäktiges 

beslutade ramprogram och budget 

om 230 mkr, samt de handlingar 

som har tagits fram under det senas-

te året. En milstolpe är nu äntligen 

nådd och det blir verkligen ett bad-

hus på Ekerö. 

Badhuset ska ligga intill Träkvista-

vallen och byggs i två våningar om 

totalt ca 4500 kvm. Det undre planet 

ligger till största del under mark och 

innehåller framför allt teknikutrym-

men. På entréplanet finns badytorna. 

Här får vi en 25-meters simbassäng 

med åtta banor och trampolin och 

hopptorn, undervisningsbassäng 

och multibassäng samt ett par bub-

belpooler. 

Badhuset kommer att innehålla:
• en 25-meters bassäng

• en undervisningsbassäng

• en multibassäng

• barnplask, för de minsta besökarna

• bubbelpooler och bastu

• ett café för badgäster och övriga 

besökare på Träkvistavallen

• ett rörelserum för yoga, simun-

 dervisning och annat.

Vi bygger i samarbete med COBAB
I badhusprojektet har kommunen 

arbetat i samverkan med entrepre-

nören, för att ta fram alla nödvän-

diga handlingar. Kommunen beskri-

ver funktionerna och entreprenören 

COBAB ansvarar för de tekniska 

lösningarna. Ett arbetssätt som har 

fungerat mycket väl under projek-

tets första fas, och som kommer att 

nyttjas även under den  sista fasen, 

byggandet av badhuset. Redan nu 

planerar kommunen att genomföra 

fler projekt i samverkan med entre-

prenörer. 

Nya omklädningsrum
Parallellt med badhuset så byggs 

också det så kallade KOM-huset 

(Kontor, Omklädning, Möten). 

I början av maj kan verksamheterna 

flytta över till de nybyggda lokalerna. 

Därefter påbörjas schakten och 

grundläggningen av badhuset. 

Under byggperioden kommer 

idrottsplatsen att vara i full drift.

 

Hur har ni tänkt kring arkitektu-
ren?
— Vår vision för badhuset är att 

gestaltningen ska utgå från den 

klassiska arkitekturen och naturen, 

samtidigt som arkitekturen uppfyller 

de krav som gäller för ett modernt 

badhus, säger Erik Edström, kom-

munarkitekt i Ekerö. 

1

2

3

Erik Edström är kommunarkitekt i Ekerö och 

arbetar med flera spännande projekt just nu. 

Du kan läsa mer om de här projekten eller andra, 

under pågående planer och byggen på 

www.ekero.se

Illustration: a och d arkitektkontor

Den nya skolans placering är central i området och 

det blir viktigt att arkitekturen och utformningen 

smälter in i den småskaliga bebyggelsen, samtidigt 

som vi kan erbjuda en modern skola. 

Här jobbar vi med några av Stockholms bästa sko-

larkitekter för att skapa en fin skolarkitektur och en 

toppenbra utbildningsmiljö för våra barn.

De nya bostäderna kommer erbjuda fina moderna 

lägenheter och vid vattnet utvecklas en ny strandpro-

menad där det planeras promenadstråk, cykelstråk, 

platser för aktivitet, nya träd och grönytor, solytor, 

lekplatser och härliga bryggor. Bryggorna får en sär-

skild konstnärlig utformning med fingertoppskänsla. 

Hela strandpromenaden har möjlighet att bli cen-

trums vardagsrum vid vattnet så det är ett riktigt 

spännande projekt.

Ekerö och Stenhamra centrum

Sanduddens skola

Ekerö strand

Tyck till!

16 april
Senast Hur vill du ha det utanför 

Träkvista fritidsgård?
Träkvista fritidsgårds utemiljö kom-

mer att göras om i samband med 

badhusbygget. Barnen som går här 

ska självklart ha en bra utegård och 

därför håller vi nu på att samla in 

synpunkter och önskemål från 

barn, föräldrar och personal, som 

ska ligga till grund för hur gården 

ska utformas. 

Vill du veta mer om det här projek-

tet eller vill du också tycka till om 

gården? 

Du hittar all information på:

ekero.se/fritidsgard 
Utegården kommer att inhägnas 

under hela byggperioden, för allas 

säkerhet.

3aktuella med
Erik Edström

Samhällsinformation från

Både Ekerö centrum och Stenhamra centrum 

planeras och ska få småstadskaraktär. 

Vi hade en omfattande dialog om Ekerö centrum 

som involverade många i kommunen och det var 

otroligt många som svarade på enkäten som fanns. 

Vi hade också en teckningstävling där barn kunde 

lämna in förslag på sina ”drömstäder ”. 

I Stenhamra har vi haft en medborgardialog där 

det varit stort engagemang. Kunskapen vi samlar 

in i dialog och samråd med medborgare är enormt 

viktig och utifrån det skapar vi nu nya skisser för 

våra småstadsvisioner. Det är viktigt att vi kan 

utveckla och erbjuda ett större utbud av handel 

och service, fler restauranger och en riktigt trevlig 

boendemiljö. 

Jag sätter en högre ambition på småstadsupplevel-

sen och därmed också en arkitektur och plan som 

speglar det vi vill skapa på Ekerö. 
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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

Elias Björnsjö Ranefur är klar för spel i Europas bästa liga.  FOTO: JENS OREDSSON

Proffskontrakt för Ekerösonen
BORDTENNIS | Elias Björn-
sjö Ranefur, 24, har skrivit 
på ett proffskontrakt med 
Bergneustadt i tyska 
Bundesliga. 

Bordtennisspelaren Elias 
Björnsjö Ranefur från Ekerö 
har skrivit på ett proffs-
kontrakt med tyska Berg-
neustadt i Bundesliga. Han 
började sin karriär i Ekerö 
IK innan han gick vidare 
till först Ängby och sedan 
Halmstad där han vunnit 
SM-guld i lag. Nu väntar ett 
nytt äventyr för Elias Björn-
sjö Ranefur i Europas bästa 
liga.

– Det känns riktigt roligt 
att få spela i Europas bästa 
liga. Det blir en tuff utma-
ning som jag är redo att ta 
mig an, säger Elias Björnsjö 
Ranefur.

Att regelbundet matchas 
mot bra spelare i Bundesliga 
tror han kommer bli en vik-
tig del i hans utveckling som 
bordtennisspelare.

– När man möter så bra 
spelare får man hela tiden 
svar på vad i ens spel som 
fungerar och inte fungerar 
och man tvingas prestera 

sitt allra yttersta om man vill 
vinna matcher, säger han.

Elias Björnsjö Ranefur 
väntas debutera för sin nya 
klubb efter sommaren. Inn-
an dess ser han fram emot 
avslutningen med sin svens-
ka klubb Halmstad BTK och 

hoppas även att få spela in-
ternationella tävlingar. 

– Jag ser fram emot res-
ten av säsongen med Halm-
stad BTK där vi har ett gäng 
matcher kvar i ligan innan 
slutspelet drar igång i maj. 
Sedan vill jag spela interna-

tionella tävlingar men pan-
demin försvårar mycket. Det 
är oklart hur det kommer att 
se ut framöver, det återstår 
att se helt enkelt, avslutar 
Elias Björnsjö Ranefur.

JOHAN ÄLGEKRANS

Sportnyhet? Skicka kort text till sport@malaroarnasnyheter.se

”Det känns riktigt roligt att få spela i Europas bästa liga. 
Det blir en tuff utmaning...”   Elias Björn-sjö Ranefur ’’Spporten

Två nya hedersmedlemmar
EKERÖ IK | I förra veck-
an blev Bengt ”Lillebror” 
Lindelöf tilldelad ett 
hedersmedlemskap i Ekerö 
IK. Nu har två ytterligare 
hedersmedlemmar blivit 
valda. Det rör sig om Jan 
Byström som bland annat 
tidigare varit ordförande i 

klubben och Thomas Hjelte 
som under lång tid varit 
verksam inom fotbollen. De 
tar nu plats i den samling 
av totalt 16 personer i Ekerö 
IK:s 100-åriga historia som 
blivit hedersmedlemmar.

JOHAN ÄLGEKRANS

Thomas Hjelte och Jan Byström är de två senaste hedersmed-
lemmarna i Ekerö IK. 

 
FOTO: EKERÖ IK

Ingen OS-biljett än för Berg
BROTTNING | Brottaren Zakarias Berg, 25 år från Stenham-
ra, missade chansen att ta en OS-biljett till Tokyo i Buda-
pest. Då krävdes att han tog sig till final. Det började bra för 
Berg som vann de två första matcherna men sedan tog det 
stopp i kvartsfinalen. Zakarias Berg får en ny chans att fixa 
en biljett till OS i Tokyo i samband med världskvalet i Sofia, 
Bulgarien i början av maj.

         JOHAN ÄLGEKRANS
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12 :- Priserna giltiga så länge lagret räcker. Montering tillkommer.

INBYTESKAMPANJUPPGRADERA  
DIN VARDAG

Upp till 5.000:- 

rabatt på Husqvarna 

Automower� X-line 

när du byter in din 

gamla fungerande 

bensin- eller 

robotgräsklippare 

oavsett märke.

Husqvarna 
Automower� X-line

UPP TILL 

5.000:- 
RABATT*
PÅ AUTOMOWER�  

X-LINE

*Gäller ordinarie pris

INBYTESKAMPANJ

Upp till 5.000:- 

rabatt på Husqvarna 

Automower� X-line 

när du byter in din 

gamla fungerande 

bensin- eller 

robotgräsklippare 

oavsett märke.

Husqvarna 
Automower� X-line

Bryggavägen 101, Ekerö  I  Tel: 08-560 248 01  I  Öppettider: vardagar 07.00 – 18.00, lördag 10.00 – 14.00  I  info@malaro.se.  I  www.malaro.se 

TRÄDGÅRDSMASKINER
Försäljning & Service
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Ekerö 08-560 313 31
Varmt välkommen 

Caroline Malin Louise

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

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

Mälaröarnas rika FÖRENINGSLIV Källa: föreningsregistret Ekerö kommun

BÅTKLUBBAR___ 
BÅTKLUBBEN 
FÄRINGARNA
www.bkfaringarna.org

EKERÖ BÅTKLUBB
www.ekerobk.se

EKERÖ 
SOMMARSTADS 
BÅTKLUBB
www.sommarstan.se/
båtklubben

KARLSKÄRS 
BÅTKLUBB
www.karlskarsbc.se

MUNSÖ BÅTKLUBB
munsobk.wordpress.com

FREDS-
organisationer___ 
MÄLARÖARNAS 
RÖDA KORS
www.kommun.redcross.
se/ekero

RÄDDA BARNEN 
MÄLARÖARNA
www.raddabarnen.se

FÖRSVARS-
organisationer___
EKERÖ CIVILFÖR-
SVARSFÖRENING
www.civil.se/stockholm/
ekero

HANDIKAPP
organisationer___ 
RSMH-MÄLARÖARNA
rsmh_malaröarna@
yahoo.se

SEGLARKLUBBEN 
VINDENS VÄNNER
www.abrahamsbergs-
kyrkan.se/seglarklub-
ben-vindens-vanner

HEMBYGDS-
föreningar___ 
ADELSÖ 
HEMBYGDSLAG
www.adelsohembygdslag.se

FÄRINGSÖ HEM-
BYGDSFÖRENING
www.hembygd.se/
faringso

FORNMINNES-
SÄLLSKAPET 
PÅ MÄLARÖARNA
www.hembygd.se/forn-
minnessallskapet-pa-ma-
laroarna

LOVÖ HEMBYGDS-
FÖRENING
www.lovohembygd.com

SVARTSJÖ BYALAG
svartsjobyalag.wordpress.
com

IDROTTS-
föreningar___ 
7H PARA ALPINT
www.paraalpint.se

ADELSÖ 
IDROTTSFÖRENING
www.adelsoif.se

BROMMA-
GYMNASTERNA
www.brommagymnas-
terna.se

CHASE FREERUN 
EKERÖ
www.chasefreerun.se

DROTTNINGHOLMS 
KORYUKAN IF
koryukan.se/Koryukan_
DKOR

EKERÖ BUDO
www.ekerobudo.se

EKERÖ IK
www.ekeroik.se

EKERÖ KAMPSPORT
ekerokampsport@telia.
com

EKERÖ KONST-
ÅKNINGSKLUBB
www.ekerokk.se

EKERÖ RIDSKOLA
www.ekeroridskola.se

EKERÖ SHOTOKAN 
KARATE DO
www.svenskalag.se/
ekeroshotokankaratedo

EKERÖ TENNISKLUBB
www.ekerotk.se

EYVINUR 
ISLANDSHÄST-
FÖRENING
www.eyvinur.se

FÅGELÄNGENS 
RIDSKOLA
www.ridskola.eu

FÄRENTUNA RYTTARE
www.farentunaryttare.se

FÄRINGSÖ RIDIDROTT
www.faringsoridskola.se

FÄRINGSÖ
RIDSÄLLSKAP
www.faringsoridsall-
skap.se

FÄRINGSÖ RIDSKOLA
www.faringsoridskola.se

FOTBOLL FÖR ALLA
futsalforalla@gmail.com

FRILUFTSFRÄMJ-
ANDET MÄLARÖARNA
www.friluftsfransandet.se

FRISKIS OCH SVETTIS
www.friskissvettis.se/
malaroarna 

KFUM 
BLACKEBERGS IK
www.blackebergbasket.
com

KUSANO HA 
SHITORYU EKERÖ
www.wkkasweden.com

MÄLARÖ GK 
SKYTTEHOLM
www.malarogk.se

MÄLARÖ MOTOR-
CROSSKLUBB
www.mmck.nu

MÄLARÖ SKID- OCH 
ORIENTERINGSKLUBB
www.malarosok.se

MÄLARÖARNAS 
ALPINA SKIDKLUBB
www.maskalpin.se

MÄLARÖARNAS 
BOXNINGSKLUBB
www.malaroarnasbk.com

MÄLARÖARNAS 
RIDKLUBB
www.malaroarnasrid-
klubb.com

MÄLARÖARNAS 
SCHACKSÄLLSKAP
www.malaroschack.se

MÄLARÖ-
GYMNASTERNA
www.malarogymnas-
terna.se

MOTIONSPOKALEN 
EKERÖ
www.motionspokalen-
ekero.n.nu

MUNSÖ IF
www.munsoif.se

PRIMA E-SPORT-
FÖRENING EKERÖ
www.prima.gg

RASTABORGS 
RIDKLUBB
www.rark.se

SKÅ IK OCH BYGDE-
GÅRD
www.skaik.se

SPÅRVÄGEN 
SIMFÖRENING
www.sparvagensim.se

STENHAMRA FC
www.svenskalag.se/
stenhamrafc

STENHAMRA 
TENNISKLUBB
www.stenhamratennis.
nu

STOCKHOLMS KAPP-
SIMNINGSKLUBB
skk.kansli@kappis.se

STOCKHOLMS 
SEGELSÄLLSKAP
www.stockholmssegel-
sallskap.se

TROXHAMMAR 
GOLFKLUBB
www.troxhammargk.se

KULTUR-
föreningar___ 
ADELSÖ EVENEMANG
www.adelsoevenemang.se

ADELSÖ SMEDJA
www.adelsosmedja.se

ALSNU VIKINGAR
www.alsnu.se

ASKANÄS KAMMAR-
FESTIVALSFÖRENING
www.askanasfestival.com

BIRKAKÖREN
birkakoren@gmail.com

DANSKLUBBEN 
FÄRINGSÖ 
HUMBUGGS
faringso_humbuggs@
spray.se

EKEBYHOVS SLOTTS 
INTRESSEFÖRENING
www.ekebyhovsslottsin-
tresseforening.se

EKERÖ FILMSTUDIO
www.ekero-filmstudio.se

FÖRENINGEN 
HELT BAROCKT
www.heltbarockt.din-
studio.se

IDEELLA KULTUR-
FÖRENINGEN 
SKÅ FESTPLATS
www.skafestplats.se

JAZZ PÅ 
MÄLARÖARNA
www.facebook.com/
jazzmalaro

KONSTRINGEN 
PÅ MÄLARÖARNA
www.konstringen.se

LOVÖ KULTUR-
FÖRENING
www.lovomagasin.se

MÄLARÖ KINO
www.malarobion.se

MÄLARÖARNAS 
KAMMARKÖR
malaroarnas_kammar-
kor@yahoogroups.com

MÄLARÖARNAS 
KONSTFÖRENING
www.artworks.se/
galleri/malaroarnas-
konstforening

MYS OCH SPEL
www.mysochspel.se

ÖLSTA FOLKETS HUS
www.olstafolkpark.se

SUNDSGÅRDEN 
KULTUR/INTEGRA-
TIONSCENTER
Sundsgarden7@gmail.
com

VÄRNA ADELSÖ
www.varnaadelso.se

VIKINGAGRUPPEN 
BALDERS HIRD
info@baldershird.eu

PENSIONÄRS-
föreningar___ 
PRO EKERÖ
www.pro.se

PRO FÄRINGSÖ
www.pro.se/faringso

SPF MÄLARÖARNA
www.spfseniorerna.se/
distrikt/stockholmsdi-
strikt.se

SCOUTKÅRER___ 
FÄRINGSÖ 
SJÖSCOUTKÅR
www.faringso-sjoscout-
kar.se

TRÄKVISTA 
SJÖSCOUTKÅR
trasjo.scout.se

STUDIER___ 
MEDBORGARSKOLAN
www.medborgarskolan.
se

SENSUS 
STUDIEFÖRBUND
www.sensus.se

STUDIEFÖRBUNDET 
VUXENSKOLAN
www.sv.se

STUDIEFRÄMJANDET
www.studieframjandet.
se

ÖVRIGA 
FÖRENINGAR___ 
ADELSÖ 
FÖRENINGSRÅD
www.adelso.se

FÄRINGSÖ 
LIONS CLUB
www.e-clubhouse.org/
sites/faringso

MÄLARÖ 
BRUKHUNDSKLUBB
www.malarobk.se

MÄLARÖ 
HUNDUNGDOM
malarohu.weebly.com

MÄLARÖ 
JAKTVÅRDSKRETS
malarojvk@gmail.com

MÄLARÖARNAS 
FÅRFOLK
malaroarnasfarfolk.se

MÄLARÖARNAS 
MODELLFLYGKLUBB
www.mmfk.se

MÄLARÖARNAS 
NATURSKYDDS-
FÖRENING
www.malaroarna.natur-
skyddsforeningen.se

VÄLKOMMEN TILL 
MÄLARÖARNA
vtm@malaroarna.org

FÖRENINGAR!
Finns ni med i 
Ekerö kommuns 
föreningsregister?
Behöver eventuellt 
uppgifterna 
uppdateras?
 
Mejla oss på: 
forening@malaroar-
nasnyheter.se

FAKTA EKERÖ 
CIVILFÖRSVARS-
FÖRENING

 Grundad
1985

 Medlemsantal
98

 Ort
Ekerö

 Hemsida:
www.civil.se/
stockholm/ekero

 E-post:
ekero@civil2.se

 Kontaktperson
Lars Samuelsson

Ekerö civilförsvarsförening

En resurs när det
extraordinära sker

Beskriv er 
verksamhet?
– Vi utbildar och 
informerar om 
krisberedskap 
och har kurser i 
hjärt-lungräddning 
(HLR). Frivilliga 
resursgruppen, 
ett samarbete med 
Ekerö kommun, 
är en resurs för 
kommunen vid 
extraordinära 
händelser.

Vad är utmärkan-
de för er?
– Vi är en frivillig 
försvarsorganisa-

tion som med olika 
insatser hjälper 
andra människor 
i samhället. Ge-
nom utbildning i 
kombination med 
medlemmarnas 
kompetens, har 
vi en bred kun-
skapsbank som 
står till samhällets 
förfogande. 

Vad är aktuellt i 
föreningen?
– Vi har medverkat 
till att bygga upp 
vaccinationscentret 
på Ekerö och vi 
bemannar centret 

då vaccinationer 
ges till kommu-
nens innevånare. 
Vi planerar för 
att återuppta 
utbildning i HLR 
efter sommaren. 
Vi medverkar även 
vid Räddnings-
tjänstens övningar.

Vilka är framtids-
utsikterna?
– Behovet av ut-
bildning och in-
formation gällande 
krisberedskap ökar 
hela tiden. Bland 
annat genomför vi 
årligen ”Krisbered-

skapsveckan”, som 
arrangeras i samråd 
med kommunen 
och MSB. 

Vad har ni för 
utmaningar 
framåt?
– Vi behöver fler 
och yngre med-
lemmar. Samar-
betet inom vår 
region avseende 
olika myndigheter, 
kommuner och 
andra civilförsvars-
föreningar behöver 
förbättras. 

Här under vinjetten ”Mälaröarnas rika föreningsliv” låter tidning-
en föreningar berätta om sin verksamhet. Här pratar vi med Lars 
Samuelsson på Ekerö civilförsvarsförening.
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FÖRENINGAR!
Vill ni berätta om er verksamhet här ovan och finns med i kommunens föreningsregister? 
Mejla: forening@malaroarnasnyheter.se . Kanske blir det just er förening våra läsare kan läsa om i nästa nummer.
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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!

Morgan Alling
Skådespelaren, regissören och föreläsaren Morgan Alling 

Andra medverkande: 

 

 
 

Företagare?
naringsliv@ekero.se

L
www.ekero.se/naringslivsdagen

 

naringsliv@ekero.se  

www.ekero.se/naringslivsdagen
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NÄRINGSLIVSDAGEN 
Digital livesändning 13 april
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Trygg service, handel, mat och kultur för allt som är som vanligt i en ovanlig tid. 

Nu är det tid för vårkänslor, påsk och pyssel i Västerort. Varför inte börja redan nu?  
Glad påsk önskar vännerna i Vällingby Centrum.

Högtid för pyssel
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Följ prickarnaFärglägg

Påsktider:  Skärtorsdag: 10-19  | Långfredag: 11-17  |  Påskafton: 10-17  |  Påskdagen: 11-17  |  Annandag påsk: 11-17

MÄLARÖPODDEN LYSSNA

 Lyssna där poddar 
finns på exempelvis 
Spotify eller via 
www.malaroarnas-
nyheter.se (QR-kod 
här intill). Varannan torsdag släpps 
nya avsnitt. Programledare: Joakim 
Jonsson
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Joakim Jonsson, programledare och kommunens näringslivschef Johan Elfver. 

M
älaröarnas nyheters egen p

od
dälä aröarnas nynn heters eggen

ppppppooooo
dddddddddddddddd

Mälarö
podden

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

Hål i asfalten
FRÅGA 
Varför tar det så lång tid att fylla 
igen hål i asfalten? Det är fruk-
tansvärt irriterande och kan även 
ibland vara farligt för bilen. Det 
bör väl gå ganska snabbt att bara 
åka dit och fylla igen? Måste man 
som privatperson anmäla detta 
till kommunen eller utför kom-
munen egna kontroller av dessa 
väggropar.

     EINAR    

SVAR 
Jag har noterat ett större potthål på 
Ekerövägen innan rondellen mot 

Ekerö centrum som nyligen åtgärda-
des. Anledningen till att det ibland 
kan ta tid beror dels på tillgången 
till entreprenörer, dels på årstiden. 
Vi välkomnar givetvis att du som 
invånare anmäler det till oss och där-
utöver kontrollerar vi de vägar vi är 
väghållare för. I annat fall rapporterar 
vi det till ansvarig vägförening.

Appen ”Fixa min gata”
FRÅGA 
Hej! Jag undrar om appen ”Fixa 
min gata” fortfarande är i bruk? 
Jag har rapporterat ett klotter 
som inte besvarats eller åtgärdats.

   UNDRAR JENSA    

SVAR 
Nej, jag rekommenderar att du 
besöker www.ekero.se och gör en 
felanmälan via vår e-tjänst. Eller så 
kan du ringa till vårt kontaktcenter 
Ekerö direkt och prata med en av våra 
handläggare. 

Tog asfalten slut?
FRÅGA 
Vad har hänt vid den nya 
fina infartsparkeringen vid 
Svanhagen – har de ”glömt” att 
asfaltera hela parkeringen... Tog 
pengarna eller asfalten slut?              

  MARIA W

SVAR 
Nej, varken pengar eller asfalt har 
tagit slut. Den utbyggda parkeringen 
vid Svanhagen som är grusad är till-
fällig och kommer inte att asfalteras.

Tvätta bilen på gatan
FRÅGA 
Nu när det börjar bli vår så har 
jag en fråga om biltvätt. Får man 
egentligen tvätta sin bil på gatan 
eller uppfarten där det smutsiga 
vattnet åker rätt ner i dagvatten-
brunnen? Har för mig att jag sett 
något om att det inte är tillåtet, 
men alla verkar göra det ändå. Vad 
gäller?              

  KERSTIN

SVAR 
Det är inte förbjudet men direkt 
olämpligt då kemikalierna från 
bilen hamnar i dagvattnet och våra 
reningsverk har inte kapacitet att 
rena alla ämnen som därmed riskerar 
att hamna i naturen. Varje år hamnar 
tusentals ton miljöfarliga ämnen i 
naturen på grund av att många väljer 
att tvätta sin bil på gatan, garageupp-
farten eller parkeringsplatsen. Det 
smutsiga tvättvattnet kan då rinna 
orenat ner i gatubrunnar och hamna 
i vattendrag.

Smutsvattnet från biltvätt 
innehåller olja, tungmetaller, asfalt, 
däckpartiklar och dessutom olika 
kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa 
föroreningar kan vara skadliga för 
människor, djur och växtliv. Om du 
bryr dig om din närmiljö ska du där-
för tvätta din bil i en biltvätt, och 
inte på gatan. Biltvättar har nämligen 
reningsanläggningar som tar hand 
om tvättvattnet.
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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: Guson däck på Ekerö.  
FOTO:  THOMAS ÄLGEKRANS

Vi gratulerar Kerstin Nilsson, Munsö, till förra numrets vinst 
där korsordet hade nedanstående lösning. 

P Å S K P R E S E N T  P Å  K Ö P E T !

H I T T A R  D U  I N T E  T O N E R S  T I L L  J U S T  D I N  S K R I V A R E ?
 
 
 

K O N T A K T A  O S S  S Å  H J Ä L P E R  V I  D I G .

T A N G E N T B O R D  &  M U S  P Å  K Ö P E T  N Ä R  D U
K Ö P E R  T V Å  T O N E R S  V I A  V Å R  S H O P

INFO@MALAROIT.SE  |  08-634 16 90  |  SHOP.MALAROIT.SE

MÄLARÖ IT
Ö N S  I T  O C H  T E L E K O M  P A R T N E R

TANGENTBORD & MUS

PÅ KÖPET

S H O P . M A L A R O I T . S E

www.restjungfrusund.se  | tel: 08-156 350 00

1-4
APRIL

DATUM:

Fira påsk hos eller från oss!
* 3 rättersmeny hela påsken 395:-

FÖRRÄTT
Jordärtskocksvåffla med löjrom, smetana och rödlök

VARMRÄTT
Lammracks med sötpotatispure, grönkål, rödvinssås, 

bakad lök, rökt skum, solrosfrön samt örter
DESSERT

Pavlova med passion lemoncurd, rostad mandel, 
hallon samt vaniljglass

* Extra öppet torsdag tom söndag. 
* Beställ 3 rätters påskkasse hem!
* Tipsrunda för barn lördag 3/4

Fira påsk hos oss eller MED MAT från oss! 
Vi håller extra öppet from torsdag 1/4 tom söndagen den 4/4. 

Köp hem en påskkasse och avsluta det sista av middagen när du vill. 
Vi packar och skickar med instruktioner. Ät hos hos i vår stora trygga lokal och 
kanske bjuder vädret på extra sol. Även barnen kan sysselsätta sig med en liten 

påsk-tipsrunda. Alla barn vinner ett pris.
Boka på www.restjungfrusund.se eller på info@restjungfrusund.se

Matkassan bör förbeställas senast 1 dag innan.

Påskmiddag
Restaurang JUNGFRUSUND



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

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

Varmt välkommen med frågor eller besök!

Brommaplan 409, tel 08-26 81 10. Jourtelefon dygnet runt. www.klockarebolaget.se

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Hans Melander, 
tredje generationen

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

Vi gör hembesök för din trygghet

Ring för tidsbokning 
08-560 360 80

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Leif Eriksson

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö 

Heli Ekberg  och Leif ErikssonHeli Ekberg  och Leif Eriksson

Auktoriserad av SBF

Alfa Ekerö

IGNIS
Begravningsbyråer 

Sandviksvägen 4, tidsbokning 
på telefon 08 - 560 310 65

Med lång tradition och 
gedigen kunskap hjälper 

www.ignis.se

Hem/företagsstäd 

www.ekerostad.se
070-5601954 

FÖNSTERPUTS

Rut-avdrag!

FAMILJ familj@malaroarnas nyheter.se  
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• 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

SÄLJES__
Jag har bytt panel till mitt 
hus. Det blev följande över. 
De är målade två gånger 
med Falu rödfärg. Längd 3 

meter och 22 mm tjocka: 
bredd 70 mm (16 st), bredd 
95 mm (7 st), bredd 145 
mm (35 st) samt bredd 170 
mm (2 st). Totalt 185 m. 
Pris 5 kr/m. Curt Wich-
mann. Tel 070-415 26 66.

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

AVLIDNA___ 
• Carl John Percival Crafoord, Lovö, avled den 15 mars           
i en ålder av 96 år.

• Maj Elisabet Lundberg, Ekerö, avled den 19 mars i en 
ålder av 99 år.

• Karin Marianne Lindén, Ekerö, avled den 20 mars i en 
ålder av 86 år.

• Matts Hergeir Björk, Adelsö, avled den 21 mars i en          
ålder av 94 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
• Publicering sker i nästkom-
mande nummer,  i turordning 
samt  i mån av utrymme 
• För sedvanliga dödsannonser 
ring 560 358 00

Vår älskade Mamma 
Mormor och Syster

Marianne

Lindén
* 12 december 1934

har efter en längre tids
sjukdom lämnat oss i stor

sorg och saknad

Ekerö den 20 mars 2021

EVA och ANDERS
Erik  Astrid

KARIN
Kasper  Karoline

Lisa och Leif
Släkt och vänner

Ditt hjärta som klappat 
så varmt för de Dina 
Och ögon som vakat 

och strålat så ömt
Har stannat och slocknat 

till sorg för de dina
Men vad du har gjort 
skall aldrig bli glömt

Begravningen sker i 
kretsen av familjen.

Stöd gärna Hjärnfonden
gåvotel.020-523 523.

Klockarebolaget.se
Ett stort tack till Skogsgläntan 

för god omvårdnad.

Våra äldre  
behöver dig  
i sommar 

ansok@svph.se
 

Du måste ha fyllt 18 år

Vår käre

Ove Pettersson
* 6 augusti 1933
✝ 20 mars 2021

G I T T A N

ANNE-LIE
Andreas, Anna 

TOMMY
Släkt och vänner

I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som Du var

Begravningsgudstjänsten äger
rum i kretsen av de närmaste.
Tänk gärna på Cancerfonden 

tel 010-199 10 10 eller via
arfvidsons.se där ni också kan

tända ett ljus för Ove.

Vi söker en redovisningskonsult på heltid. Du kom-
mer självständigt att ansvara för kunduppdrag med 
framförallt bokföring, bokslut, årsredovisning, dekla-
ration, löner, rapportering och aktiv konsultation.

Lämplig bakgrund är ekonomisk utbildning samt 
några års praktisk erfarenhet. Engelskakunskaper 
och körkort är ett krav. 

Vi kan erbjuda dig en trevlig arbetsplats i Ekerö 
Centrum. Stor frihet under ansvar med flextid och 
möjlighet till distansarbete.

Tillträde enligt ök. 

Välkommen med din ansökan eller med frågor till 
diana.larsson@erb.se

Vi söker en

Redovisningskonsult

TEGELBRUKSVÄGEN 1A  I   EKERÖ C  I   08-560 397 00
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KÖPER DINA PRYLAR 
Stora som små partier, Även dödsbon 
Röjning och städning. Allt efter behov! 

 Även Släktforskning till fasta priser   

Tel: 072-922 92 54 

malaroantik.se 

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

FÖR GRATIS 

FÖNSTERMÄTNING

OCH OFFERT 

RING 

08-27 90 92

Familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945

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

 

   

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

Tröttnat på köerna?
Arbeta och bo på Ekerö!

Lokal, maskinhall, lager
Vi har nybyggda och nyrenoverade lokaler till uthyrning i 
Brygga industriområde. Lokal ca 130 kvm med ca 50 kvm 
i entresolplan. Det finns möjlighet att anpassa lokalen efter 
behov. 2 st garageportar 4x4,5 meter mot gatan och 2 st 
gångdörrar på sidorna. Grindar till området är låsta nattetid. 
Lokalen är inte lämplig som bilverkstad då det endast finns 
en tillhörande parkeringsplats utanför lokalen. Lämplig för 
liten tillverkningsindustri, lager, byggfirma etc. Ca 200 m 
till buss, 2 min till Ekerö centrum med bil. 5 min till Ekerö-
Slagsta färjan. TOTAL YTA 180 kvm.
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2019 var Ekerö länets 
sämsta upphandlare. 2020 
har vi klättrat upp endast 
två placeringar. Allt enligt 
LO:s upphandlingsindex, 
refererat i Dagens samhälle 
nummer 7/2021. Där påpe-
kas vikten av att ha en policy 
som styrmedel för inköp 
och upphandling. Ekerös 
upphandlingspolicy är från 
2010 (äldst i länet), omfattar 
1 (en) A4-sida och har ett 
innehåll på mycket generell 
nivå. Det är hög tid att upp-
datera den. 

Rutinerna för inköp – 
behovsanalys, upphandling 
och avtalsuppföljning – är 
avgörande för att medbor-
garnas skattemedel används 
på bästa sätt. Det som 
köps måste få den avsedda 
effekten i verksamheten. 
Oseriösa företag måste sållas 
bort i upphandlingsproces-

sen. Det måste finnas ruti-
ner för kontroll att ingångna 
avtal följs. För att få ordning 
i detta behövs en inköps-
strategi.

Inköpsstrategin är särskilt 
viktig i kommuner som 
lägger ut kärnverksamhet 
på entreprenad. Skälet är 
enkelt: de välfärdstjänster 
man köper från sina leve-
rantörer är de som man 
tillhandahåller till med-
borgarna. Inköpsstrategin 
bör ange vilka tjänster som 
bör utföras i egen regi och 
vilka som kan få utföras av 
andra aktörer och i så fall 
av vilka slags aktörer. Den 
bör reglera hur man ställer 
arbetsrättsliga villkor, vilka 
slags miljökrav som ska 
ingå, användarrelaterade 
frågor såsom tillgänglighet 
för människor med funk-
tionsnedsättningar och 

användarnas medverkan 
i inköpsprocessen med 
mera. Upphandlings-
myndigheten ger råd om 
inköpsstrategier.

För mig som medborgare i 
Ekerö kommun, och särskilt 
som tillhörande gruppen 
”våra” äldre, är det viktigt att 
kommunfullmäktige fast-
ställer en klar och tydlig stra-
tegi för hur bland annat väl-
färdstjänster ska upphandlas 
(och om de överhuvudtaget 
ska upphandlas). Jag vill att 
det eventuella företag som 
ska få förtroendet att duscha 
mig högst tio minuter ska 
kontrolleras noga både i 
upphandlingen och under 
genomförandet av kontrak-
tet. Annars är den så omhul-
dade valfriheten att välja 
utförare ingenting värd.

– Clas Thorén

Ekerö kommun en dålig upphandlare

Replik på Kjell Öhrström

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.

Kommunens fastighetsförvaltning 

Svidande kritik från externt konsultbolag
Kommunens revisorer har 
lämnat en konsultrapport från 
PWC om kommunens underhåll 
av fastigheter. Den finns att läsa 
för alla ekeröbor på kommunens 
hemsida. Rapporten är mycket 
kritisk och kommer fram till att 
följande revisionsfrågor besva-
ras med ett nekande:

Är nuvarande underhåll tillräckligt i 
förhållande till verksamhetens egen 
bedömning av det egentliga beho-
vet?

Finns en tillfredställande uppfölj-
ning av underhållskostnader? 

Finns det en överensstämmelse 
mellan underhållsplan, budget och 
genomfört underhåll de tre senaste 
åren?

Man skulle kunna tänka sig att den 
styrande Ekeröalliansen skulle ta 
allvarligt på revisionsrapporten. 
Men nej, i tekniska nämnden avvisar 
de kritiken kategoriskt och vill sopa 
revisionsrapporten under mattan 
och fortsätta som vanligt. Tyvärr fick 
de som vanligt stöd av SD. 

Fastighetsenhetens svar – som del 
av tjänsteutlåtandet – ger inga kon-
kreta svar på det PWC önskar och 
det som vi liberaler framförde under 
mötet. I svaret saknades vilka nyck-
eltal som ska bedömas, hur bedöm-
ningen ska ske och när den ska ske. 
Det saknades också konkreta förslag 
på hur redovisningen ska bli bättre 
och hur enhetens fakturahantering 
ska ske så att de 10 till 15 procent 
felaktigt hanterade fakturorna und-

vikes framöver.
Vi i Liberalerna Ekerö har länge 

fört fram en annan idé. Skapa ett 
kommunalt fastighetsbolag som tar 
hand om kommunens fastigheter 
och slå ihop det med Ekerö bostäder. 
Fördelen skulle dels vara att sam-
ordna kommunens alla fastigheter 
under en organisation, dels skulle 
även kommunen få ett kapitaltill-
skott i överföringen. 

Den största fördelen skulle dock 
vara att Ekerö fastigheter skulle 
kunna skötas mer professionellt och 
långsiktigt när bolaget slipper att 
styras av kommunens budget och 
klåfingriga politiker. Som det varit 
hittills är att kommunen alltid sparat 
på fastighetsunderhåll utan att förstå 
de konsekvenser vi nu ser. Det är 

dock inte långsiktigt, det fungerar 
ett antal år men sedan är det som nu i 
Ekerös fall att kommunens bristande 
underhåll får fastigheter att förfalla. 
Ekeröalliansens lösning är att riva 
skolor som bara är 20 till 30 år gamla 
och belåna ekeröborna för att bygga 
nytt. Nya skolor som i Sandudden 
och den i Brygga kostar hundratals 
miljoner kronor att uppföra. Var tog 
besparingen vägen då?

För Liberalerna Ekerö
– Alexander Lind af Hageby, 
ledamot byggnadsnämnden
– Fredrik Ohls, gruppledare 
och ledamot KS
– Stefan Wåhlin, ledamot 
tekniska nämnden

Stort tack!
Jag vill rikta ett rejält tack 

till dig som sprang efter mig 
och min bil  när jag  lagt saker 
på taket och åkte ut från  
parkeringen vid Konsum 
Stenhamra.                 – Lasse

REPLIK
Än en gång visar Ekeröalliansen att de inte har några 
problem med att låta marknaden avgöra vad som ska 
erbjudas våra äldre. Vi socialdemokrater är däremot 
kristallklara i våra krav på medicinsk kompetens 
och sjuksköterska på plats dygnet runt på de platser 
där vi placerar våra äldre.  Vi socialdemokrater har 
lämnat ett bättre mer centralt förslag till ersätt-
ningsboende för Ekgården. Tranholmen nämns inte i min insändare.

– Inger Andersen (S), andre vice ordförande socialnämnden

#nomoreemptypromises
Aline Anckarman och Teresa Soler

m

i min insändare

Först blev det ett upplag 
framför skogsbrynet mot 
Rödby. En stor skylt för-
klarade att det bara var 
tillfälligt. På ”upplaget” 
byggdes senare småhus 
”med sjöutsikt”. Dyra lådor 
i skogsbrynet. Framför små-
husen byggdes två flervå-
ningshus på längden utmed 
färjevägen med utsikt över 
hustaken och färjeköerna.
Som grädde på moset 
byggs en kontorsbyggnad 
längs med vattenbrynet, 
Framför alla hus, kanske 
för att hindra boende att få 
sjöutsikt? För att säkerställa 
att ingen kan få en sjöglimt 
åt andra hållet, smäller man 
upp en fabriksbyggnad på 
andra sidan vägen nära vatt-
net. Och mellan dessa stora 
byggnader är färjeläget som 
även det skymmer vattnet.
Finns det inget skönhets-
råd?  Varför bygger man inte 
tvärtom, höga hus bakom 
småhusen? Finns det en 
förklaring till varför kon-
torsfolket får bästa utsikten 
och inte de boende? Inte ens 
en solnedgång över vattnet! 
Så dags har kontorsfolket 
lämnat huset som skymmer 
för alla boende.

– Ulla Karlsson

Sjöstadens
tillkomst rosor 

& tack
Klimatmanifestation 
i Ekerö centrum

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
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Läs mer på ivt.se

Hälsosamt inomhusklimat 
och stor energibesparing.

AirX 400

Geo 500

Vent 402

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

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

MÅNDAG - FREDAG

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ
TROXHAMMAR KROG!
08 - 560 248 07 - TAKE AWAY

 115 KR 
INKL. SALLADSBUFFÉ, KAFFE & KAKA

troxhammarkrog

Troxhammar Golf & Krog

Tess Kolam, 39, 
Färingsö:
– Vi serverar ägg från våra egna 
höns. Det känns väldigt fint att 
äggen vi äter kommer från välmå-
ende och glada höns som lever på 
ekologiskt foder och matrester. Det 
gör att de får en intensivare färg 
på gulan i jämförelse med äggen 
i affären. Dessutom smakar de 
mycket mer.

Emma Cednert, 35, 
Färingsö:
– Ägg från grannar som har höns 
och bröd och bakverk från kondi-
toriet i Stenhamra är ett måste på 
vårt påskbord. Dessutom har vi just 
upptäckt Saras konst och betong, 
som gör fantastiska saker att deko-
rera bordet med, även om de inte 
går att äta.

Olle Groth, 63, 

Munsö:
– Givet att ha på påskbordet är vild-
svinskorv från Bona gård på Munsö, 
och ägg från Adelsö. Till det vill jag 
gärna ha en Gammeldansk, fast den 
inte är från Mälaröarna..

PÅSKEN | Påsken stundar men i år håller vi oss på hemmaplan och myser 
med våra närmaste och god mat.

SÅ HÄR TYCKER VI!

Vad, från öarna, är ett 
måste att ha på påskbordet?

Vill du vara med i vår panel?
Där får du möjlighet att tycka 

till om saker som berör våra öar!
Anmäl dig till: panelen@malaroarnasnyheter.se

Sommarjobba som arbetsledare 
hos Ekerö Bostäder!
Vi söker nu två sommarjobbare som arbetsledare för sommarferiearbetande 
ungdomar avseende enklare trädgårdsunderhåll i våra bostadsområden. 
Som arbetsledare kommer du även själv att delta i att utföra de uppgifter ni får. 

Arbetsuppgifter
I arbetet ingår traditionell gatu- och parkskötsel såsom ogräsrensning, skötsel 
av rabatter och växter, bevattning, enklare målningsarbeten och att hålla 
rent och snyggt i våra bostadsområden. Arbetet kräver att du kan arbeta 
självständigt och att leda gruppen av sommarferiearbetande ungdomar, dock 
utan eget personalansvar.

Vi söker dig som
• Är 20-25 år
• Har intresse eller någon erfarenhet av arbete inom området för trädgård
• och parkskötsel
• Har erfarenhet av att leda aktiviteter för ungdomar
• Är lyhörd, ansvars- och initiativtagande
• Kan förstå och göra dig förstådd på det svenska språket
• Har körkort för bil (krav)

Vi jobbar nära våra kunder och hyresgäster, därför lägger vi stor vikt vid ditt 
bemötande och personliga egenskaper.
• Tillsättning: Löpande.
• Anställningsform: Säsongsanställning vecka 24 – 30 2021
• Lön: Enligt avtal
• Sista ansökningsdag: 2021-04-16

Ansök till: ansok@ekerobostader.se (Skriv ”Sommarjobbande arbetsledare” i 
ärendefältet)



HOWQVIST
SCHAKT & TRANSPORT AB

    Husgrunder    Ingrävning kommunala avlopp

  Dränering/grundisolering 

  Enskild avloppsanläggning    Poolschakt  

  Tomtplanering

Niklas Howqvist

070-747 20 03

niklas@howqvist.se

Stärk din konkurrenskraft 
på arbetsmarknaden 

SKAFFA KÖRKORT NU!
Var smart – börja nu! 

BRA FINANSIERING 
Nu även automat

KÖRKORT FÖR BIL & SLÄP

 BOKA KURS
 PÅ VÅR 

HEMSIDA, 
RING ELLER 

MEJLA!

BRYGGAVÄGEN 109 – EKERÖ

Medlem i Sveriges Tapetserarmästare

Kontakt 070-753 64 44                           annajansson.se 

070-610 93 94 
stefan@stromgrens.se

      strömgrens måleri 

      stromgrensmaleri 

Kvarngränd 9
Färentuna

Din lokala målare på Mälaröarna  
073-703 06 83
goodroom.se

 STENHAMRA

Gamla Huset Butik

Inredning - Möbler - Vintage - Retro - Antik

Åkerstigen 93 - 560 30121

Jord, Sand & Grus

0760-062641

Ekerö Re-Arb
FixarService

Re-Arb
ce

YVONNES FOTHÄLSA
– Medicinsk fotvård – 

Hos mig får du hjälp med 
allehanda fotproblem 

• Fotsmärtor • Nageltrång 
• Fot- och nagelsvamp • Vårtor 

• Förhårdnader, sprickor 

Vid behov gör jag även hembesök 
Bokning via www.bokadirekt 

Salong Närlunda eller 0707-55 16 17 

Jungfrusund Salong Närlunda 
Varmt välkomna!

F’SONS 
ALLSERVICE AB
www.fsons.se

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

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

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

Funderar du på att etablera dig på Ekerö?

Vi erbjuder rum i ljuvliga 

lokaler med kompetensutbyte 

i trevlig friskvårdsverksamhet

Välkommen att kontakta oss!

 

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

LARMET GÅR 

Olovlig färd
i grustag
ÄLVNÄS | Den 20 mars 
skedde ett brott mot ter-
rängkörningslagen då 
okända gärningspersoner 
olovligen framförde cross-
motorcyklar avsedda för att 
köras på bana, i icke avgrän-
sade naturområde. Boende 
i området berättade att de 
observerat en jeep med släp 

som parkerat vid grustaget 
i Älvnäs och därifrån har 
ett flertal personer framfört 
ej registrerade crossmotor-
cyklar i de kringliggande 
skogsområdena. Detta är 
återkommande på helger 
vid fint väder. Inga motor-
cyklar fanns kvar när polis-
patrullen kom till platsen.

Enligt polisen är dessa 
olovliga körningar återkom-
mande från år till år.                        

Badtunna 
vållade brand
MUNSÖ | På Munsö rap-
porterades ”allmänfarlig 
vårdslöshet” in den 19 febru-
ari då en vedeldad badtunna 
lämnades utan uppsikt och 
en brand uppstod. Branden 
kunde begränsas till trallen 
som tunnan stod på.                

Flera stölder 
och försök
MUNSÖ | Ett stort antal 
stölder och stöldförsök har 
också inträffat under senaste 
tiden. På Lupingränd, Ekerö, 
stals till exempel i mitten 
av mars tre extraljus med 
sammanlagt tolv armaturer 
till ett värde av 13 000 kro-
nor, från ett fordon. Även 
på Rapsvägen skedde en 
stöld från en bil vid ungefär 
samma tid. På infartspar-
keringen i Tappström och 
Skridskogränd, Gräsåker, 
har försök till inbrott skett 
och troligtvis har tjuvarna 
varit ute efter katalysatorer, 
men misslyckats med stöl-
den av okänd anledning.

Köttfärsstöld
EKERÖ | En anmälan 
om ringa stöld inkom 
till polisen från Lidl på 

Älvnäsvägen den 25 mars. 
Då upptäcktes att en okänd 
person stulit köttfärs och 
gömt den tomma förpack-
ningen i butiken. Detta 
förfarande har pågått under 
cirka fyra veckor, men per-
sonalen har inte kunnat 
identifiera någon misstänkt 
person.                        

’’
”Med anled-
ning av 

anmälan om brott 
mot terrängkörnings-
lagen ovan, vill jag 
också tipsa om att 
Skå crossbana är ett 
mer lämpligt ställe 
att åka på”

POLISEN | – Jag skulle vilja 
nämna att mopedsäsongen 
nu är igång i samband med 
att gruset sopas undan från 
våra gator. Polisen önskar 
att föräldrar pratar med sina 
ungdomar om vikten av att 
köra trafiksäkert för både 

andras och egen säkerhet 
och även att man som för-
älder ser till att mopeden är 
laglig och exempelvis inte är 
trimmad.

– Med anledning av 
anmälan om brott mot ter-
rängkörningslagen ovan, 

vill jag också tipsa om att 
Skå crossbana är ett mer 
lämpligt ställe att åka på där 
man inte behöver ta hän-
syn till andra människor 
som vistas på stigarna i grö-
nområdet.  

KOMMUNPOLISEN INFORMERAR

MARIE-LOUISE MATTSSON
KOMMUNPOLIS

Personalen har inte kunnit 
identifiera någon misstänkt för 
de återkommande köttfärs-
stölderna.                       FOTO: ARKIV



DATA

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

FÄRGHANDEL

PLÅTSLAGERI

Grundat 1921

08-560 304 54
070-555 15 08

info@nyplat.s
www.nyplat.s

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

TRÄDGÅRDSBUTIK

BILSERVICE

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Service och
reparationer  

av alla  
bilmodeller

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

ekerobilteknik@telia.com

Din verkstad  
nära Dig

Träkvista Bilservice AB

Service • Däck

M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D 08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se

 

 

Tel 560 425 80 
 

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

Färingsö 
Brunnservice

Clas Häggberg
070-538 88 72

Kvällar 560 401 49

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

TOMT 

Binärdata AB

0707-139 000
560 402 51  

GOLV

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

Tel 08-560 242 43 
Lilla Berga, Skå 

www.prospektgolv.se

 Klimatkontrollerade   
   larmade lokaler
 Från 5 kvm

Lilla Berga gård, Skå 
08-560 242 43 

lillabergagard@gmail.com

FÖRRÅD 
uthyres till 
hem & företag

LOKALER

ENTREPRENAD

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

Entreprenader utförs
även på öar

Troxhammar Entreprenad AB
Fågelängens Gård 179 75 Skå

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

troxab.se08-707 33 00  •   lejagruppen.se

vägbyggen • markplanering • husgrunder
avloppsanläggningar • dränering • dikning

grönyteskötsel • vinterväghållning

GÅ INTE ÖVER ÅN 
EFTER VATTEN.

Och inte över Nockebybron heller. Vi finns nära dig och 

har koll på alla lokala förutsättningar här på Mälaröarna.

Välkommen till LEJA!

LACKERING

08-560 244 38
0709-844 200

info@micklack.se 
www.micklack.se

Lilla Berga 1, Skå

Vi lackar snabbt och 
proffsigt! Vi kan hämta/

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

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

30 år i branchen betyder 
kvalitet och ansvar.

Vi lackerar också andra 
trä- och järnkonstruktioner. 

Ring eller maila 
oss för prisförslag.

Lackering av Lackering av 
köksluckorköksluckor

BILUTHYRNING BRUNNSBORRNING

UTHYRNING
Personbil, lastbil & släp

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

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

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

Vi fixar med 
datorer och 

nätverk. 

Vi har datorer
 och tillbehör 

på lager. 

Vi kan leverera 
hem till Er

VATTENBRUNN
BERGVÄRME

Tel: 08-560 243 48

Jord, Sand & Grus

0760-062641

Ekerö Re-Arb
FixarService

Re-Arb
ce

STÄDSERVICE

ÖVRIGT

Hemstäd

Flyttstäd

Fönsterputs

Kontorsstäd

Byggstäd

Vi jobbar både 
mot privatpersoner 

och företag
 

Vi har kollektivavtal och är 
ISO-certifierade 

FÄRG   TAPET 
GOLV

Tunnlandsvägen 3

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

Följ oss på Facebook  
och Instagram!

TAXI

Boka din bil på 
www.haningenynastaxi.se 

eller på 08-520 111 11



Trött på
villalivet?

Du är ganska 
ensam.

Det råder högtryck på villamarknaden just nu.  
Vi har gott om köpare och berättar gärna mer om  

hur du kan göra en riktigt bra affär. 
 

Boka värdering av din villa på svenskfast.se

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



Borstvetevägen 8, Ekerö

4 rok, ca 116 + 116 m² UTGÅNGSPRIS 5 500 000 kr BYGGÅR 1973 TOMT 907 m²

EP 77 kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 0708-26 83 00

Trivsam familjevilla Renoveringschans

Belägen på lugn återvändsgata Barnvänligt område

Tegelbruksvägen 9F, Ekerö

2 rok, 61,5 m² UTGÅNGSPRIS 1 795 000 kr VISAS Ring för tidsbokning AVGIFT 4 589 kr/mån

HISS Ja BYGGÅR 1988 EP 67 kWh/kvm/år MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Trevligt planerad I markplan med egen ingång

Trivsamt läge I behov av renovering

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

Koll på läget sedan 1937



Bergamottvägen 5, Ekerö

6 rok, 153 m² UTGÅNGSPRIS 5 495 000 kr VISAS Må 5/4 kl 12:00-13:30 Anmälan krävs 

BYGGÅR 1972 TOMT 389 m² EP 107 kWh/kvm/år MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Barnvänligt område Ljusa generösa rum

Fräscht & välskött Närhet till det mesta!

Ekuddsvägen 22A, Ekerö

4 rok, ca 103,5 m² UTGÅNGSPRIS 3 600 000 kr AVGIFT 4 988 kr/mån VISAS Sö 11/4 & Må 12/4 Ring för

tidsbokning BYGGÅR 1985/1986 EP 96 kWh/kvm/år MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Gavelradhus med centralt läge Två härliga uteplatser

Ljus & trivsam bostad Populär förening

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

Koll på läget sedan 1937


