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privatpersoner och företag.
Bryggavägen 121 • Telefon: 070-819 06 62
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TYCK ”En del åker gratis... Man behöver inte vara med i vägföreningen och man behöver inte bidra på annat sätt”  | 34

Risk för 
mörkertal
Socialtjänsten befarar att det 
finns ett stort mörkertal när det 
gäller personer som utsätts för 
våld i hemmet.  | 10

Britta redo 
för ny säsong!
Britta Elsert Gynning tror på 
en bra säsong när damall-
svenskan i fotboll drar i gång 
till helgen.   | sporten 18

Fokus på Ekerö
En ny arbetsgrupp inom Före-
tagarna satsar på att lyfta fram 
frågor som är angelägna för kom-
munens småföretagare.  | 16

Tappströms-
bron fast igen
Under påskhelgen fastnade Tapp-
strömsbron åter i öppet läge. En 
larmmiss gjorde att väntan blev 
extra lång för de som satt i kön, 
men också att räddningstjänsten 
blev ovetande om stoppet.  | 6

Vi hjälper dig med 
din ekonomi! 

Ring oss på 08-560 397 00!

Ekerös 
miljöarbete 
i botten 
Efter Miljöbarometerns årliga kommunranking stod det klart att Ekerö kommun fick Efter Miljöbarometerns årliga kommunranking stod det klart att Ekerö kommun fick 
en bottenplacering. Ett resultat av monumentalt ointresse för klimat- och miljö-en bottenplacering. Ett resultat av monumentalt ointresse för klimat- och miljö-
frågor, menar miljöprofilen Stefan Sundström.frågor, menar miljöprofilen Stefan Sundström. | |  12-1312-13

Svidande kritik
Eftersatt underhåll av sina fastig-
heter och risk för ett ackumu-
lerande underhållsbehov – Ekerö 
kommun får kritik i extern rap-
port.  | 8



Härligt rostad 
surdegsbröd, räkor, 

avocado och 
Nobisdress ing

Säg cheese
En ostbricka fungerar all tid 
när det ska vara lite festligt.

 Brieost   Frankrike Engelmanns.     Från packade 
dessertostdisken.   Jfr pris 99:00/kg.        

 Cambozola   Tyskland Engelmanns.     
Från packade dessertostdisken.
  Jfr pris 129:00/kg.        

 /kg 
 129k 

 Fransk Bondost   Frankrike Engelmanns. 
    Från vår packade dessertostdisk.   Jfr pris 199:00/kg.        

 /kg 
 199k 

 Champignon 
Mushroom Brie   Tyskland Engelmanns.     
Från packade dessertostdisken.   Jfr pris 129:00/kg.        

 /kg 
 129k 

 Röda druvor     500 g.     Jfr pris 40:00/kg.        

 Valnötsbröd och Vete-
levain   ICA Selection .   600 g. 
  Butiksbakad.   Jfr pris 48:34/kg.        

 /st 
 29k 

 /kg 
 99k 

 /st 
 20k 



Öppet 7–22 Tappström

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

 /st 
 20k 

 Fläskytterfi lé   Sverige.   
Ca 1000 g.     Jfr pris 89:90/kg.        

 Romanticatomater   ICA 
Nederländerna .       Jfr pris 62:50/kg.        

 /st 
 25k 

 Laxfi lé   Lofoten.   500 g. 
    Jfr pris 158:00/kg.        

 /st 
 79k 

 Hallon   ICA.   125 g.   
Klass 1.   Jfr pris 160:00/kg.        

 Avocado   ICA.   
Ca 165 g.     Jfr pris 60:61/kg.        

 89  90  /kg 

2 för

20 k  /st 
 20k 

 Grön sparris i knippe  
 Spanien/Italien.   250 g.     
Jfr pris 80:00/kg.        



Mälaröarnas nyheter4 14 APRIL 2021

    

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

                        Tel. 08-731 77 07   

sterfilosofin

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

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

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 

  ekerössstttttttttttttööööööööööööt
#

Ekerö Optik

Köper du nya kompletta 
glasögon, bjuder vi på ett 

extra par glasögon/solglas-
ögon med din egen styrka 

från utvalt sortiment (värde 
4390:-) Gäller lagerglas 

+ - 6/2. Kan ej kombineras 
med andra erbjudanden. 
Gäller t.o.m. 2021-06-25.

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. 21-06-25.

Namn......................................................................... Datum....../...... kl..........

Butik.................................................................................................................

Solglasögon Solglasögon 
med din styrka med din styrka 
på köpetpå köpet

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...

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

Helén Lo Johan Laila Gertrud Per Thomas
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Alltid nära dig! 
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a

Grundad
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Tål att läsas i alla väder!Tål att läsas i alla väder!
Sol ena dagen och snö den andra. Detta 
luriga aprilväder kastar oss som vanligt 
mellan hopp och förtvivlan. Hur många 
gånger man än är med om det så blir man 
alltid lika förvånad när våren, som var 
på så stark frammarsch, plötsligt tar ett 
steg tillbaka!  Men förr eller senare vinner 
ändå solen och ljuset och nu när de första 
vitsipporna siktats på öarna i helgen står 
det åter-igen 1-0 till våren. Håller vi bara ut 
några veckor till ryktas det också om att vi 
alla kommer att erbjudas vaccination mot 
covid-19 och soligare nyheter än så går väl 
knappast att få?

Veckans nummer av Mälaröarnas nyhe-
ter innehåller som vanligt nyheter av alla 
slag, som tål att läsas i både sol, regn och 
snö. Trevlig läsning!                              

                                               
             

Helén Bjurberg                          

FOTO: MARIA ÖSTLIN
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Vårplantering på kyrkogårdarna

Nu startar en bråd tid för våra kyrkovaktmästare. 
Till våren, sommaren och hösten byts växterna ut i 
rabatter och blomsterlådor på kyrkogården. Marie 
Wimnell Sjöblom och Alva Ledung jobbar på Ekerö 
kyrkogård och arbetet med biologisk mångfald är 
centralt här, liksom på pastoratets alla kyrkogårdar.
– Vi återanvänder nästan allt. Vi hämtar natur-
gödsel från Menhammar gård som vi blandar med 

vår egen kompost. Vi återanvänder lökväxter och 
planterar ut, berättar Marie.
Höstlöven klipps ned och får ligga kvar och ger 
marken näring. När ett träd beskärs, flisas 
virket i maskin och används till odlingsbäddar. 
– Vi försöker att inte ta bort mer än vad vi måste. 
Vi har till exempel ett dött träd som gått omkull i 
Minnenas trädgård. Vi låter det ligga kvar så blir det 
boplats för insekter och smådjur, förklarar Alva.
På kyrkogården finns också en bikupa, insektshot-
ell, fågelholkar och fågelmatning. 

Men nu står våren inför dörren och den 12 april 
levererades tio vagnar med blommor för utplan-
tering. Före dess ska totalt 250 lådor tömmas, 
det som går att spara tas tillvara. Därefter rengörs 
lådorna och sedan planteras de nya blommorna.
– Det blir bland annat pärlhyacinter, tusentals 
penséer och förgätmigej i mängder, 
berättar Alva.
– Alla är varmt välkomna till 
kyrkogården för att njuta av 
blomsterprakten, säger Marie.

                                PÅ MÄLARÖARNA          14/4 – 27/4 2021

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

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

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

Godnattböner på instagram 
@ungdomekero

Digitala sändningar

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

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

tor 15 apr    Sänds från Ekerö kyrka
12:30 DIGITAL LUNCHKONSERT 
 Musiker: Kerstin Baldwin Sterner
 
sön 18 apr    Sänds från Lovö kyrka
11:00 DIGITAL GUDSTJÄNST 
 Präst: Mårten Mårtensson 
 Musiker: Leif Asp
 

sön 22 apr    Sänds från Ekebyhovskyrkan
12:30 DIGITAL LUNCHKONSERT
 Musiker: Mie Johansson och Daniel Stenbaek
 
sön 25 apr Sänds från Munsö kyrka 
11:00 DIGITAL GUDSTJÄNST 
 Präst: Katarina Wolf
 Musiker: Kerstin Baldwin Sterner
 

KALENDARIUM

Mängder av blommor redo för att 
planteras ut på pastoratets kyrkogårdar. 

Kyrkovaktmästare Marie Wimnell Sjöblom & Alva Ledung

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

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
Påsktiden är hoppets tid

Påskens berättelse om den uppståndne Kristus visar på hoppet, och ger oss kraft att se bortom dagens  
mödor. Det kommer nya tider, dagar när vi kan träffas, fira gudstjänst umgås med barnbarnen och ställa  
till fest. Det är också så mycket vi gör i dessa tider. Ringer en vän. Tar en god promenad kanske med  
en vän eller grannen. 

Det är så lätt att förtvivla. Så gjorde också lärjungarna, de som levde med Jesus Kristus. Fast de levde med Honom 
och fysiskt mötte honom, så tvivlade de. Men hoppet fanns alltid där, och Kristus var hela tiden med dem. Så är det 
också för dig och mig. Kristus är alltid med oss och med Honom är alltid hoppet närvarande. Det kan vi lita på.

Gud, du vet vad var och en av oss längtar efter och behöver. Skänk oss den tillit vi behöver för att våga lita till din 
ständiga närvaro, att Du står oss närmare än vi själva förstår och att du aldrig någonsin lämnar oss.  
Amen

Yngve Göransson, präst i Färingsö församling  

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

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

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

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

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

Andakter 

På webb och Facebook

svenskakyrkan.se/faringso/veckanstanke

Mälarö Mötesplats

Med Mälarögästen 

Som podd på, t ex Spotify

Fota din kyrka - Vinn en bok

Läs mer på vår hemsida

svenskakyrkan.se/faringso/fototavlingMMälaröälarö
MMötesplatsötesplats

 P Podd...!odd...!
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TAPPSTRÖM | Under 
annandag påsk fastnade 
Tappströmsbron vid 
broöppning och blev fast i 
nära två timmar. En larm-
miss gjorde att informatio-
nen till räddningstjänsten 
inte nådde fram.

Det var vid 15.45-tiden 
förra måndagen som bron 
öppnades för en båt och 
blev kvar i uppfällt läge i 
nära två timmar. En av dem 
som blev sittande i kön var 
Clas Axelson som var på 
väg hem till Färingsö med 
buss 176 från Brommaplan 
när det tog stopp strax före 
Tappströmsbron. Efter över 
en timme lyckades han och 
några medresenärer överta-
la busschauffören att hoppa 
över svängen in till Ekerö 
och åka direkt till Färingsö 
så att de på så vis slapp kön.

Det är inte första gången 
Clas Axelson drabbas vid 
brostopp. Sedan han flyt-
tade till Mälaröarna i mars 
förra året har han fastnat 

två gånger när Nockeby-
bron låst sig i öppet läge 
och han är kritisk till att 
inget görs. 

– Det är dags att fixa bro-
arna! Händer det något är 
det allvarligt att vi är av-
skärmade, säger han.

Joachim Jacobsson, pro-
jektledare på Trafikverket 
och ansvarig för öppnings-
bara broar och bland annat 
Tappströmsbron förstår att 
brostopp innebär bekym-
mer för de drabbade, men 
menar att broincidenterna 
ändå minskat rejält under 
senare år, tack vare många 
förebyggande åtgärder. 
Någon statistik på hur ofta 
Mälaröarna drabbats av 
brostopp, varken före eller 
efter dessa åtgärder, finns 
enligt Joachim Jacobsson 
däremot inte. 

– Öppningsbara broar 
består av teknik och elek-
tronik som kan drabbas av 
fel, så är det tyvärr. Men vi 
har gjort vad vi kan för att 
minimera dem, säger han.

Enligt Joachim Jacobsson 

berodde brostoppet på an-
nandagen på att systemet 
inte fick någon signal vid 
ett gränsläge. Stängningen 
stoppas då av säkerhetsskäl 
och en tekniker behöver 
titta på orsaken och åtgärda 
den. Vanligtvis brukar fel 
av det slaget vara enkla att 
åtgärda. 

– Teknikerna har också en 
inställelsetid till platsen på 
max en timme men brukar 
kunna vara snabbt på plats. 

Att det tog så lång tid på an-
nandag påsk berodde på att 
det skedde en miss när lar-
met skulle skickas vidare, 
vilket gjorde att det dröjde 
innan det nådde teknikern. 
Dessutom fastnade tek-
nikern själv i de köer som 
bildats av stoppet. Larm-
missen innebar också att 
information om brostoppet 
inte nådde fram till rädd-
ningstjänsten som den ska, 
men lyckligtvis fick det inte 

några konsekvenser. 
Det var den mänskliga 

faktorn som gjorde att fel 
åtgärdsplan valdes. Någ-
ra åtgärder för att undvika 
liknande incidenter i fram-
tiden är inte aktuella, enligt 
Joachim Jacobsson. 

– Vi har ett bra system så 
det ska inte gå att göra fel. 
Tyvärr blev det fel ändå den 
här gången, men det ska 
egentligen inte kunna bli 
det, konstaterar han. 

MN har sökt Trafikverket 
och Trafik Stockholm för 
att få tillgång till statistik 
över brostopp, dock utan 
framgång. 

MN har också varit i 
kontakt med Trafikverket, 
Trafik Stockholm och rädd-
ningstjänsten utan att kun-
na få svar på om huruvida 
larmet till räddningstjäns-
ten blev försenat eller ute-
blev helt.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Brostopp på Tappströmsbron
Räddningstjänsten blev ovetande på grund av larmmiss

NYHETER 

Bild från Tappströmsbron från ett tidigare tillfälle.
 FOTO: OVE WESTERBERG

’’
”Dessutom 
fastnade 

teknikern själv i de 
köer som bildats av 
stoppet. Larmmissen 
innebar också att 
information om bro-
stoppet inte nådde 
fram till räddnings-
tjänsten...”

FAKTA 
TAPPSTRÖMSBRON

 Den nuvarande bron vid 
Tappström ska bytas ut. 
En ny bro ska byggas      
väster om den nuvarande, 
men det är i nuläget inte 
klart när den kommer vara 
på plats. Den nya bron 
kommer ha samma höjd 
som nuvarande bro men 
öppnas genom vridning 
istället för öppning med 
klaff. Källa: Trafikverket



FASTIGHETSBYRÅN EKERÖ, 08-564 109 80

Prata med oss. Vi finns alltid nära till hands.

Exklusivt erbjudande  
till dig som köper eller  
säljer bostad via oss.

Prata med oss så berättar vi mer.

Förmånligt 
erbjudande  

från Swedbank

Gäller t.om 31 augusti 2021. 

Möt sommaren i charmfull villadröm med soligt grönskande trädgård - Med fridfullt läge i den vackra 
bygden Sundby erbjuds nu denna välplanerade 1 1/2 plansvilla uppförd 1988 om totalt 167 kvm. 

Närstavägen 3
Ekerö Nyckelby/sundby | Ekerö

Utgångspris 5 375 000 kr Rum 8 rum, varav 6 sovrum Boarea 151 kvm Tomt 964 kvm Byggt 1988

Energiprestanda 74 kWh/kvm år Energiklass E Visas Sön 18/4 11.30-13.00 Mån 19/4 18.30-19.15. Anmälan 

krävs! Mäklare Katarina Lind 072 718 33 89

Unikt tillfälle att förvärva detta nybyggda kvadratsmarta studiohus med egen trädgård. Bostaden har ett 
modernt och tidlöst formspråk, med väl genomtänkta utformningar och hög kvalitet i materialval. 

Klyvarestigen 18B
1:a Färingsö Stenhamra | Ekerö

Utgångspris 2 250 000 kr Avgift 1 925:-/mån (inkl sophämtning och parkering) Boarea 20/10 kvm Visas 

Sön 18/4 Kontakta ansvarig mäklare för tid!

Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Välkommen till tredje våningen på Clas Horns väg och denna välplanerade fyra om 94 kvm i högt och 
soligt västerläge. Lägenheten har en hög standard med ett genomgående parkettgolv i ek.

Clas horns väg 3A, 3tr
4:a Ekerö Tätort | Ekerö

Utgångspris 4 175 000 kr Avgift 5 377:-/mån (I avgiften ingår , värme, vatten, bredband , IP-tele och 

kabelTV) Boarea 94 kvm Vån 3 av 4 (Hiss) Visas Sön 18/4 13.30-14.15 Mån 19/4 16.00-16.30. Anmälan 

krävs! Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35
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KOMMUNEN | Eftersatt 
underhåll av sina fast-
igheter och risk för ett 
ackumulerande underhålls-
behov – Ekerö kommun får 
kritik i extern rapport.

Sedan 2014 har Matilda 
Wade haft barn i Ekebyhov-
skolan och lika länge tycker 
hon att såväl inne- som ute-
miljön på skolan brustit.

– Vi är väldigt nöjda med 
personalen men barnen be-
höver också en bra miljö för 
att kunna fokusera och där 
finns mycket kvar att önska.

Vi möts upp på skolgår-
den och hon berättar om en 
sliten innemiljö med stin-
kande toaletter som inte bli-
vit uppfräschade förrän efter 
många klagomål från föräld-
rar. Och så skolgården. Gro-
par i marken, trasiga bänkar, 
avklippta gungor.

– Utan tillgång till skogen 
hade utemiljö varit hemsk, 
säger hon.

Hon är kritisk till att en 
så välbärgad kommun som 
Ekerö inte tar hand om sina 
skolor. 

– Det känns inte som att 
man har någon plan, utan 
att man hela tiden kommer 
med tillfälliga lösningar ef-
ter hand, som att komplet-
tera med dyra baracker och 
renovera tillfälliga lokaler 
medan originalbyggnaderna 
och utemiljöerna förfaller. 
Och vad jag förstått är inte 
Ekebyhovskolan den enda 
skolan som har det på det 
sättet.

Flera föräldrar som MN va-
rit i kontakt med, men som 
vill vara anonyma, vittnar 
om liknande problem i an-
dra skolor i kommunen. 

– För något år sedan reno-

verades lokaler i en intillig-
gande byggnad där barnen 
fick vara ett tag. Men nu står 
de nyrenoverade lokaler-
na bara tomma igen medan 
barnen flyttas runt. Samti-
digt vet jag att det finns sto-
ra lokaler i skolan som inte 
heller används därför att de 
är så eftersatta. Man förstår 
ingenting och inte heller får 
man någon information, 
säger en mamma som har 
barn i Stenhamraskolan på 
Färingsö.

Föräldrarna får medhåll 
från en extern rapport som 
granskat kommunens fast-
ighetsunderhåll och under-
hållsplanering. I rapporten 
får kommunstyrelsen och 
tekniska nämnden kritik 
för att inte ha säkerställt ett 
ändamålsenligt underhåll 

av kommunens fastighe-
ter. Man bedömer att det 
bristande underhållet kan 
innebära att behovet av om-
byggnad och nybyggnad av 
lokaler ökar och att det på 
sikt innebär kapitalförstö-
ring och att kommunen inte 
lever upp till kommunalla-
gens bestämmelse om ”god 
ekonomisk hushållning”. 

Ordförande för tekniska 
nämnden, Gunnar Moss-
berg (M) är tudelad till kri-
tiken.

– Rapporten lyfter upp 
saker som är bra för oss 
och som vi tagit till oss. Vi 
kommer se över vårt sätt att 
jobba, säger han men men-
ar samtidigt att han inte är 
fullt med på bedömningen, 
eftersom det egentligen bara 

är en granskning av bokfö-
ringen. 

– Jag hade gärna sett att re-
visionen kompletterat med 
en visuell granskning för att 
skapa sig en uppfattning, jag 
tror att deras oro sett annor-
lunda ut då, säger han och 
förklarar att de underhålls-
åtgärder som gjorts är bok-
förda som investeringar och 
därmed inte synliga som 
underhåll i materialet som 
granskats. 

– En lärdom vi gjort är att 
vi behöver dokumentera 
detta för att synliggöra det 
som görs.

Att underhållet delvis är 
eftersatt håller han ändå med 
om. Det beror enligt Gunnar 
Mossberg på att man ärvt en 
underhållsskuld, som går 
tillbaka ända till 2012, som 

Svidande kritik för 
kommunens underhåll

NYHETER ”Jag hade gärna sett att revisionen kompletterat med en visuell granskning för att skapa sig en uppfattning” ’’

Ekerö kommun får i en extern rapport kritik för att 
ha brustit i underhållet av sina fastigheter. Matilda 
Wade håller med om att Ekerö kommun inte tar 
hand om sina skolor. Här på Ekebyhovskolans skol-
gård.   FOTO: HELEN BJURBERG

man jobbat intensivt med 
att komma ikapp, men inte 
hunnit med fullt ut. Han är 
ändå inte orolig för att några 
lokaler skulle vara i extremt 
dåligt skick.

– Många skolor är nyreno-
verade, men vi hinner inte 
göra allt på en gång. Beträf-
fande Ekebyhovskolan så 
ska det byggas en ny skola, 
eftersom skicket på den som 
finns redan passerat bäst-fö-
re-datum och det är inget vi 
hade kunnat förebygga. Den 
byggteknik som användes 
när den byggdes var inte me-
nad att hålla i femtio år, där-
för blir det billigare att bygga 
nytt, säger han och poäng-
terar att kommunen håller 
Ekebyhovskolans nuvaran-
de lokaler i ett dugligt skick 
tills barnen får sin nya skola.

Men det är något som inte 
Matilda Wade håller med om.

 – Odugliga är nog mer rätt 
ord, säger hon och menar att 
hon också har svårt att tro att 
det inte skulle ha gått att räd-
da Ekebyhovskolans lokaler 
om man börjat i tid. 

– Med planering och 
framförhållning av skolans 
underhåll skulle man kun-
nat disponera skattebeta-
larnas pengar på ett bättre 
och effektivare sätt, avslutar 
hon.

MN har sökt Lars Holm-
ström (S) 2:e vice ordföran-
de i tekniska nämnden för 
en kommentar, men utan 
framgång.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se
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Mälaröarnas
Hemtjänst

MÄLARÖARNA | Många 
faktorer talar för att våld 
i hemmiljö har ökat under 
pandemin. I Ekerö kommun 
har dock inte anmälning-
arna blivit särskilt många 
fler, varken till polisen 
eller socialtjänsten, vilket 
kan tala för att det finns 
ett stort mörkertal. För 
att sänka tröskeln för den 
som vill söka hjälp inför nu 
socialtjänsten en direkt-
möjlighet att få kontakt.

– Vi vill göra det enklare 
att be om hjälp och nu be-
hövs det endast två knapp-
tryckningar för att komma i 
kontakt med mottagnings-
telefonen på individ- och 
familjeomsorgen. Där kan 
den som vill få fem frivilliga 
stödsamtal utan att bli re-
gistrerad hos socialtjänsten, 
berättar Anna-Riika Törrö-
nen, chef för individ- och 
familjeomsorgen.

Enligt BRÅ:s statistik 
ökade antalet anmälda miss-
handelsbrott mot kvinnor 
i landet med fyra procent 
första halvåret 2020 jämfört 
med året innan. Även oros-
anmälningarna om barn 
som far illa har ökat i vissa 

av landets kommuner och 
internationell statistik visar 
att samtalen till hjälplinjer 
för utsatta för partnervåld 
ökat i samband med sam-
hällets nedstängning. Social 
isolering, ansträngd ekono-
mi, eskalerande missbruk 
och ökad psykisk ohälsa, är 
faktorer som kan öka utsatt-
heten. 

I Ekerö kommun har dock 
varken socialtjänsten eller 
polisen sett någon större ök-
ning av antalet anmälningar.

– Vi har generellt sett en 
låg andel ärenden kring våld 
i nära relationer, men vi ser 
en ökande trend och vi miss-
tänker att det finns ett stort 
mörkertal. Förhoppningen 
är att vi ska komma i kon-
takt med både både de som 
utsätts för våld och de som 
är förövare. Vi finns här för 

båda grupperna, säger Janni-
ke Wretman, enhetschef för 
vuxenenheten.

I samband med att kom-
munen gör det lättare att 
komma i kontakt med soci-
altjänsten har man också un-
derlättat förfarandet kring 
att göra orosanmälningar, 

både gällande barn och vux-
na.

– Det finns nu en digital 
blankett som man kan an-
vända om man sett eller hört 
något som oroar en och det 
går att vara helt anonym. När 
det gäller vuxna gäller det 
dock att veta att vi har svårt 

att hjälpa någon som inte 
själv vill ha hjälp, därför är 
det bra om den som anmä-
ler själv hjälper till med att 
motivera, säger Anna-Riika 
Törrönen.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Risk för stort mörkertal

NYHETER ”...bra om den som anmäler själv hjälper till med att motivera...” ’’
Ekerö hamnar
lågt i ranking 
av bredband
MÄLARÖARNA | Ekerö 
hamnar på plats 266 i en 
rankning av Sveriges kom-
muner vad gäller utbygg-
nad av snabbt bredband på 
landsbygden. Under 2020 
hade 51 procent av hushål-
len på Ekerös landsbygd till-
gång till snabbt bredband, 
en minskning med 4 pro-
centenheter sedan 2019. Det 
visar ny statistik från Post- 
och telestyrelsen som analy-
serats av Svenska stadsnäts-
föreningen.

I hela landet har nu 83 pro-
cent av hushållen tillgång till 
bredband. Det är en ökning 
med knappt 3 procentenhe-
ter jämfört med 2019, vilket 
innebär att utbyggnadstak-
ten går allt långsammare och 
det är framför allt utbyggna-
den av bredband på lands-
bygden som tar tid.

I landet som helhet har 
andelen på landsbygd som 
fått bredband ökat till 55 
procent. Sett till hela Ekerö 
kommun hade 77 procent 
av hushållen tillgång till 
bredband via fiber 2020, en 
ökning med 2 procentenhe-
ter sedan 2019.

Social isolering, ansträngd ekonomi, eskalerande missbruk eller psykisk ohälsa kan vara faktorer 
som ökar utsattheten.                 FOTO: ARKIV

’’
”Därför miss-
tänker vi att 

det finns ett stort 
mörkertal och det är 
dem vi vill komma i 
kontakt med”



��	������������	������


����������	
		���
	���������������	
		���
		�������������������	�
		���
		
�����������	
�����

�������������
 !"��	��#��$%��&��
��	��	��������"�����	

������������������ 
���!

�������"��!��'�"���
(���''����)�����%���"�
�%�'%�'�*+�%�����'����"��
*������"��'(*"%"�,�����
��"�%�����-%.���./�'��-�
�%�����%�����!��!������0�
��1����./����������2���
'%����*�����(��%"��'�&���
�����'�"�-!��*�'��*�����
*+.��'��3����!-�����
�./����%��'�/�"'-����(��
���"��"�%����'�-%��������
$��'���"�"!��'�*%"����
*�"+�(��*!��(''"%"��"�
�''���'�����&%""���"!��'�
&�������,����'�&�!"��"�
�%�'%�'�&�(�./�-���'��%���
��1��'%����"���4%��������
�����5����'�"!��'�-%���"��!�
(����'��''���*�%"����*�'�
�./���+.���6�!����(�"��
�!�����-%����'%����''�����%��
�"���+*�*�'�����-������
$��'���(�"��-!����"%���

.�.�'�%�����*�(����*���
"������&����''��!�/�"��
%�/�"��*���-!����(''����
�!�'���4��(���''���������'�
&����''���������(""���%��
��*�/�**����-��''��*�
�����**����)(�-,�*���
�����"��������/����')�.���
��(�'�"����

#���	��!��$!
��%&�7��0�
��1����./��������,��!�
����'��

#���'%����	��	
������
�����&�$/��6�'�3��'����
�./�$/��3%��6%�/�8�-!���
'-!��%�"�'���(''����

�������������	
�
�������
�������

9:;;��2�9��5<�:;��;;=;2�6<>;�:?:<@��:;$<A 

���������������
��	�������

111�"���%.1���"�������
@���'��+�"�'���"'

��(���)*�+�,,(�--
���!

�������"�;���%.�
B���"����(��'%����"'���'�
2-��%�����'���'���+*�
���)��*����-�����	�
����������"'��*�%���"��'��
�!��������%�:�����(���"�
�C�������������*��%�����
*%''�%�.�"'��*��D(��/%''���
����'+������./���"�%�
'%�"�*���%"��,��-����
"%"��&���&�%��-%�'�����*'�
�"�������'�')�)�-���"%"��

#���	��!��$!
��%&��%�
�(�����*+.��'����4��!�
�''��'�%�����./��'(����
-!�������"��,��'-�.����

-!���'�("%"��&��*���
�./������������-!���
*���%"�������'�&����''�-!���
*����**����./�����
��"���������""��������
��(�)�,����������./��'+����
'%����**�"��

#���'%����	��	
������
�����&��''�-%�/�������'�
�+�"�'���"'��./��''�-!���
�+*���'��"���'����'���
�EF���G*!"��

����������������������	
�������

��.,��)-/0 �(1
���!

�������"�H���/���
��%-%'���'%��"�%�'���!��
�./�/����"��'�%��"%"���!�
3��*�'�������"�%�;������
�%"����*����"���9%-�����
���������"�*��"'��&�����
/��������'���'�%����%'%*��
����&���%�'I�2�*��*����
'%����"'��&�����/)(�����-%�
�%���''���%.������**���
�!���%"�*�2-��%����./�
�'�*��"��I��/�����,�
%"���"%"���./������"'�
��'%�����(���.��!�"!��'�
�����"�/%''��/������I

#���	��!��$!
��%&��''�
�(''��&(����./�&��*��!�
��'���%���''�-�.���'������
'��(�����"����'����%���'��
��*�&%""���./��''�'��&��*�
��'��(�'��'("�������'%�
&�!"���"��"���"���*!��
(��"!��'�-%�/����'%��"�
)������&���  !"�&��
��	����������	�����	���E	��F�F	

#���'%����	��	
������
�����&����'����������'�
&�!"�-!�����������!��"I

�����������������	���E#��	F�F	

��)*1�-����21���/�
/1��-/� 2
���!

�������"�D�������
/�"�����*�"��*�*�"�(��
%"'����������-�����*�'�
�./������!-�������%�(���''�
�("���!�.��F	�������
"���*����''��'��'������'�
�"����*�"�,���"�%"�
*�'��(�)���./��"�(""��
�'�����-%�)���''�&%""���/(��
&������

#���	��!��$!
��%&�2���
'%*�"'�'�(�����''��./�
��-�"���*����"��&�'�"�
%������./�'���%'%�"��./�

��"��"����%�"+/�'����./�
%""�-�'%�"��3!���"(����
��',�������%��',����*%�*�
�./���%�-(����-�������
��'��"�'%-�&%""��%�-!���
/+�����

#���'%����	��	
������
�����&�7��-��-!�����"��
/(��%���*�'���*�-%�������%�
��'%��"��2'���(�)������*�
-!�����"�*�'-�'�������,�
&%��������&�!"�7����%��'�
������"!��"��-�-!��������
��"./���

�	�� ����������	
�������������



Mälaröarnas nyheter12 14 APRIL 202112 

 Ekerö, en av landets stolta 
ekokommuner. Men också 
en av de kommuner med 
sämst miljöarbete. I alla fall 
om man får tro ranking-
en av Sveriges miljöbästa 
kommuner 2020, gjord av 
Miljöbarometern och tid-
ningen Aktuell Hållbarhet. 
Där kommer Ekerö på plats 
229 av landets 290 kommu-
ner men också sist av alla 26 i 
Stockholms län. Rankingen 
baseras på svaren från en en-
kät som skickats ut och be-
svarats av tjänstemännen på 
landets samtliga kommuner, 
ihop med data från ett flertal 
offentliga källor. 

En av dem som inte är för-
vånad över Ekerös placering 
är Stefan Sundström, mu-
siker och en av Mälaröarnas 
stora miljöprofiler tillika 
Ekerö kommuns miljösti-
pendiat år 2015. 

– Jag tycker och har alltid 
tyckt att Ekerö kommun 
visar ett monumentalt oin-
tresserat för miljö- och kli-
matfrågor, säger han med 
eftertryck.

Han skräder inte orden när 
han förtydligar vad han 
menar.

– Det är hyckleri att 
Ekerö kommun framställer 
sig som storstadens gröna 
lunga, samtidigt som man 
numera glatt hejar på För-
bifart Stockholm, säger han 
och nämner Ekerörondellen 
som ytterligare ett exempel.

– Rondellen, som på något 
sätt är hjärtat av Ekerö, där 
vägarna mellan öarna möts, 
består av konstgräs. Konst-
gräs som släpper ut mikro-
plaster i naturen. Jag tycker 
att det är symboliskt för hur 

ointresserad kommunen är 
av de här frågorna, säger han 
och suckar uppgivet.

Stefan Sundström upple-
ver att ansvaret för miljön 
gärna hamnar på medborg-
arna, när det egentligen 
borde börja med ett engage-
mang från kommunen. Att 
bygga ut kollektivtrafiken, 
värna om de naturområden 
som finns och sluta bebygga 
jordbruksmarken är exem-
pel på saker som han gärna 
skulle se att kommunen 
gjorde, menar han.

– Om Ekerö kommun 
verkligen ville bli en fram-
tidskommun borde man 
satsa på sin närhet till Stock-
holm kombinerat med Mä-
lardalens bästa jordmån. 
Genom att återta åkermark 
som nu används till golf-
klubbar och till och med pla-
neras att bli industritomter, 
och istället började odla mat 
där skulle vi kunna bidra till 
Stockholms överlevnad vid 
framtida kriser. 

Kjell-Erik Börjesson, ord-
förande för i miljönämnden 

i Ekerö kommun känner 
inte till Miljöbarometerns 
kommunrankning och hän-
visar frågor till kommun-
styrelsen ordförande Adam 
Reuterskiöld, som är ytterst 
ansvarig för kommunens 
miljöfrågor. 

Adam Reuterskiöld sin tur 
är inte oroad över placering-
en i kommunrankingen. 
Han menar att kommunen 
gör bättre än så och tycker 
att medborgarna ska vara 
källkritiska till rankingar av 
det här slaget.

– Jag tycker att man ska 
fundera över kriterierna för 
den här mätningen och vem 
som har gjort den, säger han 
och förklarar att bara för att 
Ekerö rankas dåligt behöver 
det inte betyda att Ekerö gör 
sämre saker än andra kom-
muner, utan att man gör an-
dra saker än det som mäts. 

– Vi har valt att satsa på 
lite större saker, istället för 
många små. Till exempel 
att vi byggt en fjärrvär-
meanläggning med bioba-

KOMMUNEN | Plats 229 av 290. Det blev den dystra 
placeringen för Ekerö, när landets kommuner rankades i 
Miljöbarometerns årliga kommunranking. 

Bottenplacering för 

60%

NYHETER  

’’

’’
”Det är hyck-
leri att Ekerö 

kommun framställer 
sig som storstadens
gröna lunga, 
samtidigt som man 
numera glatt hejar på 
Förbifart Stockholm”

Hälsocentralen coronafri 1 år
STENHAMRA  | Trots många sjuka patienter och trånga 
lokaler har Stenhamra hälsocentral lyckats hålla hela sin 
personalstyrka coronafri under hela första året i pan-
demin. Att organisera flödet av patienter, låta patienter 
vänta utomhus eller i bilarna, ta bort betalningstermina-
len och minimera möten i korridorerna har varit några 
av lösningarna. Men också noggranna hygienrutiner och 
hemgjord skyddsutrustning från ett tidigt skede. Över 
ett år in i pandemin är personalen på mottagningen fort-
farande friska och glada, om än lite trötta ibland, menar 
Jeni Dragomir, distriktsläkare och verksamhetschef på 
Stenhamra hälsocentral.

Carpelan lämnar politiken
KOMMUNEN | Kommunfullmäktiges ord-
förande Peter Carpelan (m) lämnar 
Ekeröpolitiken. I ett pressmedde-
lande skriver Carpelan att han efter 
noggrant övervägande bestämt 
sig för att efter många år som 
politiker för moderaterna foku-
sera på sitt jobb som rådgivare 
och konsult inom public affairs. 
Carpelan kommer att lämna in 
uppsägning från sitt uppdrag 
under april månad, vilket innebär 
att hans sista sammanträde i kom-
munfullmäktige blir den 20 april 2021.

mälaröbor är medlemmar 
i kyrkan – färre lämnar nu    
MÄLARÖARNA | Efter ett regelbundet tapp av med-
lemmar sedan lång tid, har Svenska kyrkan haft färre 
aktiva utträden än vanligt i år. Att många församling-
ar fått ställa om till en mer digital verksamhet under 
Coronapandemin kan enligt Pernilla Jonsson, analys-
chef i Svenska kyrkan vara en av förklaringarna till att 
man nått fler och nya grupper. För dem där det digitala 
utanförskapet blivit kännbart har församlingarna försökt 
hitta lösningar som samtal utomhus och per telefon. På 
Mälaröarna är andelen medlemmar i Svenska kyrkan i 
förhållande till folkmängd 60 procent, vilket är 5 pro-
centenheter mer än snittet i landet.

Vaccination i kyrkans lokaler
FÄRINGSÖ | Sedan slutet av mars lånar Färingsö för-
samling ut delar av Stenhamra församlingsgård till 
Stenhamra hälsocentral för fas 2-vaccinering av covid-19. 
Det betyder att de lokaler på Uppgårds skolväg som kom-
munen erbjudit för vaccination i dagsläget inte kommer 
att användas. Fortfarande gäller inga drop-in-tider utan 
bokning via telefon.

M
älaröarnas nyheters egen p

od
dälä aröarnas nynn heters eggen

ppppppooooo
dddddddddddddddd

Mälarö
podden

”Tappströmsbron är en gammal bro 
som nått sin tekniska livslängd. Det 
är därför vi bygger en ny. Så länge 
skulle vi önska att Trafikverket har 
tätare servicekontroller tills den 

nya bron är på plats” LÄS MER SID 26

Miljöbarometern rankar landets kommuner 
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OKQ8 Ekerö

okq8_ekero

Gäller under hela 

April 2021

      

 

•

 

FAKTA MILJÖBAROMETERN

 Rankningen baseras på kommunenkät samt på aktuell data från 11 andra källor, bland 
annat statistik från Naturvårdsverket, Vattenmyndigheten, SCB, Kolada och Avfall Sverige. 
I år ingår också en helt ny del kopplad till klimatdata.

  Ekerö kommun

 ”Vi har valt att satsa på lite större saker, istället 
för många små. Till exempel att vi byggt en 

fjärrvärmeanläggning med biobaserat bränsle, 
som är lokalt producerad. Det syns inte 

i mätningen, men jag tror att det gör mycket 
mer nytta än att ha strategiska dokument...”’ ADAM REUTERSKIÖLD (M),

KOMMUNSTYRELSENS 
ORDFÖRANDE

serat bränsle, som är lokalt 
producerad. Det syns inte i 
mätningen, men jag tror att 
det gör mycket mer nytta än 
att ha strategiska dokument, 
som kanske inte ens alltid 
följs, säger han och förklarar 
att resurserna inte räcker till 
både och. 

 – Resurser är begränsade 
och då måste man priorite-
ra. Många kommuner har 
en klimat- eller miljöstra-
teg, men sådant miljöarbete 
kostar och de pengarna kan 
läggas någon annanstans. Vi 
har valt att istället ha ett mil-
jötänk som genomsyrar alla 
våra verksamheter.

Stefan Sundström upple-
ver dock inte alls att Ekerö 
har något miljötänk som ge-
nomsyrar verksamheterna. 

Med årets bottenplacering, 
som är den sämsta place-
ringen Mälaröarna haft i 
rankingen sedan 2009 och 
drygt 100 placeringar sämre 
än år 2011, känner han stor 
oro över att miljöarbetet i 
kommunen går åt helt fel 
håll. Som ett exempel tar 
han antalet miljöcertifie-
ringar, eller så kallad grön 
flagg, hos skolor och försko-
lor, som minskat stadigt un-
der nästan tio års tid i kom-
munen.

– Vad lär vi våra barn om 
miljö när de bara sitter i 
baksätet på sina föräldrars 
suv:ar? frågar han sig.

Men Adam Reuterskiöld 
menar återigen att ranking-
en inte säger allt. 

– Grön flagg i sig ger ju inte 
en bättre miljö, påpekar han 

och förtydligar att minsk-
ningen kan förklaras med 
hur skolutövare och lärare 
lägger fokus i sin undervis-
ning. 
Samtidigt medger han att 
det finns saker i kommu-
nens miljöarbete som kan 
förbättras. 
– Det finns alltid saker som 
kan göras bättre, säger han 
men poängterar också att 
Ekerö har en bra miljö. 
– Vårt vatten är rent, våra 
skogar är väl omhändertag-
na och våra jordbruksmarker 
är professionellt brukade, vi 
har det väldigt bra, och det 
ska vi också fortsätta att ha, 
säger Adam Reuterskiöld.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Stefan 
Sundström, 

här på bryggan
 i barnbyn Skå, 

önskar att 
Ekerö kommun 
värnade om de 
naturområden 

som finns på 
Mälaröarna.

 FOTO: 

HELEN BJURBERG
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MÄLARÖARNA | En av 
dem som blivit många 
svenskars trygga sällskap 
i coronaisoleringen är TV4 
Nyhetsmorgons program-
ledare Maria Forsblom. 
Sedan ett par år bor 
hon och hennes familj i 
Sandudden, en plats som 
nästintill gör henne tårögd 
av glädje.

– Det började med att mina 
föräldrar flyttade till Sand-
udden för tolv år sedan. När 
jag sedan bestämde mig för 
att gå en journalistutbild-
ning, valde jag skrivande 
journalistik vid Kaggeholms 
folkhögskola. Så jag plugga-
de här ute på Mälaröarna när 
jag och min sambo köpte 
huset i Sandudden för någ-
ra år sedan, berättar Maria 
Forsblom, strax efter att hon 
gått av dagens sändning.

Forfarande har hon lite 
påslag efter direktsändning-
en och av att ha gått upp 
klockan tre på morgonen, 
men det går inte att ta mis-
te på hur roligt hon tycker 

det är att få vara en del i den 
stora TV-produktionen. En 
känsla som slog rot redan 
när hon första gången kom 
i kontakt med den som fjor-
tonåring.

– Jag hade fått möjlighet 
att praktisera på Nyhets-
morgon när jag gick i högsta-
diet och jag blev helt tagen 
av hur roligt det var. När jag 
började gymnasiet så hittade 
jag på att vi skulle ha praktik 
igen och skickade in en an-
sökan som jag klippt och 
klistrat ihop på egen hand.

Bluffen genomskådades, 
men Marias initiativförmåga 
premierades ändå och hon 
fick komma och praktisera 
under höstlovet. När hon 
sedan fortsatte att komma 
in till inspelningen på morg-
narna när hon var ledig, fick 
hon så småningom frågan 
om hon inte ville ha betalt 
också.

– Det kunde jag ju inte 
tacka nej till och jag började 
jobba som studiovärdinna, 
sedan som scripta och jag 

prövade även några andra 
tjänster. Men intresset för 
journalistiken ökade och 
jag sökte in till Kaggeholm. 
När jag kom tillbaka därifrån 
blev jag programledare.

Maria tycker att hon och 
sambon får till det så kall-
lade familjepusslet utan 
några större problem. De 
dagar Maria har sändning 
kliver hon upp klockan tre 
på morgonen och åker till 
jobbet. Men i gengäld är hon 
hemma på eftermiddagen 
när barnen slutar förskolan. 
Marias föräldrar bor i närhe-
ten och även hennes syster 
flyttade nyligen till Mälarö-
arna, så hon har stora delar 
av familjen inom räckhåll 
både för umgänge och av-
lastning.

– Jag älskar det och trivs så 
bra att jag knappast tror att 
det är sant. Jag får nästan tå-
rar i ögonen när jag tänker på 
hur bra det är att bo här.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Maria älskar småstadskänslan
Livet i Sandudden har gett programledaren bra balans

NYHETER ”...vi har fantastiska grannar som vill varandra väl” ’’

FAKTA 
MARIA FORSBLOM

 Namn: Maria Forsblom

 Bor: Sandudden

 Gör:  Programledare på 
TV4 Nyhetsmorgon.

 Familj: Sambo och två 
barn på fem respektive två 
år.

 Favoritplats på Mä-
laröarna: Vår egen lilla 
badvik här i Sandudden, dit 
man kan gå i morgonrock 
och kan bada året om.

 Det bästa med 
Mälaröarna: Du har det 
väsentliga i närheten, stor-
staden inom räckhåll, men 
ändå en småstadskänsla. 
Och så har vi fantastiska 
grannar som vill varandra 
väl.

 Oanad talang: Jag är 
grym på att steka pannka-
kor och vänder dem i luften, 
även om jag inte kastar så 
högt.                

Redan när Maria Forsblom praktiserade på TV4 för första gången 
kände hon att hon ville göra tv.           FOTO: TV4

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

Gör trädäcket redo

för sommaren.

på tvätt och
behandling.

20%
Terrasskampanjen

gäller 16/4-2/5
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 Tel 08-560 245 15  •  Skå Industriområde  •  www.ekerobilglas.se

Vi arbetar med kvalitetsglas från
Samarbetar med samtliga försäkringsbolag
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Byte av rutor • Reparation av stenskott • Fri lånebil

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

DEALS

Ex. moms

Erbjudandet gäller fram till 14/5-21 eller så länge lagret räcker

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

MÄLARÖ IT

PAKET

APRIL

Månadens

Modell Brother MFC-L9570CDW MFP Färg
Utskriftsstorlek A4/Legal
Anslutning Gigabit LAN; NFC; USB 2.0; USB-värd; Wi-Fi(n)
Funktioner Fax; Kopieringsapparat; Scanner; Skrivare
Utskriftsteknik Laser

INKLUSIVE INSTALLATION (VÄRDE 1000:-) SAMT
EN EXTRA 9K SVART TONER (VÄRDE 1 149:-)

INKLUSIVE INSTALLATION (VÄRDE 500:-) SAMT
EN EXTRA 3K SVART TONER (VÄRDE 799:-)

INKLUSIVE INSTALLATION (VÄRDE 1000:-) SAMT
EN EXTRA 9K SVART TONER (VÄRDE 1 299:-)

Modell Brother HL-L5200DW Mono
Utskriftsstorlek A4/Legal
Anslutning LAN; USB 2.0; Wi-Fi(n)
Funktioner Skrivare
Utskriftsteknik Laser

Ex. moms

36 MÅNADER PÅ-PLATSEN-GARANTI

INGÅR FÖR SAMTLIGA SKRIVARE

URSPRUNGLIGEN GRUNDADE FÖR ÖVER
100 ÅR SEDAN I NAGOYA, JAPAN

INKLUSIVE INSTALLATION (VÄRDE 1000:-) SAMT
EN EXTRA 9K SVART TONER (VÄRDE 1 149:-)

Ex. moms

Modell Brother HL-L9310CDW Färg
Utskriftsstorlek A4/Legal
Anslutning Gigabit LAN; NFC; USB 2.0; USB-värd; Wi-Fi(n)
Funktioner Skrivare
Utskriftsteknik Laser

INKLUSIVE INSTALLATION (VÄRDE 1000:-) SAMT
EN EXTRA 3K SVART PATRON (VÄRDE 395:-)

Modell Brother MFC-J5945DW MFP Färg
Utskriftsstorlek A3/Ledger
Anslutning LAN; NFC; USB 2.0; USB-värd; Wi-Fi(n)
Funktioner Fax; Kopieringsapparat; Scanner; Skrivare
Utskriftsteknik Bläckstråle

Ex. moms

Modell BrotherMFC-L8900CDW MFP Färg
Utskriftsstorlek A4/Legal
Anslutning Gigabit LAN; NFC; USB 2.0; USB-värd; Wi-Fi(n)
Funktioner Fax; Kopieringsapparat; Scanner; Skrivare
Utskriftsteknik Laser

Ex. moms
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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 | För att 
sätta fullt fokus på kom-
munens alla småföreta-
gare, har nu Företagarna 
Ekerö en egen lokal arbets-
grupp . 

– Vi är så taggade på att 
komma igång och jobba, 
säger nya vice ordförande 
Susanna Stensdotter.

Redan tidigare har Företa-
garna varit verksamma inom 
kommunen, men då genom 
lokalföreningen ”Företagar-
na Sundbyberg-Ekerö”. 

– Med tanke på att 97 pro-
cent av de 4 200 företag som 
är registrerade i kommunen, 
är småföretaget med min-
dre än 10 anställda, så vill vi 
jobba främst med de frågor 
som är aktuella just för dem 
och har därför bildat en lokal 
arbetsgrupp som kan foku-
sera helt på kommunen. Vi 
vill lyfta de små företagens 

betydelse för kommunens 
näringsliv, säger Susanna 
Stensdotter.

Hon och styrelsekolle-
gorna satsar nu hårt på att 
fortsätta utveckla det sam-
arbete som redan finns med 
kommunen och andra aktö-
rer som jobbar för att främja 
företagsklimatet på Mälarö-
arna.

– Vi vill vara en knut-
punkt för företagandet på 
Ekerö och vill stötta med-
lemmarna så att de kan 
synas och utvecklas. Som 
medlem får man också till-
gång till alla föreningens 
event, oavsett var de sker 
i landet, säger ordförande 
Monica Dupouy.

Föreningen är sedan tidi-
gare representerade i kom-
munens näringslivsråd och 
sitter även med i juryn som 
utser Årets Ekeröföretag 
varje år. Vem som får årets 

utmärkelse annonseras den 
13 april (då denna tidning 
just gått i tryck, reds. anm.) 
och Företagarna tar sedan 
vidare vinnaren i den egna 
tävlingen som först avgörs 
på läns- och sedan på riks-
nivå.

I slutet av augusti planerar 
Företagarna Ekerö också att 
arrangera ett event där del-
tagarna förhoppningsvis 
kan träffas fysiskt, men det 
finns en digital reservplan 
om pandemirestriktioner-
na håller i sig. Oavsett form 

lovar man dock att det blir 
tillfälle till nätverkande, 
någon slags underhållning 
och matnyttig information 
för medlemmarna.

– Ett av våra mål är också 
att vi inom ett par år så ska 
ha en helt annan mångfald 

i styrelsen, både med tanke 
på bransch, ålder, etnicitet 
och allt annat man kan tänka 
sig, slår Susanna Stensdotter 
fast.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Med Ekeröföretagare i fokus
Ny arbetsgrupp med inriktning mot kommunens småföretagare

        ”...vill stötta medlemmarna så att de kan synas och utvecklas.”
Monica Dupouy ’’Näringsliv

FAKTA FÖRETAGARNA

 Företagarna företräder 
omkring 60 000 företagare 
i Sverige genom 250 lokal-
föreningar.

Den ideella organisa-
tionen erbjuder nätverk, 
kunskap och praktisk hjälp 
till sina medlemmar.

Utmärkelsen ”Årets 
företagare” har delats ut 
i drygt 20 år på lokal och 
regional nivå.                        

Fr.v. Monica Dupouy, Susanna Kihl (skylten), Anette Mannerfors, 
Anett Hansen och Susanna Stensdotter.     FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS
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Bred kompetens
och stadig tillväxt

Mälarö fastighets AB

”Citat” ’’

EKERÖ | Vi besöker Mälarö 
fastighet och Lars Lind-
qvist, koncernchef Mälarö 
Group, som berättar om 
verksamheten, tankarna 
inför framtiden och sin syn 
på utvecklingen av öarna. 
 
Berätta om företagets 
bakgrund? 
– 2009 bildades Mälarö 
fastighets AB genom sam-
manslagning av företagen 
SBL bygg som drevs av mig 
Lars Lindqvist och Carpe-
tech som drevs av Håkan 
Gustafsson, idag VD Mälarö 
fastighet. Vid sammanslag-
ningen var vi 17 anställda och 
omsatte 34 miljoner kronor 
mot idag 30 anställda och en 
omsättning på cirka 90 mil-
joner.

Beskriv verksamheten?
– Mälarö fastighet är en 

del av Mälarö Group AB 
som bedriver verksamhe-
ter inom fastighetsförvalt-
ning, seniorboende och 
fastighetsutveckling i hela 
Sverige. Dessutom finns en 
division som utvecklar nya 
marknadsområden till ex-
empel padelbanor med till-
hörande tjänster. Koncer-
nens omsättning 2020 var 
cirka 120 miljoner kronor 
med en målbild på 150 mil-
joner kronor i år. 

– Mälarö fastighet är 
ett byggföretag som utför 
många typer av entreprena-
der, Utbyggnader, renove-
ringar, markentreprenader 
av villor och industrifastig-
heter. Vi har en bred kom-
petens med egen del för 
markentreprenader, bygg, 
våtutrymmen och VVS. Vårt 
primära verksamhetsområ-
de är Stockholmsregionen, 

men vi driver även projekt i 
andra delar av landet.
Vilka projekt jobbar ni 
med nu på Mälaröarna?
– Vi har några pågående ut-
byggnader på Färingsö och 
nybyggnation av några villor 
på Ekerö samt egna projekt 
i form av byggnation av Brf 
Bullerbyn i Stenhamra och 
Brf Troxhammar Terrassen. 
Överbyggnad på nya värme-
verket på Ekerö är ett projekt 
som syns och som vi nyligen 
färdigställt.

Hur ser era framtidsutsik-
ter ut och vilka utmaning-
ar står ni inför?
– Med nuvarande orderin-
gång växer vi i lagom takt 
och utmaningen är att hitta 
rätt personal som tillför rätt 
kompetens samt att fortsät-
ta att utbilda vår egen per-
sonal. Det gäller  att möta 

utmaningar i form av att ar-
beta med nya lösningar och 
innovationer samt ökade 
krav på dokumentation av 
projekt.

Hur har pandemin påver-
kat er?
– Pandemin har inte påver-
kat oss negativt rent arbets-
mässigt, däremot ser vi nu 
att materialpriser ökar som 

en följd av pandemin, vilket 
drabbar slutkunden.

Hur vill ni se Mälaröarna 
utvecklas framöver? 
– Utveckling av kommunen 
bör hanteras varsamt med 
en fortsatt byggnation med 
inriktning mot egna hem 
i mindre områden med en 
”bytanke” och vid utbygg-
nad av centrum ska lägen-

heter vara i harmoni med 
Ekerös natur i sin helhet.
 
Till sist, vilket företag vill 
ni läsa om i tidningen?
– Sense hud och hår som 
expanderar sin verksamhet i 
Jungfrusunds och Ekerö sjö-
stads hus på Bryggavägen, 
som för övrigt Mälarö fastig-
het byggde och färdigställde 
2016.

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

’’ ”...utmaningen är att hitta rätt personal som tillför rätt kompetens” 

John Rosendal, arbetschef Mälarö fastighet tillsammans med Lars Lindqvist, koncernchef.
 FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS

jungfrusundsmarin.se

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

VÅRSERVICE?
Boka tid hos oss!

Våra varumärken:
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MÄLARÖARNAS 
STÖRSTA BUTIK FÖR 

ÖPPETTIDER: Vard  – 18 Lör 10 – 1  
HITTA HIT: Bryggavägen 101, EKERÖ Tel: 08-560 250 20

www.spannfod.se

Här finns foder och tillbehör för 
hund, katt, häst och smådjur. 
Jaktintresserad? Då hittar du 

allt du behöver hos oss.

VÄLKOMMEN!

FODER 
& DJUR-

TILLBEHÖR

Britta Elsert Gynning är fokuserad i Hammarbymålet.                            Jubel efter att avancemanget till Damallsvenskan var klart.
 FOTO: HENRIC WAUGE

Britta är tillbaka i Damallsvenskan 
FOTBOLL | På söndag 
är det premiär i Damall-
svenskan för Britta Elsert 
Gynning med Hammarby. 

Fotbollsmålvakten Brit-
ta Elsert Gynning, 25, från 
Mälaröarna har spelat fot-
boll i både Skå IK och Ekerö 
IK. Hon har tidigare spelat 
i Damallsvenskan med Es-
kilstuna, men gick inför sä-
songen 2019 till Hammarby, 
då i Elitettan med målet att 
föra upp klubben i Damall-
svenskan igen. Hammarby 
föll på målsnöret i hennes 
första säsong i klubben, men 
förra året tog laget revansch 
och tog steget upp i finrum-
met igen. Att laget fick ett år 
till i Elitettan behöver inte 
vara negativt, enligt Britta 
Elsert Gynning.

– Först och främst var det 
hemskt att falla på målsnö-
ret det första året. Vi hade 
allt i våra egna händer men 
ändå lyckades vi inte ta vara 
på det, vilket var tufft att 
hantera. I efterhand var det 
nog ganska bra att vi inte 
gick upp då säsongen blev 

som den blev. Vi fick istäl-
let chansen att bygga oss 
ännu starkare i Elitettan, 
vilket jag tror kommer vara 
otroligt gynnsamt för oss 
nu i Damallsvenskan, säger 
hon.

Hammarby har imponerat 
på försäsongen och vunnit 
flera matcher mot allsvenskt 
motstånd.

– Läget i laget känns bra! 
Vi har en grupp med stor 
del rutin men är även en 
tight grupp som kämpar 
ihjäl sig för varandra. Vi vill 
vara ett spelande lag trots 
att vi kommer gå in i många 
matcher i underläge. Däre-
mot har vi bevisat i försä-
songsmatcherna vad vi går 
för då vi ändå mött bra mot-
stånd och hanterat det bra, 
säger hon.

Hammarby har gjort fle-
ra nyförvärv inför come-
backen i Damallsvenskan. 
På målvaktssidan har laget 
värvat in den finländske 
landslagsmålvakten Anna 
Tamminen, vilket ger yt-
terligare konkurrens för 

Britta Elsert Gynning som 
var ordinarie målvakt förra 
säsongen.

– Det är nog den tuffaste 
konkurrensen jag stött på 
hittills, främst sett till att vi 
är tre stycken målvakter som 
slåss om platsen att spela 
varje match från start. Just 
nu är inställningen att göra 
sitt bästa varje träning så får 

man se hur långt det räcker. 
Oavsett vem som står i må-
let vid seriepremiären är det 
en lång säsong där mycket 
kan hända, säger hon.

Lagen i Damallsvenskan 
är inte bortskämda med att 
ha mycket publik på sina 
matcher, men i Hammarby 
har över 1000 säsongsbil-

jetter sålts till damlagets 
matcher på Kanalplan.

– Våra supportrar är sjuka. 
De är helt otroliga som trots 
det osäkra läget fortsätter att 
stötta oss i vått och torrt. 
Jag hoppas innerligt att det 
tillåts någon form av publik 
under säsongen. Såklart för 
vår skull men främst för de-
ras efter allt de gett och ger 

oss varje dag, avslutar Britta 
Elsert Gynning.

Premiären för Hammarby 
spelas hemma den 18 april 
mot BK Häcken som vann 
SM-guld förra året, då under 
namnet Kopparbergs/Göte-
borgs FC.

JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

Sportnyhet? Skicka kort text till sport@malaroarnasnyheter.se

”Vi har en grupp med stor del rutin men är även en tight grupp,
som kämpar ihjäl sig för varandra.” Britta Elsert Gynning ’’Spporten

Ungdomsmottagningen 
Måndag-torsdag  kl 15.00-16.00
Ring 073-746 59 29
Våra kuratorer finns där för dig om du behöver stöd. 
Ingen fråga är för stor eller för liten!

Skolkurator
Måndag-torsdag kl 13.00-16.00
Ring 076-698 43 25
Känner du oro och stress i skolan eller med kompisar? 
Vill du prata med nån vuxen? Skolkuratorn finns där för dig.

Familjeteamets råd och stöd
Ring 08-124 570 09
Konflikter hemma? 
Behöver ni hjälp med att prata med varandra 
och komma överens inom familjen?

Maria Ungdom 
Måndag-fredag  kl 09.00-16.00
Ring 08-123 474 10
Har du frågor om alkohol, narkotika eller spel om pengar? 
Behöver du hjälp med att säga nej? 
www.mariaungdom.se

Är du ung?
Behöver du någon att prata med?

Det går bra 
att vara 

anonym!

www.ekero.se
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PLAYA DEL HEMMA

Om utlandssemestern får vänta. 
Då kan du prata med oss om pool. Vi hjälper dig med grävande och 
tomtarbeten så att du kan koncentrera dig på andra viktiga saker.
Som att fixa nya solstolar.

Välkommen till LEJA!

P.S. Du vet väl att vi kan hjälpa dig att fylla poolen också. D.S.
  

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

GRÖNYTESKÖTSEL • VINTERVÄGHÅLLNING • VÄGBYGGEN

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

ISHOCKEY | Patrik Zack-
risson och hans Leksand 
har gjort en strålande 
säsong i SHL och är
laddade inför slutspelet. 

Skå IK-fostrade Patrik Zack-
risson, 34, är lagkapten i 
Leksand som överträffat alla 
förväntningar hittills den 
här säsongen i SHL. Trots 
en trevande start både indi-
viduellt och för laget har det 
gått som på räls den senaste 
tiden.

– Klart att vi är nöjda sett 
till hela säsongen. Jag tyck-
er att vi började som ett 
klassiskt mittenlag med lite 
blandade insatser, men ju 
längre säsongen har gått, de-
sto bättre och stabilare har vi 
blivit. Jag tycker det speglar 
mitt spel lite också. Det är 

ju alltid lättare att spela bra 
individuellt när laget går bra, 
säger Patrik Zackrisson.

Leksand slutade på en fin 
tredjeplats i SHL:s grundse-
rie. En klar förbättring jäm-
fört med föregående säsong, 
då laget slutade näst sist när 
säsongen sedan avbröts på 
grund av pandemin.

– Den stora skillnaden i år 
kontra förra är noggrannhe-
ten och kravställningen med 
en tydlig spelidé. Vi är inne 
och petar på detaljer och 
låter inte slumpen avgöra. 
Gör vi misstag så belyser vi 
det för att kunna rätta till för 
framtiden. Likaså tycker jag 
att vi belyser bra saker som 
vi kan ha användning för, sä-
ger Zackrisson.  

Nu är laget inne i det 
brinnande slutspelet där 

Leksand ställs mot Örebro i 
kvartsfinalen. Patrik Zack-
risson går in i slutspelet med 
en bra känsla.

– Klart att vi har en bra 
känsla i gruppen inför slut-
spelet. Jag tycker vi har ett 
riktigt starkt lag i alla lagde-
lar, en bra mix mellan ungt 
och gammalt plus en bra 
form. Detta trots att vi inte 
har spelat med fullt lag se-
dan i princip första matcher-
na. Det har alltid varit två till 
tre spelare som gått om var-
andra med avstängningar, 
avslutar Patrik Zackrisson. 

Leksand har fått en tung 
start i kvartsfinalen där Öre-
bro leder med 2-0 i matcher i 
en serie i bäst av sju matcher.

JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

Till ishockey-VM i Dallas

Starka 
insatser 
i CrossFit

SPORTEN ”Klart vi har en bra känsla i gruppen inför slutspelet” ’’

CROSSFIT | Nyligen avslu-
tades CrossFit Open 2021 
efter tre veckors tävlande. 
I CrossFit Open tävlar 
idrottare mot varandra 
världen över för att sätta 
upp sina bästa poäng i 
en serie gemensamma 
träningspass under en tre-
veckorsperiod.

Från Verket Ekerö stod Tea 
Mörk och Patrik Norrgård 
för enastående prestationer. 
Tea Mörk tävlade i division 
16-17 girls och slutade trea i 
Sverige, tia i Europa och på 
plats 57 i världen.

Patrik Norrgård tävlade i 
division 55-59 och slutade 
etta både i Sverige och i Eu-
ropa samt på plats 26 i värl-
den.

De fina resultaten innebär 
nu att både Tea Mörk och 
Patrik Norrgård kvalificerat 
sig vidare till CrossFit Ga-
mes, som kan ses som cross-
fits egna VM. Kvartsfinalen i 
Crossfit Games inleds den 22 
april.

JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

”Zacke” är redo för slutspelet

ISHOCKEY | Målvakten 
Carl Lindbom och forwar-
den Oliver Moberg från 
Mälaröarna har blivit uttag-
na till U18-VM i ishockey, 
som spelas i Dallas med start 

den 26 april. Oliver Moberg 
som spelar i AIK har Skå IK 
som moderklubb medan 
Carl Lindbom som spelar 
i Djurgården har Ekerö IK 
som moderklubb.                  

Bilden: Oliver Moberg och 
Carl Lindbom efter 

en match med 
U16-landslaget 2019.

 FOTO: PRIVAT

Patrik Zackrisson 
efter en träning 
med landslaget.

 
FOTO: 

JOHAN ÄLGEKRANS
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MÄLARÖARNA | Under det 
senaste året har det varit 
stora begränsningar när 
det gäller möjligheten till 
aktiviteter på kommunens 
äldreboenden, men med 
god vilja och tekniska 
lösningar går det mesta 
att lösa. På Ekgården har 
till exempel de digitala 
högläsningarna blivit ett 
uppskattat inslag för de 
boende.

Det är en av årets första soli-
ga dagar och på i Ekgårdens 
trädgård har aktivitetssam-
ordnaren dukat upp till 
vårens första kafferep med 
rutig duk och koppar på 
fat. För första gången sedan 
pandemin började träffar 
de boende på avdelningen 
Ängsgården volontären Joa-
kim Bergman. Han har kom-
mit att bli ett återkommande 
sällskap för dem. 

– Sedan 2016 har jag an-
ordnat bingospel för de 
boende en gång i veckan 
i samlingssalen, men när 
coronapandemin gjorde det 

omöjligt för mig att kom-
ma på besök, kom jag på att 
man skulle kunna ha digital 
högläsning i samråd med 
enhetschef Elenor Witick. 
Jag har tiggt till mig en mo-
biletelefon och lånat en blu-
etooth-högtalare av goda 
vänner, för att kunna få det 
att fungera, berättar han.

Sitt återkommande volon-
tärarbete gör han som en 
del i sitt engagemang i den 
romersk-katolskt knutna 
Malteserorden, där viljan 
att hjälpa äldre, sjuka eller 
andra behövande är central. 
Så i samarbete med persona-
len på äldreboendet har han 
varje lördag under hela året 
kopplat upp sig digitalt med 
Ängsgården och läst högt ur 
olika böcker.

– Jag tycker att Hunden 
av Kerstin Ekman, var bäst. 
Den har jag läst tidigare och 
det var jag som tipsade om 
den, säger Ville Jacobson.

Han får medhåll kring sitt 
bokval av flera av de andra 
deltagarna, som också tyck-

er att högläsningen har varit 
ett fint avbrott i dagarna.

– Den var verkligen fan-

tastiskt bra, vilket språk, sä-
ger Clary Hägg.

Joakim Bergman berät-

tar att han även läst Mödrar 
och söner av Per-Anders Fo-
gelström, 100-åringen som 

klev ut genom fönstret och 
försvann av Jonas Jonasson, 
Farmor i sjunde himlen av 
Benjamin Jacobsen samt fle-
ra andra böcker under året.

– Jag hoppas på att jag ska 
kunna hitta en annan per-
son som kan ta över högläs-
ningarna när jag så småning-
om kan återgå till att hålla i 
bingospelet i samlingssalen 
igen, säger Joakim Bergman.

Carin Henriksson som är 
aktivitetssamordnare på 
Ekgården konstaterar hur 
betydelsefull högläsningen 
har varit för de boende un-
der det senaste året, även om 
man erbjudit fritidsaktivite-
ter på enheterna i begränsad 
omfattning, som exempel-
vis sittande lättgympa.

– Jag har uppskattat de 
här högläsningarna väldigt 
mycket. De gör att man 
faktiskt känner sig bety-
delsefull för den som läser 
boken, konstaterar Birgit 
Broddesson.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Digital högläsning på Ekgården
När pandemin satte stopp för bingon väcktes nya ideér

KULTUR ”De gör att man faktiskt känner sig betydelsefull för den som läser boken” ’’

För första gången sedan pandemin började träffar de boende på Ängsgården volontären Joakim 
Bergman.                     FOTO: LO BÄCKLINDER

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

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

 Även Släktforskning till fasta priser   

Tel: 072-922 92 54 

malaroantik.se 
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EKERÖ 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.

Hör gärna av dig för mer info 
08-707 33 00 

info@lejagruppen.se
lejagruppen.se

Hör gärna av dig för mer
08-707 3

info@lejagruppe
lejagruppe

Perfekt läge för kontor eller butik.

• Hyr hela huset eller från 10 m2

• Lokalerna anpassas efter behov
• Egen parkering och bra skyltläge
• Nära till Slagstafärjan och Ekerö C
• Inflyttning i höst

Välkommen till Kvarteret Leja!
  
  

BRYGGAVÄGEN 109

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

enzodg.se enzo_gelato

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

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

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

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

Ring gärna och beställ Ring gärna och beställ 
08-34 11 7708-34 11 77
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Eddy Sandberg minns branden i Jungfrusund som igår. I Mälaröarnas nyheter den 22 oktober 1969 gick att läsa om den massiva brand som 
totalförstörde AB Tidlösas lokaler i Jungfrusund.  FOTO: HELEN BJURBERG

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

JUNGFRUSUND | Det började 
med ett minne om en brand 
i Jungfrusund någon gång i 
slutet av 60-talet och ledde 
oss till en artikel om en 
plastbåtsfabrik som gått 
upp i rök.

Vi fick ett samtal till redaktio-
nen. Ekeröbon Eddy Sandberg 
mindes hur han som relativt 
nyinflyttad på Mälaröarna va-
rit med och släckt en brand i 
Jungfrusund för ett femtiotal 
år sedan. Exakt vilket år det 
var hade han glömt, men led-
trådarna ledde oss till en arti-
kel i vårt tidningsarkiv, om en 
våldsam brand i en båtfabrik, 
den 14 oktober 1969.

Solen skiner från en klarblå 
himmel när Mälaröarnas ny-
heter kommer på besök till 
Eddy Sandberg. Fastän huset 

på Ekerö sedan länge är utbytt, 
bor han kvar på samma tomt 
som då i slutet av oktober 
1969 och han minns som igår 
hur han den där förmiddagen 
gick och pysslade i trädgården 
på Jungfrusundsvägen när 
bygdens borgarbrandkår kom 
farandes förbi med ett flertal 
bilar på vägen ovanför hans 
hus. Han minns att han und-
rade vad det egentligen kunde 
vara som brann.

– På den tiden fanns det inte 
mycket mer än skog bortom 
oss på den här delen av ön, sä-
ger han.

Eddy Sandberg, som hade 
en brandutbildning från flot-
tan i bagaget, slängde sig på sin 
cykel och körde efter, för att se 
om han kunde hjälpa till med 
släckningsarbetet. När han 
kom fram såg han framför sig 
hur hela plastbåtsvarvet AB 

Tidlösas lokaler stod i lågor 
och hur mängder av brand-
män jobbade intensivt för att 
få kontroll över branden.

När han frågade vad han 
kunde hjälpa till med fick han 
en brandslang i näven med 
strikta order om att rikta den 
mot en utvald plats och inte 
ändra vinkel.

 – Det var ett jävla tryck i den 
där slangen, jag fick ta i rejält 
för att hålla den i rätt riktning, 
säger han samtidigt som hus-
trun Monica kommer ut till 
terrassen och serverar kaffe 
och kakor. 

Än idag minns han smällarna 
när kemikaliefaten inne i loka-
len exploderade och hur bran-
den rusade vilt och hotade att 
ta med sig gavel efter gavel på 
intilliggande byggnader.

– Jag glömmer aldrig hur 

flaggstängerna böjde sig på 
mitten och reklamskyltarna 
smälte i hettan, berättar han.

Det tog åtskilliga timmar för 
brandmän från både Ekerös 
och Solnas brandstationer att 
tämja elden, men när den var 
under kontroll lämnade Eddy 
slutligen tillbaka slangen och 
tog cykeln hem igen. Han 
minns hur han återvände ef-
ter en tid och kunde se hur i 
princip inget fanns kvar av fa-
briken. I Mälaröarnas nyheter, 
veckan efter branden, stod att 
läsa att båtar och gjutformar 
för ett värde av 150 000 kronor 
gått förlorade i den våldsam-
ma branden. Men att ett inten-
sivt släckningsarbete räddad 
både större delar av snickeriet 
och småbåtsförvaringen intill.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Alltid nära dig! 

100 % om Mälaröarn
a

Grundad

1949

JAG MINNS  att det på 
Kaggeholm under 40- och 
50-talet var väldigt gott om 
fasaner, och så många fasaner 
som jag såg samtidigt på en 
åker vid Nytorp, där skylarna 
stod kvar med stubbåker runt 
om, har jag sen dess aldrig 
sett. Faktiskt kunde jag räkna 
till över 50 fasaner på samma 
åker samtidigt, otroligt när 
man betänker att idag kanske 
det inte finns mer än 10 till 15 
fasaner kvar på hela ön.

BENGT IRBORG

JAG MINNS när jag var i fem 
till sexårsåldern  och var väl-
digt fiskeintresserad. En sön-
dagseftermiddag låg jag på vår 
brygga och metade mört. Jag 
tyckte att jag såg en stor fisk 
under bryggan så jag lutade 
mig över kanten och sen blev 
allt konstigt. Jag stod plöts-
ligt på botten och såg något 
genomskinligt blank ovanför 
mig och en massa små bubb-
lor. Och så lika plötsligt så var 
jag uppe på bryggan igen och i 
min pappas starka armar. Stor 
uppståndelse. Jag bars upp till 
stugan och bäddades ner för 
att lugna mig, men jag var ju 
lugn eftersom jag inte riktigt 
förstått vad som hänt. Pappa 
hade tappat sina glasögon i 
vattnet under räddningen 
men de hittades. För min del 
innebar det ofrivilliga badet 
att jag inte vågade gå på bryg-
gan under resten av somma-
ren utan kröp på knä på den. 
Och jag som trodde att jag 
inte blivit rädd.

KALLE BYSTRÖM född 1950

EKERÖ MUNSÖ HEMBYGDS-
FÖRENINGS  PROJEKT 
”JAG MINNS”  

Välkommen du också att läm-
na 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 minne-
na ovan. Skicka till: jagminns@
ekeromunso.se eller lämnas 
på biblioteket, Ekerö centrum 
eller hos ICA Nyckelby.                                                            

”Jag minns”

Eddy var med och släckte branden

MÄLARÖ IT
TelefoniPrinter PC/MAC Ergonomi Tillbehör

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

Mälarö IT  är en heltäckande IT-leverantör av teknisk utrustning som erbjuder
kompetens, serviceinriktade medarbetare och snabba leveranser

  Joakim Jonsson
100 % lokalt – Såklart! 

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

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

TORSDAG
varannan vecka

M
älaröarnas nyheters egen p

od
dälä aröarnas nynn heters eggen

ppppppooooo
dddddddddddddddd

Mälarö
podden

TORSDAG 22/4
Ta del av aktuell information och ställ dina 

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

   

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

MÅNDAG - FREDAG

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

 115 KR
INKL. SALLADSBUFFÉ, KAFFE & KAKA

troxhammarkrog

Troxhammar Golf & Krog

Är du förälder?
Behöver du någon att prata med?

Skolkurator
Har du funderingar kring ditt barns eller ungdoms skolsituation, 

kamratrelationer, stress eller frånvaro och inte vet vart du kan vända dig? 
Börja med ett samtal till oss!

Ring 076-698 43 25, måndag-torsdag  kl 13.00-16.00

Familjeteamets råd och stöd
Har du barn i åldern 0-18 år och behöver råd och stöd kring er familjesituation? 

Konflikter hemma? Fungerar inte vardagen? 
Vi erbjuder samtal med familjebehandlare eller kurator. 

Ring 08-124 570 09

Maria Ungdom 
Är du orolig för att ditt barn använder alkohol, droger 

eller spelar om pengar är du välkommen att kontakta oss. 
Ring 08-123 474 10, måndag-fredag  kl 09.00-16.00

www.mariaungdom.se

Det går bra 
att vara 

anonym!

www.ekero.se
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Ekerö taxi har upphört men vi åkare 
kör vidare i egen regi!

– Ditt lokala Taxibolag på hemmaplan –
Persontransport och bud

Boka din bil på www.haningenynastaxi.se eller på 08-520 111 11
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100 % lokalt
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Heminredning

Presentartiklar

Vintage & Antikt

Våra varumärken:
Wildlife Garden

Wasa Ecotextil 

Interiörhuset

Miljögården

Sköna Ting

By Boysen

Ryfors

Affari

Gamla Huset Butik
Åkerstigen 93

08-560 30121
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Joakim Jonsson, programledare och kommunens näringslivschef Johan Elfver. 
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Fler papperskorgar
FRÅGA Angående diskussionen 
om hundbajs som inte plock-
as upp. Jag tror att många fler 
skulle plocka upp och slänga om 
det fanns fler papperskorgar att 
slänga i. Jag går med min hund 
på Skäluddsvägen varje dag. Där 
finns inte en enda papperskorg på 
hela sträckan. Däremot en massa 
hundbajs på marken. De pappers-
korgar som finns är också många 
gånger överfulla, vilket visar på 
behovet av fler papperskorgar.              

  MIA

SVAR Jag tar med den frågan till våra 
utemiljöförvaltare.

Elavbrotten Färingsö
FRÅGA Elavbrotten på norra 
Färingsö. Vilka krav ställer man 
på el-leverantören? Redovisar 
kommunen den opålitliga elför-
sörjningen till något nationellt 
incidentregister, till exempel hos 
MSB? Har man på kommunen 
gjort någon konsekvensanalys av 
de återkommande el-avbrotten?              

  KAJSA

SVAR Ekerö kommun har kontinuer-
liga kontakter med såväl Ellevio som 
Vattenfall rörande avbrotten och 
underhåll. Därutöver finns en kon-
sekvensanalys gjord i kommunens 
risk- och sårbarhetsanalys.

Krogar och Corona
FRÅGA Stöttar kommunen res-
tauranger i dessa tider?               HELENA

SVAR Vi stöttar dem i nuläget med 
att vägleda och hjälpa dem i tillsynen 
av att upprätthålla coronarestriktio-
nerna. Därutöver undersöker vi möj-
ligheterna att underlätta för dem att 
exempelvis tidigarelägga tillstånd för 
uteservering.

Låga sittbänkar?
FRÅGA Vem  är sittbänkarna till 
för? På flera ställen i kommunen 
finns sittbänkar placerade, bland 
annat på Ekebyhovsvägen mot 
55+boendet och på Ekvägen mot 
Ekgården. Jag förmodar att det 
är med omtanke om de gamla 
så de kan vila på vägen hem.  
Nu är ju bänkarna så låga att ingen 
gammal människa vågar sätta sig 
av rädsla att inte komma upp igen. 
Har bara sett ett litet barn sitta på 
en av dessa bänkar. Hur tänkte 
man här?                       SONIA EKSTRÖM

SVAR De bänkar som har satts upp 
är mig veterligen upphandlade och 
godkända, men jag får ta den frågan 
med våra utemiljöförvaltare.

Nya kommunhuset
FRÅGA Ser att kommunhuset 
byggs ut på höjden med ytterli-
gare ett våningsplan. Är det för 
att kommunen har ökat sin per-
sonalstyrka så pass mycket och i 
så fall är det någon speciell avdel-
ning som blivit så många fler än 
tidigare? Hur ser kommunen på 
att bygga ut samtidigt som många 
andra företag försöker minska 
sina kontorsytor i och med att 
fler och fler kommer att jobba 
hemifrån?                MÄLARÖBO

SVAR Ekerö kommun har byggt ut 
och byggt om kommunhuset där vi 
har skapat en aktivitetsbaserad kon-
torsmiljö för att fler ska få plats och 
möjliggör att vi kan lämna kontors-
fastigheter som vi har använt i Ekerö 
centrum.

Vad händer här?
FRÅGA Vad är det för vägarbete 
som pågår vid Närlundakurvan?              

  BO

SVAR Arbetena längs Ekerövägen vid 
Närlundakurvan beror på att vi har 
haft ett elkabelfel och arbetena pågick 
under vecka 12 och ska avetableras i 
närtid.

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
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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.ekebyhovsslotts
intresseforening.se

EKEBYHOVS SLOTTS 
VÄNFÖRENING
olsson_anita@hotmail.com

EKERÖ FILMSTUDIO
ekero.filmstudio.se

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

KULTURFÖRENINGEN 
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 
MUSIKSÄLLSKAP
www.mamus.se

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

MÄLARÖARNAS 
ORNITOLOGISKA 
FÖRENING
mof-ekero.se

VÄLKOMMEN TILL 
MÄLARÖARNA
vtm@malaroarna.org

FÖRENINGAR!
Finns ni med i Ekerö 
kommuns förenings-
register?Behöver even-
tuellt uppgifterna 
uppdateras? 
Mejla oss på: forening@
malaroarnasnyheter.se

MÄLARÖARNAS
RÖDAKORSKRETS

 Grundad
Första kretsen grun-
dades omkring 1915. 
Sammanslagning 
till en krets skedde 
2020.

 Medlemmar: 272
 Hemsida

www.rodakorset.se/
ort/stockholm
/ekero-kommun

 E-post
secondhand.drottning-
holm@redcross.se

 Kontaktperson
Caroline Brundell eller 
Marika von Schultz

Mälaröarnas rödakorskrets

Socialt engagemang 

i över hundra år

Beskriv er verk-
samhet?
– Mälaröarnas röda-
korskrets bidrar 
till socialt engage-
mang i kommunen 
och samlar in pengar 
till Röda korsets 
hjälpverksamheter. 
Röda korset är en 
neutral hjälporgani-
sation som hjälper 
människor som 
drabbats av krig 
eller andra kata-
strofer både natio-
nellt och internatio-
nellt.

Vad är utmärkande 
för er?
– Olika verksam-
heter har bedrivits 
sedan tidigt 1900-tal 
på alla öar i kommu-
nen. Idag är det en 
gemensam krets för 
alla Mälaröarna. 

Vad är aktuellt i 
föreningen just 
nu?
– Aktiva verksam-
heter är second-
handkupan i Drott-
ningholm, sömnads-
grupp samt högläs-

ning på äldreboende.

Vilka är framtids-
utsikterna?
– Att återgå till 
ordinarie öppettider 
i kupan. Att skapa en 
kris- och beredskaps-
grupp i kommunen. 
Att kunna återuppta 
arbete där vi tidigare 
varit verksamma i 
kommunen såsom 
avlastning/stöd 
till långtids- och 
demenssjukas 
anhöriga, fängelse-
besök, utbildning i 

hjärt- och lungrädd-
ning, läxhjälp och 
kaféverksamhet i 
Ekebyhov.

Vad har ni för ut-
maningar framåt?
– För att klara våra 
framtidsplaner 
behöver vi fler 
frivilliga/volontärer 
som vill vara med 
och starta projekten. 
Vi vill gärna ha fler 
medlemmar till för-
eningen – antingen 
via individuellt eller 
familjemedlemskap.

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.

Här under vinjetten ”Mälaröarnas rika föreningsliv” låter tidningen 
föreningar berätta om sin verksamhet. Här pratar vi med Caroline 
Brundell för Mälaröarnas rödakorskrets. Ingång ”Kupan” Drottningholm. FOTO: RÖDA KORSET

Våra äldre  
behöver dig  
i sommar 

ansok@svph.se
 

Du måste ha fyllt 18 år

Redo för nya 
utmaningar?

Läs mer och ansök senast 2021-04-25 på www.fra.se

Projektledare 
till Lokalförsörjningskontoret
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen?  FRA söker en 
erfaren projektledare med arkitektkunskaper till myndighetens lokalförsörjningsprojekt. 
Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en innovativ och unik miljö. 

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

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

Sättra småfågelkrog

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

Mått:1,7 x 0,7 x 0,6 m 
Köp Sättra planteringsbord för 1400:-. 

Kan fås måttbeställd och hemlevererad.

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

Planteringsbord

Fastpristariff 10 m3: 4750:- 
1 v hyresfritt!

HUSDRÖMMAR PÅ MÄLARÖARNA  –  Säljarnas egna ord

DROTTNINGHOLM | Ett 
bostadshus utöver det 
vanliga, varsamt förädlat 
genom åren. Beläget i 
anrika sjönära kvarter. Ett 
närområde med fantastisk 
atmosfär, lugnt och skyd-
dat men ändå nära till stan.

– Huset ritades av arkitek-
terna Bengt Lindroos och 
Hans Borgström och bestod 
ursprungligen av två bostä-
der, men brukas idag som 
generös enfamiljsbostad, 
berättar mäklaren Jenny 
Näslund, Svensk fastighets-
förmedling och fortsätter: 

– Interiört stoltserar huset 
med att vara oerhört anpass-
ningsbart med många möj-

ligheter och kan tillgodose 
eventuella behov av genera-
tionsboende, uthyrningsdel 
eller yta för separat verk-
samhetsdel. Huset har ett 
välplanerat entréplan som 
erbjuder representativa soci-
ala ytor i mitten av huset och 
privata sovdelar på gavlarna. 

Säljaren berättar att de 
verkligen uppskattat den 
luftiga planlösningen och 
det underbara orangeriet 
med den gamla vinrankan 
som funnit i huset sedan det 
byggdes, vissa år ger den rik-
ligt med god skörd av vin-
druvor. Poolen har varit oer-
hört uppskattad och här har 
barnbarnen lärt sig simma. 

– Vi har även tyckt mycket 

om närheten ner till Mälaren 
och att sommartid kunna ta 
ett dopp, berättar säljaren.

 Huset bjuder på ett fan-
tastiskt ljusflöde med stora 
fönsterpartier och en under-
bar atriumgård med glasat 
tak. De stora skjutdörrarna 
förenar ute med inne. Huset 
är ombonat och stilrent på 
samma gång. Stort bra käl-
larplan med dubbelgarage. 
Ljuvlig trädgårdstomt med 
skyddat läge och mycket sol, 
sommartid inbäddad i grön-
ska. Fin kontakt med Mäla-
ren ifrån den härliga uteplat-
sen med pool.

 
 SVENSK FASTIGHETS-

FÖRMEDLING

Attraktivt boende i Drottningholm

Sagolik trädgård i lantlig idyll
NYCKELBY | Möt somma-
ren i charmfull villadröm 
med soligt grönskande 
trädgård. Med fridfullt 
läge i den vackra bygden 
Sundby erbjuds nu denna 
välplanerade 1 1/2 plansvil-
la uppförd 1988 om totalt 
167 kvm.

– Närstavägen är en kort 
återvändsgata med bara fyra 
hus, vilket gör att det är väl-
digt lite trafik på gatan. Tom-

ten tillhörde från början min 
farmor och farfar, berättar 
nuvarande ägaren och fort-
sätter:

– När familjen växte och 
en ny generation behövde 
bostad så styckades den här 
tomten av och villan bygg-
des. Här har jag och min 
bror vuxit upp. Området är 
blandat och det bor allt från 
småbarnsfamiljer till pen-
sionärspar här. Med gång-
avstånd till förskola, skola, 

affär, busshållplats, bad och 
skog så var detta en fantas-
tisk plats att växa upp på. När 
vi barn hade flugit ut så över-
tog min farmor huset. Även 
hon trivdes här och ägnade 
sin tid bland annat åt träd-
gården, att plocka bär och 
svamp i skogen. 

– Nu är det dags för en ny 
familj att ta över huset och 
forma det efter sina egna be-
hov.

  FASTIGHETSBYRÅN

GUSTAV III:S VÄG

MÄKLARSTATISTIK  EKERÖ KOMMUN Källa: Svensk mäklarstatistik 21-04-07

                       VILLOR

Tid Kr/kvm Medelpris Antal sålda Prisutveckling

3 
mån 46 746 6 519 000 49 15 ,2%

Tid Kr/kvm Medelpris Antal sålda Prisutveckling

12 
mån 45 875 6 130 000 283 24,8 %

                BOSTADSRÄTTER

Tid Kr/kvm Medelpris Antal sålda Prisutveckling

3 
mån 40 688 2 893 000 49 4,4 %

Tid Kr/kvm Medelpris Antal sålda Prisutveckling

12 
mån 41 684 3 432 000 209 1,5 %

                    FRITIDSHUS

Tid Kr/kvm Medelpris Antal sålda Prisutveckling

3 
mån 0 0 0 *

Tid Kr/kvm Medelpris Antal sålda Prisutveckling

12 
mån 57 385 3 379 000 28 *

*Underlaget är för litet för statistisk beräkning

PRISUTVECKLING VILLOR PRISUTVECKLING VILLOR   48 månader48 månader

K/T-tal Liksom i den officiella småhusstatistiken använder sig Mäklarstatistik av K/T-talet (köpeskillingskoefficienten) vid beräkning av prisutvecklingen för småhus. K/T-talet anger förhållandet mellan erlagd 
köpeskilling och fastighetens taxeringsvärde vid en viss tidpunkt. Genom att ta hänsyn tillfastighetens läge, storlek, ålder och standard blir beräkningarna mer tillförlitliga.

Annonsinformation från våra mäklare 

NÄRSTAVÄGEN  



Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

Tappström

Toppa med
hemkörning! 
Handla online.
Handla alla veckans varor när det passar dig. 
Boka hemkörning nästa gång du handlar från 
vår butik. Lika bekvämt som det är enkelt! 

VÄLKOMMEN IN PÅ ICA.SE/TAPPSTROM

Vi säljer receptfria 
läkemedel i butiken!
För dig över 18 år.

Välkomm en 
till  oss !
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Selma nätverket hade sitt årsmöte den 24 mars där nya styrelse-
ledamöter valdes in. Styrelsen består av Annika Engström, Marie 
Adolfsson, Lo Varg, Veronica Gyllenram, Tina Hult, Emma-Karin 
Pihlstrand, Karin Sigge och Inna Li.              FOTO: ANNIKA ENGSTRÖM

I Ekgårdens Galleri Terassen ställde Elly Uppgårdh Ström ut 
sina nålfiltade konstverk för andra gången i mitten av mars. 
Konstnärinnan har tidigare varit en återkommande utställare i 
Konstringen på Mälaröarna.  FOTO: PRIVAT

29 mars eftermiddag halvfem, tre personer på buss 176...
 FOTO: BENJAMIN PETERSEN

ÖARNA RUNT red@malaroarnasnyheter.se 

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

Ekvägens busshållplats 3 april...  FOTO: PRIVATOnsdag kväll 7 april, Skå kyrka.  FOTO: HANS JANSSON

Med över 30 års samlad erfarenhet 
skapar vi tillsammans vackra minnen

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö 

Heli Ekberg  och Leif Eriksson

Heli Ekberg och Leif Eriksson

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ett kostnadsfritt hembesök eller bokat 
besök på kontoret, ingår alltid och övriga 
arvoden är fasta, utan dolda kostnader. Till-
sammans med andra lokala aktörer skapar 
Mälarö begravningsbyrå vackra och person-
liga avsked.                                               
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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: Vaccination fas 2 har startat i Nordiums lokaler. 
FOTO:  HELEN BJURBERG

Vi gratulerar Bengt Pettersson, Ekerö, till förra numrets 
vinst där korsordet hade nedanstående lösning. 

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

Boka klipp och färg eller klipp och sling: 

FRANS- och BRYNFÄRG 

samt INPACKNING 
på köpet (värde 600 kr) 

Uppge kod Jasse vid bokning. Gäller april 2021

ERBJUDANDE
hos vår frisör

Jasmina Rosengren

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

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

Marie Lidebrandt 
är diplomerad 

medicinsk fotterapeut 
och arbetar 

i skyddsutrustning 
efter basala hygienrutiner 

Maries 
fothälsa



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

BYTES__
Traneberg bytes hyres-
lägenhet. Lugnt område 
nära park med fotboll, 
tennisplan, skatingramp 
barnvänlig strand. Tre min 
till T-bana, tvärbana till Sol-
na-Sickla, Nockeby spår-
vagn samt Alviks T-bana 
med bl.a. buss till Bromma 
flygplats. Finnes ljus 2:a 
med underbar utsikt med 
sjöglimt från balkongen 
hyra 5 300 kr. Badrum med 
badkar, säkerhetsdörr.
Önskas byta till lägenhet 
eller mindre hus helst 
Bromma, Lovön, Mälar-
öarna, hyra ej över 7 000 
kr. Gerd 076-039 68 69.

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

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

Jag köper gärna dina 
gamla LP-skivor, mindre 
och större samlingar, pop,

rock, jazz, 60- till 80-tal.  
Även CD-skivor kan vara 
av intresse. Kontakta mig 
(telefon/SMS) på 0730-37 
10 36.

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

AVLIDNA__
• Rune Roland Nyberg, 
Adelsö, avled den 31 mars i 
en ålder av 85  år.

Grattis Sebastian Fredén på 
21-årsdagen den 5/4 från 
mormor, morfar, mostrar, 
morbröder och kusiner. 

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!

TACK
Till mina polare, 

kompisar och vänner 

Tack för den 

på min 60-årsdag

Hardy

Binärdata AB
Support & Försäljning 

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

Leif Rickegård

RUT-avdrag

50 % rabatt 
på timpriset

• Familjeannonsera GRATIS! 

• Max 100 tecken inkl 
blanksteg samt eventuell 
jpgbild

• Skicka till familj@
malaroarnas nyheter.se  

• Eller till  MN, 
Box 100, 178 22 Ekerö

• Var ute i god tid – helst 
2 veckor före utgivningsdag

• För utgivningsplan se redak-
tionsruta sid 4

• Publicering sker i nästkom-
mande nummer,  i turordning 
samt  i mån av utrymme 

• För sedvanliga dödsannonser 
ring 560 356 00

HAR DU ONT? 
VI HJÄLPER DIG!

För info och tidsbokning:
MÄLARVIKENS NAPRAPATI OCH REHAB
Bryggavägen 110, hus A1, 
178 31 Ekerö                                                                                                     
Tlf. 08-408 922 23
www.mnap-rehab.se 

Vi behandlar bland annat:
• Rygg- och nacksmärtor 
• Huvudvärk- och yrsel 
• Höft, knä- och fotbesvär 
• Axlar, arm- och handledsproblem 
• Idrottskador 
Vi erbjuder även rörelseanalys och stötvågsbehandling.

 Leg. naprapat Endre Andersen Leg. naprapat Sara Ljusterfors

ALARVIKENS¨
aprapati och rehab.

Mn



Spretiga 
bostadsdrömmar?

Vilken bostadsdröm är rätt egentligen? Vad finns ute på  

marknaden och vilken är bostaden med stort ”B” för just dig? 

Prata med oss på ditt lokala mäklarkontor, eller gå in på  

fastighetsbyran.com. Där finns flera smarta tjänster som hjälper  

dig att hitta rätt och gör bostadsaffären smidig och trygg.  

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

Prova 
våra digitala 

tjänster

Fastighetsbyrån Ekerö
08-564 109 80 / fastighetsbyran.com
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08-560 243 62
www.malarostadservice.se

Hemstädning  
Flyttstädning  
Visningsstädning  
Byggstädning  
Storstädning 
Hemservice 

Fönsterputs 
Trädgårdsskötsel 
Kontorsstädning 
Golvvård 
Trappstädning
Sanering   

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

ty
ck

!

• Välkommen att skriva en  
lokal insändare!
• 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.

Rättvisa och likställighet?
I nummer 6 lämnade Lennart 
Nilsson några synpunkter om 
vägföreningars vara eller icke 
vara.  Lennart Nilsson blandar 
ihop äpplen och päron.

REPLIK

I Plan- och bygglagen 4:e kap § 7, 
föreskrivs att kommunen ska vara 
huvudman för allmän plats. Med 
andra ord vad som är detaljplanelagt 
som allmän plats.  Den lilla grusvä-
gen på landet eller sommarstuge-
området eller eljest omfattas icke av 
PBL 4 § 7. Lennart Nilsson förutsätter 
att alla vägföreningar på Mälaröarna 
erhåller statsbidrag. Så är inte fallet. 

Närlunda vägförening ligger inom 
så kallat kommunalt väghållnings-
område och kan därför inte beviljas 
statsbidrag. Likställighetsprincipen 
gäller med andra ord inte Närlunda 
vägförening. En kostnadsdrivande 
utgift för vägföreningarna är 25 
procent moms som inte kan dras 
av. Just med anledning av att vi är 
en förening. Vägföreningsavgiften/
medlemsavgiften tas av redan skat-
tade pengar och sedan betalas moms 
på tjänster och dylikt. Om man 
tolkar Lennart Nilsson ska vi stå ut 
med dåligt underhållna vägar när 
det är vägförening, men kräva högre 
och bättre standard om kommunen 
sköter detta. Trafiksäkerheten tycks 

inte prioriterad i Lennart Nilssons 
värld.

En verklig kostnadsdrivande 
faktor är dåligt underhållna vägar, 
där man underlåter att reparera 
”potthål” och sprickor med mera. 
Den risken finns i vägföreningar som 
saknar utbildning i skötsel och drift 
av vägar. Underlåtenheten beträf-
fande underhåll kan gräva djupa hål 
i vägföreningarnas kassa. Närlunda 
vägförening finns inom Ekerö kom-
muns största tätort. Inom en snar 
framtid kommer antalet bostäder att 
öka inom vårt båtnadsområde, till 
exempel Ekerö strand och Träkvista 
torg med flera hundra nya bostäder.

Det kan inte vara meningen 

att en lekmannastyrelse ska vara 
Ekerö kommuns gatukontor för att 
man i detaljplaner lutar sig på ett 
ålderstiget beslut från kommun-
styrelsen taget april 1988 att det 
alltid i detaljplaner ska vara enskilt 
huvudmannaskap (vägförening), 
om det inte finns särskilda skäl. 
Vissa fastigheter ansluts inte till 
vägföreningen på grund av grumliga 
skäl. Med andra ord. En del åker 
gratis. Man behöver inte vara med 
i vägföreningen och man behöver 
inte bidra på annat sätt. (Rättvisa och 
likställighet?)

– Thomas Sjökvist, 
Närlunda vägförening

Vem bär ansvaret?
Revisionsbolaget PwC 
har granskat underhållet 
av kommunens skolor. 
Kritiken var så hård att 
granskningen redovi-
sades i Sveriges radio. 
Reuterskiöld intervjuades 
och utlovade bättring. Att 
Reuterskiöld inte känner 
till att Ekerös skolor förfal-
ler av att inte underhållas 
och att bristande underhåll 
är som att elda med pengar 
är förvånande.

Jag har tidigare skrivit 
om bristande underhåll i 
lokaltidningen. Jag inbillar 
mig inte att han är speci-
ellt intresserad av vad just 
jag skriver, men det som 
publiceras i lokaltidningen 
brukar kommunpolitikerna 
läsa. Jag har som sagt för 
drygt ett år sedan skrivit om 
mindre träd i hängrännor 
och för alla som bott i kom-
munen längre än jag är det 
välkänt att Träkvista  och 
Närlundaskolans förfall 

krävt omfattande renove-
ringar. Dyra sådana som 
tar pengar från kärnverk-
samheten. Jag har mest haft 
fokus på Ekebyhovsskolan. 
Den anses ju ha ett så 
eftersatt underhåll att 
den är ett rivningsobjekt. 
En person som bor i en 
kommun betalar skatt till 
den. De pengarna ska gå 
till vissa saker, däribland 
underhåll av skolorna vi 
äger gemensamt. Om de 
förfaller för att kommunen 
inte underhåller dem så 
kostar de mer pengar. Vem 
är det som bär ansvar? Hur 
ska man tillse att skolor inte 
förfaller? Årlig genomgång? 
Ha en vaktmästare som 
regelbundet lagar saker eller 
rapporterar till högre ort. 
Och sedan ska vi bekosta en 
revisionsfirma i världsklass 
för att berätta för oss.  Jag 
upprepar, mitt nya är avgå!

– Anna Voltaire

REPLIK

Svar till Johan Elfver angå-
ende biltvätt på den egna 
uppfarten. Allt som oftast 
dyker frågeställningen om 
miljöproblem med biltvätt 
på gatan upp i debatten. 
Johan Elfvers svar i senaste 
Mälaröarnas nyheter 
upprepar samma ologiska 
argument som biltvättmot-
ståndarna oftast använder.
De skadliga ämnen som kan 
uppmätas efter en biltvätt är 
”olja, tungmetaller, asfalt, 
däckpartiklar och diverse 
kemikalier och bilvårds-
medel”. Ingen modern bil 
har olja på utsidan. Det är 
högst osannolikt att bilens 
olika oljor och smörjme-
del frigörs vid tvätt. Hur 
ofta fyller Elfver på olja 
i sin bil? Motsvarar den 
påfyllda mängden den olja 
som kommer ut i tvättvatt-

net? Tungmetaller, asfalt 
och däckpartiklar är med 
största sannolikhet sådant 
som ligger på vägen och 
som fastnar på bilen till-
sammans med 
annan smuts 
när den körs. 
Även om detta 
ursprungligen 
kommer från 
min och andras 
bilar så bör ett 
rejält regnvä-
der spola ner 
betydligt mer 
i dagvatten-
systemet än 
vad en biltvätt 
gör. Slutligen 
kemikalierna. 
Om man 
använder 
miljöfarliga 
avfettningsmedel och tvätt-
medel när man tvättar sin 
bil så rinner dessa onekligen 

ner i dagvattensystemet, 
och det är förstås inte bra.
Om man däremot använ-
der vanligt (miljövänligt) 
diskmedel eller billigt 

hårschampo, vilka 
båda är  effek-
tiva biltvättme-
del, så är inte 
det heller något 
problem.Vi 
som bor längs 
en grusväg på 
landet och tvät-
tar bort damm 
och hästbajs från 
bilen en gång i 
veckan gör nog 
en större insats 
för milön om vi 
gör det på garage-
uppfarten än om 
vi åker 20 kilome-
ter till närmaste 
biltvätt.

– Klas Dykhoff, Adelsö

Tvätta på garageuppfarten större 
insats för miljön än åka flera mil

hå
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Vägar och entreprenader
REPLIK

Lennart Nilsson skriver, 
att vägarna kan lämnas på 
entreprenad, om kom-
munen övertar vägunder-
hållet. Förmodligen blir  
det så,  om kommunen 
övertar vägansvaret. Det 
blir Skanska eller liknande, 
som kommer att sköta 

vägarna. Den möjligheten 
finns idag också. Närlunda 
vägförening kan besluta på 
nästkommande årsmöte 
att överlämna skötseln till 
något företag. Enkelt, varje 
vägförening gör som den 
vill.

Eftersom ingen av de 
stora föreningarna har gjort 
det, måste det vara något 

annat de vill. De slutsatser 
man drar av debatten är, 
att de boende i tätorterna 
ska slippa avgiften och att 
ytterområdena ska betala 
sina egna vägavgifter plus 
skattevägen även bidra till 
tätorternas vägavgifter. 

Om man frågar folk på 
Adelsö, Lovö, i Kungsberga 
eller Skå, om de vill att 

kommunen ska ta hand 
om vägunderhållet, så 
svarar antagligen alla lika. 
Kommunen bör ta över, 
så att vi slipper tänka på 
det. Talar man sedan om, 
vad det kommer att kosta, 
när allt är klart, så svarar de 
flesta; Vi kör väl som van-
ligt. Det kan ändå vara en 
fördel, att vägföreningarna 

själva anlitar en entrepre-
nör än att kommunen gör 
det. Vägarna kanske inte 
blir plogade, när alla ska till 
arbetet. Då är det lättare för 
vägföreningen att säga upp 
avtalet, än om det måste 
passera kommunen med 
nämnd- och styrelsebeslut.

– Gull Olli

Tack för att 
ni tar våra 
förslag
Vi noterar i förra numret av 
MN att Ekeröalliansen har 
plockat upp vårt budget-
förslag om utökat bidrag till 
pensionärsföreningarna. 
Det tycker vi är bra (även 
om vi hade lagt mer). Vi 
hoppas nu även att de ser till 
att lösa pensionärsförening-
arnas lokalbrist!

– Hanna Svensson (S)

Större konst-
gräsplan
Jag tycker att vår skola ska få 
en stor konstgräsplan och 
sjumannamål. Våra mål är 
så små och vi har en så liten 
plan att det inte går att spela 
så många elever samtidigt 
på den. För det första är vi så 
många elever på skolan att 
alla inte kan spela varje dag. 
För det andra  borde vi få sju-
mannamål för det är bättre. 
För det tredje har alla andra 
skolor på Ekerö jättestora 
konstgräsplanen för att de 
har fått så mycket, men vår 
skola har inte fått något än. 
Slutligen så tycker jag att vi 
borde få en större plan nu!

– Elev i Sandudden
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Program Program & värdar& värdar
Sändningstider: www.radioviking.se

Du kan även lyssna på datorn och i mobilen!

78 på 60: Gunnar Nilsson

Absolut blandat: 
Cornelia Von Bargen

Annis Musikcafé: 
Anni Stavling

Back to the Sixties: 
Janne Widén och Lasse 
Lindros

Barockt och Bàrock: 
Jüri Jügenthal

Blå timmen: 
Lennart Karlsson

CD med egna öron: 
Pyret Ericson

Dags för dragspel: 
Kjell Nilsson

Fredagsdansen:        
Anni Stavling

Fredagskväll: 
Björn Höglund

Fyndlådan: 
Leif Bjärnling

Gott och Blandat:      
Eva Möller

Hultmans Hak:          
Lina Hultman

Istället för Flisan: Pontus

Kentas Kårner: 
Kenta Hedlööf

Kryckan på egna ben: 
Lars ”Kryckan” Krüger

Kryckans Country: 
Lars ”Kryckan” Krüger

Lennarts Låda: 
Lennart Lundblad

Lättspårat: 
Ingemar Eriksson

Mer än bara Blues: 
Danne Larsson och Arne 
Swedin

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

Musikskafferiet: 
Emma-Karin Pihlstrand

Musikutforskaren: 
Connie Dahl Möller

Mälarö Jazz: 
Tommy Ollmark med Janne 
Stolpe och Rune Sjögren

Mälarö Mötesplats: 
Peter Strömmer och Joakim 
Jonsson

Plats på scen: 
Bo Magnusson

Pyrets fredag: 
Pyret Ericson

Skivat och klart: 
Kjell Karlsson

Storband och mycket 
annat: Tommy Ollmark

Söndagkväll:         
Fredrik Rispe

The 70´s: Magnus Haage

Tisdagsmix: Leif Helenius

Torsdagspytt: 
P-O Ljungberg

Vikings Nattsudd:          
Varierande programledare

Vinylblandat:           
Janne Widen

Ytterligheter: 
Lars Grahm

             
Upptäck vår 
hemsida!

Gilla oss på 
facebook: 
Radio
Viking

  

EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad

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

   båt, bil

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

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

MILJÖ | Ekerö kommun fick i en bottenplacering i årets Miljöbarometer, men 
många privatpersonen kämpar på för miljön utan att det syns i statistiken.

SÅ HÄR TYCKER VI!

Vad gör du för 
insatser för miljön?

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

Dubbel vinst för friskolorna
När Internationella eng-
elska skolan öppnar sin 
skola på Ekerö kommer 
varje elev som slutar i den 
kommunala skolan och 
börjar på IES öka genom-
snittskostnaden per elev 
och därmed skolpengen 
och kommunen måste då 
ersätta friskolorna med 
motsvarande belopp. De 
får både eleverna och intäk-
terna. Kvar står kommunen 
med samma kostnader.

Vi har ett finansierings-
system som snedfördelar 
resurser mellan kommu-
nala och enskilda huvud-
män. Det gör att de elever 
som behöver mest resurser 
har sämst förutsättningar 
att klara grundskolan 

med fullständiga betyg. 
Regelverket som rör skol-
peng skapar röda siffror 
i kommunens budget. 
Bakom varje röd siffra finns 
elever som inte får den 
utbildning de har lagstad-
gad rätt till och medarbetar-
nas arbetsmiljö.

 Grannkommunerna, 
Solna: underskott 2,6 
miljoner kronor, en ökad 
ersättning till friskolor. 
Upplands Väsby: IES eta-
blering orsakar underskott 
för Väsbyskolan 5,8 miljo-
ner kronor. Salem: tappat 
drygt över hundra elever till 
Jensen i Botkyrka, vilket får 
konsekvensen med stora 
nedskärningar inom elev-
hälsan.

När den kommunala skolan 
underfinansieras får det 
konsekvensen att vi bryter 
mot skollagens krav att 
kompensera för elevernas 
olika förutsättningar. Var 
och en av oss behöver fun-
dera på om det är rimligt att 
kommunen har avsevärt 
sämre förutsättningar att 
bedriva skola i jämförelse 
med vad friskolor har. Det 
är viktigt att vi kommer 
tillrätta med skolpengssys-
temet som skapar en under-
finansierad kommunal 
skola. Om vi inte gör något 
så kommer de kommunala 
skolorna i våra ytterområ-
den försvinna med tiden.

– Öpartiets styrelse

Fördelning efter kötid, inte behov
KF-sammanträdet den 9 
mars inleddes med livliga 
interpellationsdebatter. 
Den ena kring min interpel-
lation gällande bostäder till 
de 50 nyanlända som anvi-
sas till kommunen under 
2021. Debatten tog tidigt en 
intressant vändning. Istället 
för att ta fasta på det som var 
interpellationens intention, 
nämligen att belysa rättvi-
sefrågor och det faktum att 
kommunen utan omsvep 
ordnar fram boenden för 50 
personer, alltmedan köti-
den för alla andra är minst 

åtta år, blev det en huggsexa 
om vem som vill och kan 
ta emot flest nyanlända. Jag 
och mitt parti står dock för 
en långt mer pragmatisk och 
realistisk hållning: kan vi 
hjälpa, så hjälper vi. Dock 
inte till vilka kostnader som 
helst. Kostnader som läggs 
på kommuninvånarna, 
samtidigt som de hamnar 
sist i kön, exempelvis till 
en bostad. En kö är i sig ett 
trist bevis på att det inte 
finns bostäder för alla. Att 
få släppa sin köplats till 
någon som inte köat alls, det 

kan aldrig bli något annat 
än en rättvisefråga. Adam 
och Ekeröalliansen hävdar 
hårdnackat att ingen går 
före i kön. Men, att 50 spe-
cifika personer får lägenhet 
direkt medan alla andra 
köar i minst åtta års tid, hur 
kan det bli något annat än 
förtur eller inkvotering? Vi 
Sverigedemokrater  fortsät-
ter kämpa för att allmännyt-
tans bostäder ska fördelas 
efter kötid och inte efter 
behov.

– Cecilia Fors, SD 

Thomas Jemt, 58, 
Ekerö:
–– Jag ägnar all min vakna tid åt att 
utveckla ett nytt framdrivnings-
system för båtar som ska göra att 
det både blir tystare och mindre 
utsläpp i våra vatten. För det fick jag 
Ekerö kommuns miljöstipendium 
förra året.

Elvira Dubois,  16, 
Färingsö:
– Vi källsorterar hemma och köper 
mycket ekologisk mat. Matsvinn 
försöker vi också undvika så vi gör 
ofta matlådor av det som blir över. 
Vi har inte heller rest på länge och 
även om det främst varit på grund 
av pandemin så har det ju också 
blivit en miljövinst.

Linda Forsström, 46, 
Ekerö:
– Jag går istället för att ta bil om jag 
inte ska långt och sorterar mina 
sopor.  Men jag tycker kommunen 
kunde underlätta för människor 
att sopsortera. Det gör de inte idag. 
Hos oss har de tagit bort soprum-
met och ställt containrarna ute, 
vilket gör att det kommer råttor.



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

F’SONS 
ALLSERVICE AB
www.fsons.se

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

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

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

Mälaröarnas nyheter36 14 APRIL 2021

LUNCH  tis-fre
A LÀ CARTE  ons-lör

MATKASSAR & TAKE AWAY
UTKÖRNING
Sjöutsikt

Läckra erbjudanden
Stora ytor – trygg miljö

www.restjungfrusund.se

  Vi gör hembesök med gratis offertförfråga

ROTAVDRAG 
PÅ ARBETET30%

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

PASSA PÅ
Sälj tryggt och säkert!

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

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

Massage & Yoga 
Vi har Ekerös bredaste 

behandlingsmeny och många 

års erfarenhet

Hitta kraft & hälsa i våra rum!

 

m!

Gamla Huset Butik

Inredning - Möbler - Vintage - Retro - Antik

Åkerstigen 93 - 560 30121

PsykologMalin 
Malin Rikardsdotter Ahlin  076-133 24 33
www.ahlinbolagen.se  malin@ahlinbolagen.se

Behöver du 
någon att 
prata med?
Hör av dig till mig!

Ny psykologmottagning öppnar 
i maj i Jungfrusund

LARMET GÅR 

EKERÖ | En av periodens 
fordonsstölder skedde på 
Villavägen den 29 mars. 

– Målsäganden hade sin 
bil på villatomten när han 
gick ut, startade bilen och 
sedan gick han tillbaka in 
i huset för att hämta sina 
barn. När de kom ut på tom-
ten var fordonet borta. Han 
hade bilnyckeln i sin ficka 
och reservnyckeln har han 
också i sin besittning, berät-
tar Marie-Louise Mattsson, 
tillförordnad kommunpo-
lis.                                                

POLISEN | Under den 
senaste tvåveckorsperioder 
har det skett ett stort antal 
tillgrepp av fortskaffnings-
medel och stölder från for-
don på olika platser i kom-
munen.

– Katalysatorstölderna är 
utbredda i regionen och vårt 

lokalpolisområde, Ekerö är 
inget undantag. Främst är 
det Toyota Prius som man 
tillgriper katalysatorn från, 
så dessa bilägare bör vara 
extra vaksamma, berättar 
Marie-Louise Mattsson, till-
förordnad kommunpolis.

Hon nämner också att 

Polisrytteriet tog sig ett 
förmiddagsbesök med 
hästarna på Ekerö under 
påskdagen. De utgick från 
Träkvistavallen och red 
genom Ekebyhov, Ekerö 
centrum för att sedan fort-
sätta genom Närlunda och 
Brunna.                     

KOMMUNPOLISEN INFORMERAR

MARIE-LOUISE MATTSSON
KOMMUNPOLIS

Fräck bilstöld
på Villavägen

BJÖRNHOLMEN | Den 3 
april uppstod en brand på 
Björnholmen i Mälaren. En 
polispatrull blev tillsam-
mans med sjöpolisen beor-
drad till ön med anledning 
av en brand i en fastighet. 
Paret som bor i fastigheten 
hade lagt in ved i kaminen 
och sedan gått och lagt sig. 
Senare på kvällen vaknar de 
upp av att det knastrar och 
luktar rök och kan då kon-
statera att det brinner inne 
i väggen.

Ytterligare en brand upp-
stod då en fastighetsägare 
eldat på sin tomt och inte 
kontrollerat att elden var 
ordentligt släckt innan hen 
lämnade platsen. Elden har 
sedan spridit sig på tomten 
och till närliggande skog. 

Husbrand på 
Björnholmen

STENHAMRA | Under påsk-
lovet patrullerade områ-
despolisen bland annat i 
Stenhamra i sitt uppsökande 
arbete mot ungdomar som 
rör sig ute. Patrullen träffa-
de på två tjejer i stenbrotten 
den 7 april som hade med sig 
en tetrapack med vin. Ingen 
av dem var över 20 år varför 
alkoholen direktförverkades 
på platsen med anledning av 
brottsrubriceringen ”olov-
ligt anskaffande av alkohol”. 
Inga föräldrar kontaktades 
eftersom båda tjejerna fyllt 
18 år.                                           

Polisen       
tog alkohol

STENHAMRA | En villa på 
Havrevägen i Stenhamra 
utsattes för inbrott den 
10 april då en okänd gär-
ningsperson bröt upp altan-
dörren och stal klockor och 
smycken.

– De boende lämnade vil-
lan strax efter klockan 12. 
När de kom tillbaka efter 
knappt tre timmar upp-
täckte de att altandörrarna 
på baksidan av huset stod 
på glänt. Inne i huset var 
garderober, skåp och lådor 
öppnade och genomletade 
och deras tillhörigheter låg 
utslängda. Ett kassaskåp var 
framdraget men var tomt 
sedan ett inbrott för ett par 
år sedan, säger Marie-Louise 
Mattsson.

Även på Björkviksvägen 

Villainbrott
i Stenhamra

Hade inte grannar upptäckt 
elden och påbörjat släckning 
hade spridningsrisken varit 
stor till närliggande skog 
och bostäder.                          

på Färingsö har ett inbrott 
skett under perioden. Någon 
har brutit sig in i ett fritids-
hus och stulit en stor mängd 
alkohol samt en silverring.   
                                                      



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



Ekuddsvägen 22A, Ekerö Ekudden Gavelradhus med centralt läge

Två härliga uteplatser

Ljus & trivsam bostad

Ljust och trevligt gavelradhus med centralt läge i eftertraktade Ekudden! Öppen planlösning med sällskapsytorna 

på entréplanet och samtliga tre sovrum på övervåningen. Kök i lantlig stil från 2013 med generös matplats och 

trivsamt vardagsrum med utgång till baksidan. Två härliga uteplatser.
4 ROK 103.5 KVM UTGÅNGSPRIS 3 600 000 KR

AVGIFT 4 988 KR BYGGÅR 1986 EP 96 KWHKVMÅR

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE LINN LAGERQVIST TEL 070-510 65 69

EKERÖ TÄTORT BOSTADSRÄTT

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



Borstvetevägen 8, Ekerö Väsby Familjevilla med många möjligheter

Renoveringschans

Belägen på lugn återvändsgata

Varmt välkomna till denna trivsamma villa, lugnt belägen på återvändsgata i populära och barnvänliga Väsby. 

Interiört har huset en tilltalande planlösning med många möjligheter. Friliggande dubbelgarage. 

Genomgående renoveringsbehov. 
4 ROK 116 KVM UTGÅNGSPRIS 5 500 000 KR

TOMT 907 KVM BYGGÅR 1973 EP 77 KWHKVMÅR

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING MÄKLARE JENNY

NÄSLUND TEL 070-826 83 00

EKERÖ TÄTORT VILLA

Bågvägen 12, Färentuna Högt soligt läge

Gästhus & flera bodar

Idylliska lantliga omgivningar

Charmig stuga med högt soligt läge! Stor härlig tomt som ramas in av grönska i rofylld miljö. Här kan man njuta 

av vacker fågelsång. Gott om blomstrande buskar och flera fruktträd. Gästhus och flera bodar. Idylliska lantliga 

omgivningar. Nära till buss, badplats och båtklubb.
2 ROK 42 KVM UTGÅNGSPRIS 1 975 000 KR

TOMT 2 260 KVM BYGGÅR 1954 VISAS RING FÖR 

TIDSBOKNING MÄKLARE LINN LAGERQVIST

TEL 070-510 65 69

FÄRINGSÖ NORRA FRITIDSHUS

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



Gustav III:s väg 41, Drottningholm Mycket attraktiv bostad

Generösa ytor 

Tilltalande trädgård med pool

Låt oss få presentera en unik fastighet! Ett attraktivt boende beläget i Drottningholms underbara omgivningar. �

Ett bostadshus utöver det vanliga, varsamt förädlat genom åren. Huset ritades av arkitekterna Bengt Lindroos och 

Hans Borgström och bestod ursprungligen av två bostäder, men brukas idag som generös enfamiljsbostad. �

Interiört stoltserar huset med att vara oerhört anpassningsbart med många möjligheter och kan tillgodose 

eventuella behov av generationsboende, uthyrningsdel eller yta för separat verksamhetsdel. 

6 ROK 301 KVM UTGÅNGSPRIS 17 000 000 KR

TOMT 2 003 KVM BYGGÅR 1956 EP 252 KWH/KVM/ÅR

MÄKLARE JENNY NÄSLUND TEL 070-826 83 00

VILLA

Älvnäsvägen 78A, Ekerö Älvnäs Fint beläget i omtyckta kvarter

Garage i huset

Renoveringsmöjlighet

En renoveringschans med möjlighet att sätta egen prägel. Högt läge med fin utsikt över närområdets bebyggelse 

och hagar. Suterränghus med garage i huset. Barnvänligt, lugnt och tryggt beläget som sista huset på en liten 

återvändsgata. Entréplan med en bra hall, ett sovrum, groventré, tvättstuga, badrum och gott om 

förvaringsmöjligheter. Garage. Övre plan med vardagsrum, kök, två sovrum och badrum.

Kommande försäljning, mer information kommer vartefter. Visning planeras till slutet av april/början maj.

4 ROK 134 KVM TOMT 933 KVM BYGGÅR 1992

MÄKLARE JENNY NÄSLUND, 0708-26 83 00/SOPHIA 

ÅKERMAN, 0707-60 46 63

EKERÖ TÄTORT VILLA

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


