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Slutbadat
på Kärsgatan
Sedan hösten är stranden stängd
för allmänheten efter att avtalen
mellan markägaren och kommunen sagts upp på markägarens
initiativ. | 6

Årets företag
ﬁrar 30 år
Under årets näringslivsdag korades 30-årsjubilerande Rosells
gym till Årets Ekeröföretag. | 18

Föreställning
hos Sonja
Efter ett
musikår i
stiltje bjuder
sångerskan
och färingsöbon Sonja
Aldén in
till digital
livekonsert
hemma i
sitt eget
vardagsrum. Musik blandat med
personligt prat utlovas och dessutom den nya singeln ”Sommaren för länge sedan” | 12

Tvingas flytta efter decennier ihop
Fem boenden på gruppboendet Svalan i Stenhamra tvingas flytta och splittras efter att ha bott tillsammans i decennier. Detta
efter ett föreläggande från Södertörns brandförsvar om att alternativa utrymningsdörrar på boendet saknas. | 8

Villa brann ner
till grunden
Brandförsvaret lyckades inte
rädda en Drottningholmsvilla
som började brinna under
helgen. | 36

TYCK ”Mälaröborna kan drabbas värst i landet... höjd skatt på att bo, måste motarbetas.”

| 34

BILTVÄTT
Ren bil snabbt!

SJÖSTADSKAJEN, EKERÖ

ÖPPET FÖR LUNCH, BRUNCH OCH À L A CARTE

R E STAU R A N G KO L M I L A N . S E

DIN LOKALA Ö-HANDELSPLATS

Träkvista
08-560 300 96

Vi hjälper dig med
din ekonomi!
Ring oss på 08-560 397 00!

Utför alla slags lås-, larm- och
kameraövervakningsarbeten för
privatpersoner och företag.
Bryggavägen 121 • Telefon: 070-819 06 62
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Grilla ditt Levainbröd
med vitlökssmör och servera till
entrecote och sparris. Super.

GrillatGrillat-Grillat!

Härligt rostad
surdegsbröd, räkor,
avocado och
Nobisdressing

199k 2990
/st

/kg

Entrecote Sverige. Smak av Gotland.
Packad i bit. Jfr pris 199:00/kg.

Vetelevain ICA Selection. 600 g.
Butiksbakad. Jfr pris 49:84/kg.

10k 30k 3990 990
2 för

/st

/hg

/st

Tappens vitlökssmör

Förkoktmajs ICA. 400g.

Stensåkras korvar

Potatisgratäng

Vårt eget kök. Färskt svenskt smör
och färsk vitlök gör skillnad.

2-pack. Jfr pris ŤŨ:50/kg.

Sverige. 320 g. Ramslök, lammkorv
och nötchorizo.. Jfr pris 124:69/kg.
Ord pris 56:90 - 57:90/st.

Allambra. Jfr pris 99:00/kg.

129k

Hos oss
är det viktigt
med kvalitet!

/kg

Laxkotletter Norge.
Odlad. Jfr pris 129:00/kg

Lägg på grillen och du har
ett perfekt tillbehör
både till ﬁsk
och kött

↳

1990 1990 25k
/st

/kg

/st

Tappens romsås Tappens

Spetskål Spanien.

Grön sparris i knippe

kök. 200 g. Jfr pris 99:50/kg

Jfr pris 19:90/kg

Sydamerika. 250 g. Jfr pris 100:00/kg.

12k 5k
/st

/st

Färskpotatis i påse ICA

Wienerbröd Bonjour.

Egypten. 900 g. Klass 1
Jfr pris 13:33/kg.

Butiksbakad.

Öppet 7–22

Tappström
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Köper du nya kompletta
glasögon, bjuder vi på ett
extra par glasögon/solglasögon 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.

Ekerö Optik
08-560 313 10 l Ekerö centrum l Snett emot Systembolaget
Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00

SYNUNDERSÖKNING
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Sköna maj välkommen!

Sköna maj välkommen!
Solglasögon
med din styrka
på köpet
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Här säljer vi glas
och behandlingar av
högsta kvalitet från
19

9 9 - 2 019

VÄRDECHECK

SYNUNDERSÖKNING

Hej och välkommen till ännu ett nummer av din lokaltidning!
Snart lämnar vi april bakom oss och går in i maj månad med
förhoppningsvis lite varmare temperaturer. Att vi på tidningen
kommer hålla oss varma oavsett väder råder det inga tvivel
om. I maj kommer du att få tidningen i brevlådan 12, 19
samt 26 maj. Tre tidningar under tre veckor blir en härlig
utmaning för oss och mer lokala nyheter att läsa för er.
Att vi även under maj månad har fått äran att producera
en jubileumstidning för Ekerö IK som fyller 100 år höjer
tempen lite extra. Detta nummer innehåller som vanligt en
härlig mix av nyheter, information och erbjudanden från det
lokala näringslivet. 100 procent lokalt såklart!
Trevlig läsning!
Thomas Älgekrans
Föreningsliv .............sid 28
Öarna runt .............. sid 30
Mälarökrysset ......... sid 31
Familjesidan ............sid 32
Privatmarknaden ....sid 32
Insändare ..........sid 34-35
Larmet går ............. sid 36

Nyheter.................sid 6-12
Sporten.................... sid 14
Mälaröpodden ........ sid 16
Näringsliv ........... sid 18-19
Kultur .......................sid 22
Tillbakablick ............sid 24
Husdrömmar ......... sid 26

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

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.

REDAKTIONEN

ANNONSBOKNINGEN

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

Helén

Lo

Johan

Laila

Gertrud

Per

Thomas

Mälaröbornas egen nyhetstidning
För mälaröbor..r. Partipolitiskt
obunden • Grundad 1949 av SvD
Ges ut av Mälarö Media AB sedan 1995
av mälaröbo

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.

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

Tel. 08-731 77 07

REDAKTIONEN
Helén Bjurberg, Lo Bäcklinder,
Johan Älgekrans, Laila
Westerberg
• ANSVARIG UTGIVARE
Thomas Älgekrans
• KONTAKT 08-560 358 00
red@malaroarnasnyheter.se

ANNONSER

ADRESS
Box 100, 178 22 Ekerö

• ANNONSSTOPP
Torsdag kl 12, en vecka före
utgivning

HEMSIDA
www.malaroarnasnyheter.se
TRYCK Pressgrannar 2021

• ANNONSBOKNING
Gertrud Appelqvist, Per Hansson
Laila Westerberg, Thomas
Älgekrans
• KONTAKT
08-560 356 00
annons@malaroarnasnyheter.se

Tidningen ansvarar ej för icke
beställt material samt för fel med
annonser mer än till annonspriset.

UTGIVNING
2021

Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

13
10
10
14
12
9
18
1
13
10
8

27
24
24 31
28
19 26
23 30
15 29
27
24
15 27

SÄLJA DIN
VERKSAMHET?
Sjöstadskajen 1, Ekerö
ekero@ralegal.se
070-380 12 45
www.ralegal.se
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”...önskan om att badplatsen skulle ha öppettider som gör att man inte får bada på kvällar och nätter”

’’

Slutbadat på Kärsgatan
SUNDBY | Kärsgatan i

– Vi hittade ingen annan
lösning, säger Göran Anger,
som tillsammans med sin
familj och sin systers familj
äger marken som badet ligger på.
Han förklarar att fastigheten varit familjens sommarstuga sedan 30-talet. Avtalet
om att stranden får nyttjas
av allmänheten ingicks på
90-talet när familjen köpte
fastigheten och har förlängts
per automatik sedan dess.
Men då ﬂer och ﬂer med tiden upptäckt den lilla stranden har situationen blivit
ohållbar för familjen.
– Min syster har sitt hus
bara några meter från badet
och hennes barn och barnbarn har ju blivit väckta mitt
i natten när folk tagit med
sig bandspelare och tänt brasor på stranden. Vi kan inte
ha det så.

Sundby. En väg ner till
Mälarens vatten och en
avskild, liten sandstrand
som funnits för allmänheten sedan 30-talet. Men
som nu är avspärrad.
I generationer har grannarna
i Sundby badat vid den lilla
stranden. Tagit med picknickkorgen och ätit lunch
intill Mälarens glittrande
vatten. Badet har också varit en av platserna för kommunens simskolor i många
år. Men förra sommaren
togs de sista doppen vid
Kärsgatans bad. Sedan hösten är stranden stängd för
allmänheten efter att avtalen mellan markägaren och
kommunen sagts upp på
markägarens initiativ.

”Men då fler
och fler med
tiden upptäckt den
lilla stranden har
situationen blivit
ohållbar för familjen.”

’’

Diskussionen

med kom-

munen har pågått i ﬂera år
utan att man kunnat hitta
en lösning och inför förlängningen förra året sa familjen Anger slutligen upp
avtalet. Åsa Westerberg,
utemiljöförvaltare på Ekerö

Sedan hösten 2020 är det slutbadat för allmänheten på Kärsgatans badplats efter att markägaren sagt upp avtalet med kommunen.
FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS

kommun bekräftar situationen.
– Det stämmer, att avtalet är
uppsagt innebär att badplatsen avvecklats efter badsäsongen 2020.
Enligt Göran Anger lämnade han och syskonen över
ett nytt avtalsförslag till

kommunen, med önskan
om att badplatsen skulle ha
öppettider som gör att man
inte får bada på kvällar och
nätter, men att kommunen
inte ansåg sig kunna leva
upp till de kraven.
– Kommunen kan inte
garantera en störningsfri

miljö på kvällar och nätter
om badplatsen fortsätter att
vara kommunal, därför har
parterna tyvärr inte kunnat
få till ett nytt avtal, förklarar
Åsa Westerberg.

Enligt Åsa Westerberg förs
inga dialoger angående varken ett nytt avtal eller någon
annan badplats i området
just nu.

Var Sundby-grannarna ska

HELEN BJURBERG

bada framöver är oklart.

helen@malaroarnasnyheter.se
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Mälaröarnas
Boendestöd

Vårfest!

BJ
R
E

Nu börjarr årets kanske bästa årstid då alla roliga
rolliga
och spännande
spän
nnande uteprojekt kan börja ta form.
Hos osss hittar du allt för dina uteprojekt.

VÄRDE
3000 KR

Fönsterkampanj

HÖRLURAR
FRÅN BOSE
PÅ KÖPET!*
NÄR DU HANDLAR
FÖR 15000 KR

33%
SP Fönster
Traryd Fönster

UDAND
E

*Erbjudandet gäller ett par trådlösa
hörlurar Bose QuietComfort 35 QC35 II
(värde 3000 kr) på köpet när du handlar
för minst 15000 kr. Gäller endast för
konsument-privatperson vid kortbetalning så långt lagret räcker. Gäller ej vid
köp på offertpriser.

Elit Träolja
Rabatten gäller på leverantörernas
bruttoprislistor med undantag för
Lingbo kulturfönster.

199:-

Beckers Elit Träolja
Ny förbättrad kvalitet! Håll uteplatsen
FRĈSCHOCHƹNLĈNGRE  $LITER 
Rek ca pris 427:- Bruten kulör 219:-

VÅRFEST
ERBJUDANDE

200:EXTRA RABATT!*

Ytterdörr Modern

3995:Ytterdörr 4-glas
10x21. Spårfräst utsida och slät
insida. Levereras med karm och
Assas låskista 8765 och är vitmålad i kulör NCS S 0502-Y.
Rek ca pris 5195:-

Beckers Perfekt Fasad Plus, 10
liter Hållbar fasadfärg med hög
kvalitet. Lätt att måla med och
torkar snabbt. Standardkulör
2195:- Valfri kulör 2395:*Erbjudandet gäller 200 kr rabatt
vid köp av Beckers Perfekt Fasad
Plus 10 liter standard- och valfri
kulör.

FÄRINGSÖ Färentunavägen 65 | tel 08-560 241 00 | mån-fre 6.30-18, lör 9-14, sön 10-14
k-bygg.se/faringso
Erbjudandena gäller t.o.m 2021-05-09. Kan ej kombineras med andra erbjudanden/rabatter, reservation för slutförsäljning. Lokala avvikelser kan förekomma.
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”..att med bara 2,5 månaders varsel vara beredd att skiljas från dem som man betraktar som sin familj”

’’

Alf tvingas ﬂytta efter 32 år
STENHAMRA | I över 30

år har Alf Kersten, 53, bott
på gruppboendet Svalan i
Stenhamra. Nu måste han
och hans fyra medboende
flytta därifrån eftersom
boendet saknar utrymningsvägar
Det var i början av mars som
Mats Kersten, Alfs bror och
god man, ﬁck vetskap om att
Alf och hans medboende på
gruppboendet Svalan måste
ﬂytta därifrån för gott och att
ﬂyttlasset går redan i maj.
– Jag anser att de som fattat
det här beslutet helt saknar
empati, säger Mats Kersten
och förklarar att hans bror
och de andra på boendet betraktar varandra som familj
och har hela sin trygghet där.
Själv har Alf bott i sin lägenhet i 32 år och vet inget annat.
– Han är en grubblare. Han
säger inte mycket om det nu,
men jag vet att det här kommer få oerhörda konsekvenser för honom, säger Mats
Kersten.
Anledningen till ﬂytten
är ett föreläggande från Södertörns brandförsvar om
att alternativa utrymningsvägar på boendet saknas. De
ger kommunen tre månader
på sig att åtgärda det, men

Ekerö bostäder, som äger
huset, säger sig inte ha möjlighet att hinna och ansvariga på kommunen ser därför
inget annat val än att erbjuda
brukarna nya boenden.
– Med en så omfattande
ombyggnation och så kort
tid måste vi hitta andra lösningar, säger verksamhetschefen Birgitta Ljungström.
Men Mats Kersten menar
att beslutet är framhastat och
att man inte ens sett över hur
omfattande ombyggnationen är eller funderat över
alternativa sätt att lösa situationen på.
– Så här har man kunnat
göra bara för att de drabbade
är en svag grupp som inte
kan protestera så högljutt.
Ingen annan skulle acceptera att med bara 2,5 månaders
varsel vara beredd att skiljas
från dem som man betraktar
som sin familj, sitt hem och
hela livet som man känner
det, säger han.
Han förklarar att han, sedan

han börjat granska ärendet,
också funnit att Södertörns
brandsförsvar lämnade ett
föreläggande till kommunen
om utrymningsvägarna på
boendet redan 2010. Varför
detta inte blivit åtgärdat på

  



Alf Kersten har bott på Svalan i hela sitt vuxna liv. Här tillsamFOTO: HELEN BJURBERG
mans med sin bror Mats Kersten.

över tio år kan varken Birgitta Ljungström eller socialnämndens ordförande Kjell
Öhrström svara på.
– Något har gått fel, vi
vet inte vad, säger Birgitta
Ljungström, men menar att
kommunen inte heller kan
fokusera på det som varit
utan måste agera på den situation som är nu.
Både Birgitta Ljungström
och Kjell Öhrström menar
att de ändå är glada över att
det vid tillfället funnits fem
lediga platser på kommunens andra boenden så att
brukarna kan bo kvar på Mälaröarna.
– Ett betydligt sämre scenario vore om de fått ﬂytta
till andra kommuner, säger

Kjell Öhrström och Birgitta
Ljungström håller med. Hon
förklarar att Svalans personal
också blivit erbjuden tjänster
för att kunna ﬂytta med de
brukare som de jobbat med
på Svalan.
Kjell Öhrström är noga
med att poängtera att en individuell bedömning också gjorts för varje individs
särskilda behov inför ﬂytten, men Mats Kersten och
andra anhöriga håller inte
med, utan tycker att beslutet fattats över deras huvuden. De är djupt kritiska till
lösningen och anser att det
enda rimliga vore en tillfällig ﬂytt, så att de boende ﬁck
ﬂytta hem igen när bristerna
åtgärdats.



Men enligt Kjell Öhrnström
och Birgitta Ljungström
ﬁnns inga lokaler som lämpar sig för en sådan tillfällig
ﬂytt.
– Man ska veta att LSS-boenden har speciﬁka krav och
det går inte bara att ﬂytta på
människor med de här behoven till vilka lokaler som
helst, säger Kjell Öhrström.
Enligt Birgitta Ljungström
har hon också kommunicerat med de som känner
brukarna väl och kommit
fram till att ett uppbrott är
tillräckligt jobbigt och att
det skulle vara ännu värre att
bryta upp två gånger. Därför
menar hon att en permanent
ﬂytt är det bästa.
Att de boende på Svalan har
fått ﬂytta tillfälligt en gång
tidigare, då lokalerna drabbades av vägglöss, är inget
varken hon eller Kjell Öhrström känner till eller kan
kommentera.
Fast Kjell Öhström och
Birgitta Ljungström anser att
det beslut de varit tvungna
att fatta är det bästa utifrån
situationen, kan de förstå att
ﬂytten skapar en oro.
– Jag är inte hjärtlös, utan
förstår att det kan kännas
oroligt. Men jag kan också

tänka mig att stojandet som
blivit kring det här kan påverka de här personerna negativt, säger Kjell Öhrström
och får medhåll av Birgitta
Ljungström.
– I det här fallet tror jag
kanske att det är jobbigare
för de anhöriga än för brukarna, säger hon innan hon
tillägger att den som inte
trivs alltid har rätt att ansöka
om ett nytt boende.
Mats Kersten har börjat
förbereda sin bror på ﬂytten,
men han vill ändå inte ge
upp hoppet. Han och övriga
anhöriga har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten
och hoppas på en dom som
gör att kommunen måste
tänka om.
– Mitt uppdrag som god
man är att se till det bästa för
Alf och det är inte en sådan
här uppslitande ﬂytt, därför
kommer jag kämpa vidare
för att förhindra den. Om
inte det hjälper kan jag bara
hoppas på att det här inte
händer igen, så att ﬂer funktionsnedsatta, gamla eller
sjuka i kommunen kommer
behöva paniklämna sina
hem och liv, säger han
HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se
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PÅ MÄLARÖARNA
ekerö pastorat

28/4 – 12/5 2021

Med reservation för ev. ändringar. Håll koll på vår hemsida. Välkommen!
björkuddsvägen 2

ekerö, adelsö-munsö och lovö församlingar
har blivit tydligt under alla teams-möten då svansar strukit förbi dataskärmen eller två kattöron
stuckit upp ur knät.
Och jag tror att katten kan lära oss en hel del
om livet och om livets mening. Om detta att vara
närvarande i nuet, hur de behagfullt dåsar i det
varma solskenet. Att med tacksamhet ta emot
livets goda stunder och verkligen njuta av dem.
Är det inte så att katter fullt ut förmår förverkliga
det Jesus sa: ”Gör er inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag
har nog av sin egen plåga”.
Det här som låter så enkelt men är så svårt.
Bekymmer har vi alla och oro och rädsla, det bara
finns där men för att det inte ska skymma sikten
för allt det goda som också finns där, låt oss lära
av våra katter, och verkligen
njuta och ta emot allt gott
med stor tacksamhet.

Låt oss lära av våra katter
Det står inte ett ord om katter i Bibeln. Det är orättvist, för till och med klippdassar finns omnämnda och vem har egentligen hört talas om dem?
Men katter är kanske inga traditionella kristna förebilder. De är varken tåliga som lamm eller trofasta
som hundar. Ändå är vi många som älskar dem! Det

Monika Regnfors Sjörén

Pop-up-utställning Munsö
Välkomna till en pop-up-utställning utomhus
vid Munsö kyrka med prästen Katarina Wolfs
tavlor. Musiker Stefan Jämtbäck underhåller.
Vi bjuder på kakor & bullar.
7 maj kl 17-19, vid nederbörd flyttas evenemanget fram till en annan dag.

Prästen Katarina
Wolf med några av
alstren som visas på
utställningen.
Tavlor från vänster:
”Den fula
duvungen”, ”Den
gravida jungfru
Maria” samt
”Segelskutan
Stiltje”.
Foto: Mats Larsson

Kyrkoherde, Ekerö pastorat

KALENDARIUM
tor
12:30

29 apr Sänds från Ekerö kyrka
DIGITAL LUNCHKONSERT
Musiker: Helena Hansson

sön
12:30

6 maj Sänds från Ekebyhovskyrkan
DIGITAL LUNCHKONSERT
Musiker: ”Folkmelodier i Jazz-ton”, Arne Winaldpiano, Pelle Hansson- kontrabas

sön
11:00

2 maj Sänds från Ekebyhovskyrkan
DIGITAL GUDSTJÄNST
Präst: Monika Regnfors Sjörén

sön
11:00

9 maj
Sänds från Adelsö kyrka
DIGITAL GUDSTJÄNST
Präst: Katarina Wolf
Musiker: Stefan Jämtbäck

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.svenskakyrkan.se/ekero

www.facebook.com/ungdomekero

ekero.pastorat@svenskakyrkan.se

08-560 387 00

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
”Jag är så less” och ”När ska detta ta slut?” är uttryck man hör i princip dagligen nu. Man börjar bli less
och rentav lite gnällig kanske … Man är van att få träffas regelbundet och ge varandra en hejdå-kram,
nu ska vi stå på varsin sida av gatan och absolut inte komma för nära ... Klart det känns.
Nu har vi tagit oss igenom vintern och beﬁnner oss i den ljusa årstiden, det knoppas och spirar. Fåglarna hälsar våren
lika glatt som vanligt, ovetande om det mörka som varit och ännu är runtom oss. Du som har tid och möjlighet, sätt
dig ute och lyssna på de ystra fåglarna, andas in den friska luften och känn solens livgivande strålar. Det hjälper.
”Gud, ibland är världen så ﬁn att jag nästan vill gråta.
Tack för såna ögonblick.
Tack för allt det vackra du har skapat.”
Tveka inte att höra av dig till oss i församlingen, vi ﬁnns här!
Ta hand om er.
Varma tankar från Sandra Malmborg

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.
Präst
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.

Mälarö Mötesplats

Kyrkofullmäktige
Onsdag 5 maj kl. 19.00

Med Mälarögästen

Delta digitalt: youtu.be/CQCEY8Yg65o

Radio och Podd

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

Följ oss:

SAMTAL OCH STÖD

”Nära men ändå långt borta”

Nystart i Radio Viking 4 maj kl. 10
Podden hör du på t ex Spotify &
malaromotesplats.libsyn.com

Kollekt
2 maj: Sveriges kristna råd Swish: 123 640 65 32
9 maj: Kyrkans familjerådgivning Swish: 123 596 81 36

Andakter på webb & Facebook
Varje vecka!
svenskakyrkan.se/faringso/veckanstanke

08-564 209 20 , Herman Palms plan 4A= www.svenskakyrkan.se/faringso G www.facebook.com/faringsoforsamling
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Ja till nya hus i Skå
SKÅ-ENEBY | Kommunstyrelsen har beslutat att ge ett
positivt planbesked för ny bostadsbebyggelse i SkåEneby. Planen för ägaren av marken, Järntorget Bostad
AB, är att utveckla området med 27 nya envåningshus med inredd vind samt lokalgata med gemensamma
grönytor.
z

JUNGFRUSUND

| Sand mellan tårna och en solstol i

skuggan av palmer. Låter det som en semesterresa
till Grekland? Tänk om! Det är så en hemester på
Mälaröarna kan se ut framöver

4,5 %
MÄLARÖARNA | Så hög var arbetslösheten i Ekerö kom-

FOTO: KENNETH BENGTSSON

mun i mars månad. Det är en ökning med 0,5 procentenheter mot motsvarande tid förra året. Sedan juni
2019 har arbetslösheten i kommunen gått upp från 2,8
till 4,5 procent, men fortfarande är den under snittet i
Stockholms län.
z

Största eken korad
MÄLARÖARNA | Två magnifika ekar stoltserar på
Mälaröarna, en på Gällstaö och en i Ekebyhov, men
vilken som är den största har många mälaröbor undrat över. För en tid sedan bestämde sig Mälaröarnas
Naturskyddsförening att ta reda på svaret. Föreningen
mätte trädens omfång i brösthöjd och fann att
Ekebyhovseken var 10,5 meter i omkrets och vann över
Gällstaöeken med nära en halv meter.
z

Ekebyhovsskolan i ”Vi i 5:an”
EKERÖ | 2903 klasser deltog i uttagningen till Vi i femman 2021. Åtta klasser i varje P4-område gick vidare och
fick tävla mot varandra i radio. Bland de åtta som fick
tävla i Stockholm fanns 5C från Ekebyhovskolan med
representanterna Matilda och Elias. Efter en tuff match
mot Kunskapsskolan från Täby fick de i tisdagens kvartsfinal lämna tävlingen.
z

Gerby ny ordförande i KF
KOMMUNEN | Till ny ordförande i kommunfullmäktige har Lena Gerby (M)
valts. Hon efterträder Peter Carpelan
(M) som gjorde sitt sista sammanträde som ordförande den 20 april.
– Jag känner mig oerhört hedrad
och väldigt glad för utnämningen
till kommunfullmäktiges ordförande
och jag kommer förvalta det väl, säger
Lena Gerby.
z

Konstnär sökes till badhus

rn

as n

en

rö

pod

Mäla

Mälarö
podden
a

d

KOMMUNEN | Ekerö kommun söker nu en konstnär för
gestaltning av det kommande badhuset. Arbete kommer
att ske i samarbete med arkitekter och byggprojektledare
och kommunen ser gärna att den sökande är en professionellt verksam konstnär. Konsten som, enligt annonsen,
ska vara på temat vattenvägar och livsrum, ska skapas i
hållbart material och med tanke på den utmanande miljön. Uppdraget går att söka till 4 maj 2021.
z

yheters
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”Under det här pandemiåret
är det paus för torghandeln i
Ekerö centrum”
LÄS MER PÅ SID 16

Den 5 juni ska palmerna vara på plats och stranden klar.
ILLUSTRATION:
ERIK EINARSSON, SÖDERGRUPPEN ARKITEKTER

Utlandsfeeling på
z Pandemin har fått oss att
bryta vanor och seder. Vi
umgås småskaligt och semesterresor till utlandet har
bytts ut mot lediga dagar
på hemorten. Och trenden
kommer bestå. Det är i alla
fall vad Jungfrusunds Jan
Björklund och Henrik Kleist
tror.
– Vi tror att även sommaren 2021 kommer tillbringas
hemma, säger Henrik Kleist,
som arbetar med utveckling
av Jungfrusund som område
och destination. Tillsammans med Jan Björklund,
vd på Jungfrusund, planerar
han för fullt för områdets
framtid och att Jungfrusund
ska bli en attraktiv och aktiv
gästhamn och ett område
där alla åldrar och människor
ska kunna hitta något som
passar dem.
– Vi vill vara en plats för
alla människor och alla tillfällen, säger Jan Björklund
med eftertryck.
Området, som redan
har minigolf, bastuﬂotte,


gym, padel och mängder av
vattensporter kommer till
sommaren att kompletteras
med ytterligare två padelbanor men också en artiﬁciell
badstrand.
– Den kommer gå mellan
de beﬁntliga padelbanorna
och minigolfbanan och ha
både en brygga ut med trappa där man kan bada på djupare vatten och en mindre
strand som lämpar sig bättre för barn, berättar Henrik
Kleist.

Förutom de nya utomhusaktiviteterna på Jungfrusund
kommer också O’Learys att
ﬂytta in i gymmets gamla lokaler, lagom till fotbolls-EM
i sommar. Magnus Waldman, som är en av franchaistagarna som kommer driva
den nya sportrestaurangen,
är ursprungligen från Ekerö
och det ﬁnns en tanke med
det.
– Vi värnar om det lokala
och vill främja lokala företagare, säger Jan Björklund
och förklarar samtidigt att

Han visar på en illustration

hur stranden kommer löpa
ovanför den beﬁntliga kajen, vilket gör så att vattnat
inte kan skölja bort sanden
men också är orsaken till att
stranden kallas artiﬁciell,
och fyller sedan i:
– Intill vill vi också bygga
en aktivitetsyta där man kan
spela street-basket, fotboll,
innebandy och liknande och
som ska vara skyddad av
väggar, eftersom det ligger
så nära vattnet.

”...att fler
restauranger
på området inte
betyder ökad konkurrens, utan ett större
utbud för gästerna
och möjlighet för dem
att stanna en längre
tid på området. ”

’’

ﬂer restauranger på området
inte betyder ökad konkurrens, utan ett större utbud
för gästerna och möjlighet
för dem att stanna en längre
tid på området.
Målet för Jungfrusund är att
kunna välkomna gäster som
kommer både lands- och
vattenvägen och från såväl
Mälaröarna som övriga delar
av staden. Man utökar antalet parkeringsplatser och
erbjuder 36 gästhamnsplatser, varav 27 kan förbokas.
För den som inte har egen
båt, ﬁnns det en båtpool och
större sällskap kan ta ribbåt
från stan för en dagsutﬂykt.
– Men drömmen vore förstås att också få en pendelbåt att stanna här, säger Jan
Björklund med ett brett leende innan han tillägger att
planen på sikt är att skapa ett
område som fungerar lika
bra inne som ute och under
årets alla tider.
– Vi har ett hälsoperspektiv på det vi gör och ska kom-
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”Vi vill vara en plats för alla
människor och alla tillfällen”
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GLASSIGAST PÅ EKERÖ

Jungfrusund
plettera med mer barn- och
inomhusaktiviteter av olika
slag, säger han och avslöjar
att ett kontrakt just skrivit
med Kindahls dansakademi.
Jan Björklunds drömmar
är storskaliga och han vill i
framtiden att det ska ﬁnnas
en bussringlinje som tar
ekeröborna runt närliggande
attraktiva platser och till och
från området, men också att
området ska bli självförsörjande på både elektricitet,
värme och vatten. Enligt Jan
Björklund och Henrik Kleist
pågår ett ständigt arbete med
att utveckla och förbättra
Jungfrusund och målet är

att alltid göra det så miljövänligt och cirkulärt som
möjligt. Bland annat har alla
byggnader fått solpaneler
och drömmen är att kunna
lagra energin från sommarmånaderna.
förra året marknadsför sig Jungfrusund
som gästhamn och feedbacken man fått från besökare har analyserats och
lett till bland annat ett nytt
bemannat gästhamnkontor
för båtgästerna. Nästa steg
är att ﬂytta det marina området till den inre delen och
snygga till och iordnings-

Sedan

ställa området ner mot vattnet enligt de nya planerna.
Den 5 juni beräknas sandstranden med tillhörande
palmer stå klart.
– Jag ﬁck nyss besked om
att palmerna har fastnat på
vägen men vi räknar med
att de ska hinna komma
till invigningen, säger Jan
Björklund med ett skratt
och förklarar att invigningen av stranden kommer att
utformas i enlighet med hur
restriktionerna ser ut när det
är dags.
HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

FAKTA JUNGFRUSUND
X På Jungfrusund går det att äta och dricka gott, spela minigolf, padel, träna på gym,
hyra kajak, båt, SUP, flyboard, bastubåt, waterballs och mycket mer.

X Det finns också småbåtshamn och gästhamn med 36 gästhamnsplatser, varav 27
går att förhandsboka, dusch, toalett och marin service med mera.

X Till säsongen 2022 räknar Jungfrusund med att också kunna erbjuda sina båtgäster
en sjömack.

z

EKERÖ
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”...jag försöker fokusera på det som känns ljust”

’’

Välkommen hem till Sonja
FÄRINGSÖ | Hon var mitt
i repetitionen av föreställningen ”Att angöra
en brygga”, när pandemin
plötsligt pausade hela hennes bransch. Efter över ett
års musikstiltje bjuder hon
nu in till en digital liveföreställning från sitt eget
vardagsrum på Färingsö.

Få branscher har drabbats så
hårt av pandemin som musikbranschen. En av dem
som kan vittna om det är
sångerskan och färingsöbon
Sonja Aldén.
– Det har varit ett omvälvande år på många sätt,
men i takt med att tiden gått
känns det ändå som att man
kunnat landa i den här situationen. Det har kommit
mycket sorgligt men också
mycket bra ur den här tiden
och jag försöker fokusera på
det som känns ljust, säger
Sonja Aldén.
Hon har fortsatt sitt arbete

som sångerska och låtskrivare under hela pandemin,
även om uppdragen och
turnéerna blivit färre. Liveuppdrag har ersatts av digitala varianter och så länge

restriktionerna tillät femtio
personer i publiken så uppträdde hon gärna småskaligt.
– Det har varit viktigt för
mig att känna och förmedla att musiken fortfarande
lever och glädjeinjektionen
som det inneburit att stå på
en scen har gjort att det är
värt att göra det även för bara
några få, säger hon.
Mycket tid har hon spenderat hemma med familjen
på Färingsö, där de bott sedan 2013. Att hon trivs går
inte att ta miste på.
– Det är något speciellt
med Mälaröarna. Så fort
man kommer över Drottningholmsbron
inﬁnner
sig ett lugn i mig, säger hon
och beskriver hur hon älskar
vidderna och fälten och att
kunna se hästarna på vägen
utanför fönstret.
Men nu längtar hon efter
att möta sin publik igen, fast
den här gången blir det på ett
nytt sätt. Den 14 maj bjuder
hon in till en egen digital livekonsert, för första gången.
Tanken på en konsert i
den formen är något som
vuxit fram under pandemin.
– Jag tror att vi har vant
oss mer och mer vid tanken

Sångerskan Sonja Aldén bjuder in till sitt vardagsrum på Färingsö,
där hon i maj kommer ha sin första digitala livekonsert.
FOTO: PRIVAT

på att mötas digitalt. Under
det här året har vi drillats
hårt med möten och till och
med after works på nätet.
Nu känns det inte längre

konstigt, utan det kan till
och med bli en närhet i de
digitala mötena. Själv tycker
jag att det känns fantastiskt
att få komma ut och sjunga

för dem som vill lyssna, säger hon men förklarar också
att hon har förståelse för att
det är en ny grej, som kan
kännas ovan för vissa, och
att en del åldersgrupper kanske till och med kan tycka att
det är svårt att köpa biljetter
och få det att fungera. Därför
tänker hon göra en tutorial,
en så kallad handledningsﬁlm, att lägga på sin hemsida
och i sociala medier, där det
ska gå att följa hur man bokar biljetter och loggar in på
konserten.
– Jag vill underlätta för
dem som känner sig osäkra,
så att inte det ska stå i vägen,
förklarar hon.
Sonja Aldén, som annars
är van att åka runt mycket i
landet har medvetet valt att
ha konserten hemma i sitt
vardagsrum, istället för att
hyra en scen eller lokal. Hon
förklarar att hon ser det som
en extra bonus, att det blir
ett personligt möte och en
möjlighet för henne att få
bjuda hem och visa hur hon
har det.
Konserten blir en timme
lång och musik kommer att
blandas med personligt prat.
Med sig har hon också sina

två vänner tillika musiker,
Måns Ek, på piano och kör
och Ninni Bautista, på kör,
ﬂöjt och rytminstrument.
Hur framtiden ser ut har

Sonja svårt att sia om, men
hennes känsla är att världen
bubblar av framtidstro och
hopp.
– Det känns som att det
är på gång, jag har planer för
konserter och för en turné i
höst, som jag hoppas blir av.
Men först av allt ser jag fram
emot min digitala livekonsert.
HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

FAKTA ÄMNE
X Namn: Sonja Aldén
Ålder: 43 år
Familj: Maken Jörgen,
sonen Teddy 10, dottern
Ninni, 5
Bor: Färingsö
Gör: Sångerska
Aktuell med: Digitala
livekonserten ”Hemma hos
Sonja”. Släpper även sin
nya singel ”Sommaren för
länge sedan”.
z

LIGGER DU RISIGT TILL?

MARKPLANERING • HUSGRUNDER • AVLOPPSANLÄGGNINGAR
DRÄNERING • GRUS- OCH JORDLEVERANSER • DIKNING
GRÖNYTESKÖTSEL • VINTERVÄGHÅLLNING • VÄGBYGGEN

Lös problemet med en container från LEJA!
Det krävs en hel del arbete för att hålla trädgården ﬁn och vacker.
Som tack ska man ta hand om mängder av grenar, ris och klipp...
Men ta det lugnt – det ﬁnns en bra lösning.
Vi ställer en container hos dig, du fyller den. Vi hämtar och tömmer den.
Ett enkelt och smidigt sätt att spara tid och hinna njuta av dina gröna ﬁngrar.
Välkommen till LEJA!

08-707 33 00 • info@lejagruppen.se • lejagruppen.se
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Vi hämtar och lämnar din bil om du vill ha hjälp
och inte vill gå ut i dessa coronatider

Byte av rutor • Reparation av stenskott • Fri lånebil
Vi arbetar med kvalitetsglas från
Samarbetar med samtliga försäkringsbolag
Tel 08-560 245 15 • Skå Industriområde • www.ekerobilglas.se

Vårtider – Vi har det mesta du behöver!

Välkommen in till oss!
Färentunavägen 65 • 08-560 241 00 • info.faringso@k-bygg.se • Öppettider: mån-fre 6.30-18, lör 9-14, sön 10-14 • k-bygg.se/faringso
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”Det känns spännande, otroligt roligt men läskigt att lämna tryggheten...”
Rebecca Nilsson

’’

Sportnyhet? Skicka kort text till sport@malaroarnasnyheter.se

Landslagsdebut och proffskontrakt
HANDBOLL | Skå IK fost-

rade Rebecca Nilsson från
Stenharma debuterade i
landslaget och blir proffs i
Tyskland.
Det händer mycket kring
handbollsmålvakten
Rebecca Nilsson, 22, just nu.
Hon har skrivit på ett proffskontrakt med en tysk storklubb, debuterat i landslaget och är mitt uppe i det
brinnande SM-slutspelet
med Skuru. Nackalaget
Skuru är framme i semiﬁnal
i SM-slutspelet och Rebecca Nilsson har storspelat
under säsongen, så bra att
den tyska toppklubben Tus
Metzingen ﬁck upp ögonen för Stenhamratjejen.
Kontraktet är påskrivet och
i sommar ﬂyttar Rebecca
Nilsson till Tyskland.
Hur känns det att bli
proffs?
– Det känns spännande,
otroligt roligt men läskigt att lämna tryggheten
i Stockholm med familj,
vänner och laget, det kom-

mer kännas tufft. Men det
är också en fantastik möjlighet för mig och en häftig
utmaning. Förhoppningsvis kommer jag in bra i laget
i Tyskland och kan känna
mig hemma även där.
Förra veckan blev Rebecca Nilsson hastigt och lustigt inkallad till landslaget
i VM-kvalet. Sverige vann
den första matchen borta
mot Ukraina med 28-14. Efter matchen drabbades delar
av landslaget av corona, vilket gjorde att hela truppen
stoppades inför returen på
hemmaplan. Sverige ﬁck på
kort varsel kalla in ett helt
nytt landslag där Rebecca
Nilsson tog en av platserna
och hon ﬁck mycket speltid
i andra halvleken. Sverige
förlorade visserligen returen med 22-26 men eftersom resultaten lades ihop
från bägge matcherna gick
Sverige sammanlagt segrande ur mötet och är klara
för VM.
Hur var det att debutera i
landslaget?

Rebecca Nilsson har haft en strålande säsong i Skurumålet.
FOTO: ANDERS JOHNSON

– En väldigt annorlunda
landslagsdebut men en
otrolig häftig känsla! Lite
overkligt att dra på sig
landslagströjan och sjunga
nationalsången. Skönt att vi
klarade av att ta Sverige till
VM också.
Eftersom Sverige VMkvalade blev det en paus i
SM-slutspel där Skuru är

framme i semiﬁnal mot
Skara. Det står 1-1 i matcher
i en serie som spelas i bäst
av fem.
Vad säger du om semiﬁnalen hittills och vad
krävs för att gå hela vägen?
– Otroligt tuffa matcher,
vilket vi visste om på för-

hand att det skulle bli. Men
det är också så man vill att
det ska vara när man spelar
om en ﬁnalplats. Skara har
en otroligt bred trupp med
några toppspelare, vilket
kräver att vi får ut maximalt av vår trupp, vilket jag
tycker att vi på många plan
har fått under de två första
matcherna.

– Vi har verkligen kommit
ihop som ett lag under säsongen och alla har samma
mål och vi sliter hårt för att
nå det målet tillsammans.
Får vi allt att stämma blir vi
otroligt vassa i kampen om
guldet i år.
JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

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

VÅRSERVICE?
Boka tid hos oss!

jungfrusundsmarin.se
Våra varumärken:

Samhällsinformation från

3

mästerkockar
i Ekerö
1

Vilken är den största skillnaden mellan att
laga mat på ”vanlig” restaurang kontra på
äldreboenden?
— Största skillnaden att laga mat på krogen kontra
mat på ett äldreboende är att du aldrig vet hur din
dag ser ut med antal gäster, men på ett äldreboende
vet jag alltid hur många maten ska lagas till. En annan skillnad är menyn. I stan vet jag inte vad
gästerna väljer. På äldreboendet vet jag det
då gästerna valt i förväg. Oavsett vart jag
lagar maten så tummas det inte på matens
kvalitet.
Ulf Ekholm, kökschef Söderströmsgården
Kock som varit i branschen i evigheter.
Har både drivit eget och åt andra.
Ulf Ekholm, kökschef på Söderströmsgården, förbereder dagens lunch.

Vårt mål varje dag är
en matupplevelse i
världsklass!
Att varje dag ska vara en matupplevelse i världsklass är inget dåligt
mål! Men bakom våra kastruller
står välrenommerade kockar som
arbetat på stjärnkrogar runt om i
världen och i kombination med en
väl utarbetad strategi, så vågar vi
sikta så högt.
— För oss är det viktigt att alla kockar får behålla sin konstnärliga frihet,
det är ett kreativt yrke. Vi är stolta
över att vi lagar maten på plats i alla
förskolor, skolor och äldreboenden.
Omfattningen av matlagningen
sträcker sig från en liten förskola
med omkring 15 barn till vårt största kök som lagar 1000 portioner
om dagen, berättar My Berensson,
kostchef i Ekerö kommun. I vår
kommun ska menyerna vara varierade och gå efter Livsmedelsverkets
rekommendationer. Sedan försöker
vi utveckla utbudet. Under många
år har vi till exempel jobbat för att
få in det vegetariska köket som en
naturlig del i vårt utbud. Vi jobbar
med färska grönsaker och frukter
och när priset tillåter, färsk fisk. Vi

har ett brett utbud av bra råvaror att
jobba med i våra serveringar.

”Skollunchen är den
viktigaste källan
till vitamin-D”
My Berensson förklarar att matvanor
och hälsa hänger ihop. Matvaneundersökningar visar till exempel att
skollunchen är den viktigaste källan
till vitamin-D och det hänger ihop
med den feta fisken som serveras.
— Vi testar också olika sädesslag
som kan agera ersättare till riset, dels
för att ris har en hög klimatbelastning men också för att öka mängden
fibrer.
Hur tänker kommunen kring närproducerat?
— Kärnan i frågan om närproducerat är vad maten får kosta och vem
som betalar priset. Den är mycket
viktigare än hur långt maten har
transporterats. Det handlar om
matens mervärde och vilken värld
vi lämnar efter oss till kommande

generationer. Vill vi ha öppna landskap när vi ser ut genom fönstret?
Hur tänker vi kring djuromsorg och
schysta arbetsvillkor för de som tar
fram maten till vårt bord? Här handlar det om prioriteringar av inköp
och hur vi utformar våra upphandlingar för att möjliggöra för lokala
producenter att leverera till oss, säger
My.
När det gäller maten på våra äldreboenden, hur tänker vi då?
— Här är det allra viktigaste att lyssna på vad matgästerna vill ha och
behöver. De utmaningar vi stöter på
kan vara att minnet tryter, smaksinnena försämras, sjukdom som påverkar ens livskvalitet och att man kan
ha svårt för att tugga eller svälja. Om
ett krispigt äpple är vad man älskat
genom hela livet så har den önskan
kanske bytts ut till en hemlagad äppelkräm när det blivit svårt att tugga.
Men som sagt så är vårt största fokus
att göra våra boende nöjda. Vi lagar
ju mat för dem, i deras hem, avslutar
My Berensson.

2
Vilken är den mest uppskattade maträtten
du gör till barnen på förskolan?
— Den mest uppskattade rätten på förskolan måste
nog vara spagetti och köttfärssås. Det är helt otroligt
hur mycket barnen äter av det. Det är stor skillnad från
att ha jobbat på finkrogar inne i stan där man betalar
höga priser för sin mat men uppskattningen jag får
av barnen går liksom inte att jämföra. Har
aldrig fått ”tusenmiljoner tummar upp” på
maten innan!
Gino Fraiman, kock Svanängens förskola
Var med och startade upp Ingrossos
kändiskrog ”La Perla” på Mallorca.

3
Vad är det viktigaste för dig när det gäller
kvalitetstänk när man lagar
kvantitetsmåltider?
— För mig är alltid råvaran i fokus. Vi har i skolan
möjligheten att jobba med fantastiska råvaror av
hög kvalitet. Det är tillagningen och
varmhållningen som är kritiska för
råvaran och där ligger utmaningen
i att laga många måltider.
Det viktigaste är att råvaran varmhålls så kort tid som möjligt.
Anders Hedlund, kökschef
Stenhamra skola
Har drivit många restauranger i
Stockholm, i egen regi och i andras.

Visste du att kommunen
serverar:
5 000 portioner om dagen
380 koppar kaﬀe/dag i äldreomsorgen
4 000 brödskivor/dag
176 000 pannkakor på ett år
27% ekologiska inköp
Vi fyller 50 i år. Här ser du skolmatsedeln från 1974. Läs mer om våra 50 år på ekero.se/50
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TIDNINGENS EGEN PODD – MÄLARÖPODDEN
Ta del av aktuell information som berör samhälle, 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.

Skandal Telia!
FRÅGA ”Telia har lovat att åter-

koppla om vad det är som inte har
fungerat”, svarade du i en tidigare
artikel om brister med fiberuppkoppling – har man gjort det? Jag
har en av Telia utlagd fiberkabel
en meter utanför min tomtgräns.
Vi tackade nej till anslutning då,
men har nu begärt det i efterhand.
Det förefaller helt omöjligt! ”Vi
vet inte när vi är i området”!
Andra entreprenörer i branschen
har erbjudit sig att ansluta oss till
kabeln inom en vecka, men då
måste jag ha tillstånd från Telia
och det får jag inte fram. Ekerö
kommun borde ha en färdig rutin
och direktkontakt med Telia,
men förefaller inte ett spår intresserade. Detta är mer eller mindre
BJÖRN
en skandal
SVAR Skandal? Ja, när det gäller Telias
kundtjänst. Det är Telia Company
som äger ledningen i området och
ansvarar för eventuell efteranslutning. Det har varit en hel del ärenden
till Telias kundtjänst där återkoppling har uteblivit. Vi utövar påtryckning mot Telia Company och driver
frågor från invånare och företag. Det
är PTS som är tillsynsmyndighet.
Telia arbetar med under denna vår
att försöka analysera möjligheterna
med det bredbandsstöd som PTS
delar ut 2021. De får se om det kan

ﬁnnas utrymme för att söka något för
fastigheter i Ekerö kommun. Sedan
om det kommer att ha en påverkan
för dessa kunder kan de inte svara
på idag. De ska också undersöka om
det ﬁnns möjlighet att komma med
erbjudande om trådlöst bredband.

Uppdatering om
Närlunda vägförening
FRÅGA Vore bra med en uppdate-

ring om vad som sker med upphandlingen av den konsult som
ska utreda frågan om Närlunda
vägförenings avveckling. Enligt
uppgift finns det inte kompetens
inom kommunen att utreda frågan.
KRISTINA

Ska ishallen rivas?
FRÅGA

Stämmer det att det finns beslut
på att riva Träkvista ishall inom
fem år?
MARIA
SVAR Jag har inte hört att det ﬁnns

några sådana planer.

JOHAN ELFVER
KOMMUNENS
NÄRINGSLIVSCHEF

SVAR Ingenting i nuläget. Det tillfäl-

Infartsparkeringen
Svanhagen
FRÅGA Hur länge ska den tillfälliga pendlarparkeringen i
Svanhagen finnas?
PERNILLA
SVAR Fyra år, det vill säga under den

tid Traﬁkverket ska jobba med den
nya traﬁkplatsen i Svanhagen.

Hur ersätts de 100
infarts-p-platserna?
FRÅGA Hur blir det med ersättningsparkeringar på Ekerö? De
som skulle ersätta de 100 infartsparkeringsplatserna som togs
bort i höstas.
GÖRAN

liga bygglovet för att bedriva förskola
har löpt ut och eventuell ny etablering av förskola kräver detaljplaneändring. Fastigheten ägs av ett fastighetsföretag.

Tråkigt med öde torg
FRÅGA Är det så att man tagit bort

torghandeln i Ekeröcentrum?
Hörde av en tidigare säljare att det beror på att affärerna inte vill ha konkurrens.
Det är ju helt galet om affärerna kan bestämma det! Ett levande centrum ska ha torghandel.
Det är så tråkigt med ett öde torg!
ULLA

SVAR Teknik- och exploateringskontoret jobbar med att hitta en lämplig
placering för såväl infartsparkeringen som upphörde hösten 2020 som
andra platser i kommunen. Vi får
anledning att återkomma i frågan när
jag har mer besked från kontoret i det
arbetet.

SVAR Nej, det beror inte på det.
Självklart är våra handlare i centrum
för fri konkurrens. Det handlar snarare om att mina kollegor på teknikoch exploateringskontoret har gjort
bedömningen att utifrån pandemiläget pausa torghandeln under året och
samtidigt kommer man att utreda
hanteringen av handläggningen om
torghandel i stort.

Vad händer där?

MÄLARÖPODDEN LYSSNA

SVAR Det ﬁnns visst kompetens

inom kommunen att utreda frågan,
men ibland behöver vi förstärka med
konsulthjälp för att hinna med allt
arbete då våra agendor är fulltecknade med ordinarie arbetsuppgifter.
Upphandling av konsult pågår.

”FRÅGA JOHAN”

FRÅGA Vad händer i byggnaden
där tidigare förskolan Norrlandia
höll hus och före dess Ekerö el?
Är byggnaden kommunens?
EVA

z Varannan torsdag
släpps nya avsnitt.
Programledare:
Joakim Jonsson

Serva eller reparera bilen nu, betala senare.
Med Autoexpertenkortet kan du dela upp
betalningen i upp till 24 månader räntefritt.

VERKSTAD
P Å K Ö P E T V I D
SERVICE HOS OSS

Svanhagens Bil & Däckservice AB
Mörbyvägen 1, 179 75 SKÅ
08 - 560 240 00, www.svanhagensbil.se

FASTIGHETSBYRÅN EKERÖ, 08-564 109 80

Prata med oss. Vi finns alltid nära till hands.

Färingsö | Ekerö
Älghornsvägen 50
Semesteridyll med sjöutsikt på natursköna Väntholmen - Välkommen till detta fantastiska läge på
höjden som blickar ut över Mälarens vatten. Detaljplan finns för nybyggnation.

Utgångspris 3 875 000 kr Rum 2 rum, varav 1 sovrum Boarea 35 kvm Tomt 2 690 kvm Byggt 1957 Visas
Sön 2/5 12.00-12.45
Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

Specialvisning?
Vi kan ordna alla typer av visningar. Vilken lösning är bäst för dig?

Prata med någon av våra mäklare
så hjälper vi dig!

Mälaröarnas nyheter

18 28 APRIL 2021

Näringsliv
Familjeföretag med anor
”Inte minst längtar vi efter att våra pensionärer ska komma tillbaka...”

Emma Rosell

’’

30-årsjubilerande Rosells gym utsågs till Årets Ekeröföretag
MÄLARÖARNA | Den 13

april ägde årets upplaga
av kommunens näringslivsdag rum, denna gången
i digital form. Där fick
deltagarna bland annat
veta mer om kommunens
nya näringslivsstrategi,
ta del av en framtidsspaning och nyheten om att
Rosells gym på Ekerö blir
årets Ekeröföretag. Sist
men inte minst kunde deltagarna skratta igenkännande åt Morgan Allings
tips och tankar kring att
handskas med besvärliga
människor.
Ett drygt sextiotal deltagare kopplade upp sig under kommunens livesända
näringslivsdag och tog del
av eftermiddagens program. Ulrika Riseby, Great
Consulting AB, var moderator och lotsade genom

programpunkterna
som
bland annat bestod av att
Daniel Lindén från konsultoch analysföretaget Kairos
future gav en inblick i och
reﬂektioner kring vart samhällsutvecklingen är på väg.
Kommunens nya näringslivsstrategi presenterades
också och näringslivschef
Johan Elfver lovade att mälaröarnas företagare kommer märka en större uppsökande verksamhet.
En stund in i programmet
avslöjades det att Rosells
gym i Ekerö centrum utsetts
till Årets ekeröföretag. De
övriga två nominerade var
Juntras grönt på Färingsö
och Nordblick på Ekerö.
– Det var helt otroligt roligt bara att bli nominerad.
Att sedan bli uttagen till ﬁnal och till sist att vinna, är
ett fantastiskt sätt att få sitt

Emma Rosell
har ett stort
engagemang när
det gäller
friskvård.
FOTO:
THOMAS
ÄLGEKRANS

startades av hennes pappa
Ulf Rosell och hans bror
Mats Rosell och sedan har
drivits vidare av fastern
Yvonne på samma plats i
Ekerö centrum där det ligger idag.
Idag har Rosells gym kunder i alla åldrar, allt från unga
tonåringar till 95-åringar.
Emma beskriver hur företaget har fått växa till sig under
åren och formats av den som
driver det. Nu är det hon
som sätter sin egen prägel
på verksamheten, med sin
faster och farbror som goda
rådgivare.
Framförallt har hon spunnit

företag uppmärksammat.
Vi ﬁrar dessutom 30-årsjubileum i år, vilket gör det

extra roligt, berättar Emma
Rosell, som sedan två år
driver familjeföretaget som

vidare på friskvårdstanken
och jobbat för att nå ut till
ﬂer mälarobör som är intresserade av att förbättra sin
hälsa. Bland annat genom
initiativet med Friskvårdsdagen som ﬁck ett stort ge-

nomslag i början av 2020,
med föreläsningar och ﬂera
av kommunens företagare
inom hälsobranschen som
var med som utställare och
presenterade sina verksamheter.
Liksom för många andra
företag har det senaste året
varit en utmaning för Rosells gym. Det har kommit
nya restriktioner att anpassa
sig till med jämna mellanrum, men Emma berömmer
kunderna som har varit förstående och hjälpt till med
att hålla avstånd och följa
hygienregler.
– Vi har helt fantastiska
medlemmar och vi hoppas
att det här snart är över. Inte
minst längtar vi efter att våra
pensionärer ska komma tillbaka.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Godkänd att utföra hemtjänst i Ekerö kommun sedan 2010
Många ur vår personal är utbildade undersköterskor
och har f lera utbildningar inom demens och palliativ vård
När du väljer omsorg ska du tänka med hjärtat, det gör vi!
Ring gärna så vi berättar mer!

08-560 243 66
www.malaroomsorg.se
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MN MÖTER!

19

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.
LINA KRON

Salong Sense hud och hår

Välmående i fokus
under pandemin
JUNGFRUSUND | Vi träffar

När bildades ni och vem
startade salongen?
– Vi öppnade 2016. Vi var tre
stycken som slog oss ihop,
Åsa Sand och Katarina Widoff som är hudterapeuter
och jag som är frisör. Vi ﬁck
även med oss Ulrika som
fotvårdare och frisör Maria.
Idag är det jag och Åsa som
driver företaget.

Beskriv verksamheten?
– Vi kan erbjuda det mesta
inom frisörer, massor av olika avancerade hudvårdsbehandlingar, naglar, fotvård,
kosmetisk tatuering, fransförlängning, spraytan, botox och ﬁllers. Alla i teamet
på salongen är sina egna och
hyr in sig. Vi tror bland annat
att det gör att man blir extra
motiverad att ha sin nisch
eller specialité. Till exempel,
av hudterapeuterna är det en
som jobbar mycket med syrabehandlingar, medan den
andra mer har riktat in sig på
eco-behandlingar.

Hur har salongen vuxit
från starten?
– Idag har vi ett ännu bredare
sortiment inom skönhet att
erbjuda och ett riktigt grymt
och välutbildat team med
åtta terapeuter.

Finns det några speciella
trender just nu?
– Folks trend är att se välmående ut skulle jag säga. Året
2020 har fått många att förstå
att det är viktigt att ta hand
om sig hälsomässigt och vår-

Lina Kron på Salong Sense,
som berättar om verksamheten, tankarna inför framtiden och sin syn på utvecklingen av Mälaröarna.

dande, vilket känns väldigt
positivt.
Vad är det som utmärker
er mot andra salonger?
– Det som utmärker oss är
vårt otroligt stora utbud under samma tak och att alla
som jobbar hos oss besitter
stora kunskaper med riktigt
bra utbildningar i ryggen.
Sedan gillar vi väldigt mycket att många säger att de
kommer hem till vårt “vardagsrum” när de kommer till
oss. Det känns personligt!
Vad händer framöver?
– Redan nu i maj öppnar vi
en våning till, vilket ska bli
väldigt kul. Så hela huset blir
“Sense huset”. Vi utmanas
varje dag med att hålla oss
medvetna och ha koll på vad
som är inne och gäller just
nu.

Åsa Sand driver tillsammans med Lina Kron Salong Sense hud och hår sedan snart fem år tillbaka.
FOTO: HELEN BJURBERG

Hur har pandemin påverkat er?
– Det har varit en stor prövning. Vi har vridit och vänt
på oss. Försökt ligga steget
före då vår bransch har varit
otroligt drabbad. Men vi har
klarat oss ok. Det är så klart
väldigt mycket tack vare att
alla ekeröbor har varit otroligt måna om att vi företag
här ute ska överleva. Det alla
har gjort på salongen är att

jobba med skydd och följa
allt och lite till vad gäller råden och restriktioner som
getts vår bransch. Tror det
gjort att kunder har känt sig
ganska trygga hos oss.
Hur vill ni se Mälaröarna
utvecklas framöver?
– Vi tycker vi ser att en härlig utveckling av Ekerö har
börjat. Många har nu under
pandemin börjat inse hur

mycket man behöver använda företagen i kommunen
och uppskatta det som ﬁnns.
Det gör att ﬂer möjligheter
för lokala företag skapas och
vi hoppas att ﬂer och ﬂer företag och kommunen samarbetar och använder varandra
så vi alla hjälps åt att växa.
Till sist, vilket företag vill
du läsa om i tidningen?
– Stabtech.

TRÄDGÅRDSMASKINER
Försäljning & Service
Upp tillUpp
5.000:till 5.000:rabattrabatt
på Husqvarna
på Husqvarna
Automower
Automower
X-line X-line
när dunär
byter
du in
byter
din in din
gamlagamla
fungerande
fungerande
bensinbensineller eller
robotgräsklippare
robotgräsklippare
oavsett
oavsett
märke.märke.

UPP TILL

5.000:RABATT*
PÅ AUTOMOWER
X-LINE


*Gäller ordinarie pris

Husqvarna
Husqvarna
Automower
Automower
X-line X-line

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

Kampanjen gäller t.o.m. 30 juni.

UPPGRADERA
DIN VARDAG

INBYTESKAMPANJ
INBYTESKAMPANJ

Vardagsrum
Kontor
Konferensrum
Hobbyrum
Yogastudio
Matsal

Kök

Hall

Sovrum

Badrum

DU
BEHÖVER
ETT RUM
TILL
KÖP OCH SÄLJ DIN BOSTAD MED OSS
MOHV EKERÖ | Bryggavägen 142, 178 51 Ekerö | 0775-33 30 70 | ekero@MOHV.se
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”Jag har vuxit upp med ett tomrum djupt i mitt hjärta...”

Musik från Hilleshög
MÄLARÖARNA | Poeten

och entreprenören Per-Ove
Kårfors har nyligen släppt
tre egnenskrivna, liveproducerade låtar som inspirerats av Leonard Cohen.
Sedan tidigt 70-tal har PerOve Kårfors skrivit poesi
och egna låtar. Han skriver
om självupplevda barndomsminnen av en frånvarande far och en tacksamhet

inför kärleken till den egna
familjen.
Per-Oves nyproducerade trippelalbum The Lime
Tree Sessions som består av
Eldar, segel, strängar, The
thinnest thread och Gratitude to Leonard Cohen är
inspelade live i Hilleshögs
kyrka nära familjehemmet.
Där tillsammans med sin
fru Gentilia Pop Kårfors och
andra namnkunniga musi-

ker har han spelat in de tre
albumen som utgör hans
musikverk.
– Jag har vuxit upp med
ett tomrum djupt i mitt
hjärta, över att inte haft en
nära relation med min far,
vilket jag säkert delar med
ﬂera. Genom åren har jag
utryckt mina känslor genom
det skrivna ordet, säger PerOve Kårfors.
– Genom det musikaliska

stöd som min fru Gentilia
ger mig och den inspiration
vi hittar tillsammans i musiken, vill jag även att andra
ska få ta del av det som vi
skapar ihop. Våra vägar möttes genom musiken och hon
ger mig styrkan att utrycka
mina känslor och tankar genom den, fortsätter han.

z

Tre böcker under resten av året
MÄLARÖARNA | I början av

mars kom ekeröbon Anna
Voltaires tredje bok ut som
ljudbok. Innan året är slut
kommer ytterligare två av
hennes alster att landa på
bokdiskarna.
Författaren, ekeröbon och
läkaren Anna Voltaire har
tre nya böcker på gång ut
till lyssnare och läsare inom
det närmaste. Ljudboken
”Konsten att lära andra att
städa!” gavs ut i början av
mars och i månadsskiftet
mellan maj och juni kom-

Anna Voltaire har tidigare gett ut två böcker.

mer hennes första skönlitterära bok, kriminalromanen ”Morden i Marseillan”.
Uppföljaren till den, ”Söt-

FOTO: PRIVAT

man”, beräknas komma ut
kring jul.
”Konsten att lära andra
att städa!” handlar om hur

det oftast är en person i en
familjekonstellation
som
får ta ”det andra skiftet” när
hen kommer hem trött efter lönearbetet. Med hjälp
av konkreta städtips, motivation och förklaringar att
vidarebefordra till familjen,
erbjuder boken verktyg som
ger ett bättre grepp om situationen.
Anna Voltaires två tidigare böcker kom ut 2018 och
2019 och heter ”Innan Väggen” och ”Hejdå stress!”.

z

Han dog på
sin 85-årsdag
GÄLLSSTAÖ | Den 10 april,

på sin 85:e födelsedag,
avled gällstaöbon och
välmeriterade musikern
Bosse Skoglund. För
många är han mest känd
som trummisen i Peps
Blodsband.
Genom ett långt och produktivt musikerliv har Bosse Skoglund medverkat på
ett hundratal skivor. Bland
annat ”Blommig falukorv”
med Hasse Alfredsson, Monica Zetterlunds ”Ett lingonris som satts i ett cocktailglas” och han spelade även i
Peps Blodsband under 45 år.
Till sin 70-årsdag gjorde han
soloalbumet
”Groovesopor” där han spelade alla instrument själv.
I en artikel i Mälaröarnas
nyheter i samband med att
han fyllde 80 år, kallade
Bosse Skoglund sitt hem på
Gällstaö för ”paradiset” och
berättade om hur han trummade till långt in på nätterna, mediterade, yogade och
levde ”makrobiotiskt” för
att förlänga sitt liv så länge

som det gick, trots att han
drabbats av en del krämpor
och även mer allvarliga sjukdomar.
Artikeln avslutades med
att han ﬁck frågan om huruvida han hade någon dröm
kvar som han ville förverkliga. ”Att bli ett med allt”,
var det självklara svaret som
kom utan tvekan.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Bosse Skoglund.

Sommarkampanj!

25 %
på all utvändig
Nordsjöfärg

Mälarö Färg och Tapet
EKERÖ: Ekerövägen 51
Tel: 08-560 308 30
Öppet: vard 7-18, lör-sön 10-14
www.malarofarg.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.
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Har du bott på Mälaröarna länge och har något historiskt att berätta? Hör av dig till oss: red@malaroarnasnyheter.se

Isstacken på Lovö

Sista naturisupplaget
LOVÖ | Många kanske undrar
över namnet ”Isstacken” på
Lovön. 1970 fanns fortfarande ett naturisupplag här och
i MN i juli detta år, kan man
läsa att det är Stockholms
sista naturisupplag.

I MN från 1970 skriver man
att det inte längre är lönsamt
och att det bara är en tidsfråga
innan Mälar-is AB lägger ned
verksamheten.
Förr i välden var det stor
åtgång på is och bilarna körde skytteltraﬁk mellan Lovön
och kunderna. 20 000 ton is
på en säsong var inte ovanligt. Men 1970 är omsättningen nere på 5 000 bitar om 300
kilo vardera. ”Nedgången har
varit markant de senaste åren
sedan kylskåp och frysboxar
samt produktion av konstis
kommit igång”, skriver MN
1970.
vid isstacken var
tungt. På vintern sågades
isen upp från sjön och lades
sedan i stora högar. Först sågade man isen för hand. Så
småningom kom motorsågar, men inte av den typen
som används i skogen, utan
bensindrivna cirkelsågar. När
isen kapats, lades den på rullband för att få ett reningsbad
före ilastningen.

Arbetet

”Det är ett slitsamt jobb, säger Erik Östlund och man
tror honom när han hivar
med sina bitar med hjälp av
issaxen, ett redskap som väl
är museimässigt när som
helst.”
”Visst känns det skönt om
fötterna i sommarvärmen,
men sågspånet absorberar all
fuktighet och gör att man blir
torrare i halsen än på någon
annan arbetsplats. Men det är
klart, nog går man hellre här
och påtar i sågspånen än står
och jobbar i en industri, säger
Erik Östlund.”

’’

”Visst känns
det skönt
om fötterna
i sommarvärmen”

Även om isstacken försvann

så småningom, har isen på
sjön nyttjats till halkträning
med bil där och en bra bit in
på 90-talet hade ambulansen
egna träningsbanor i viken,
som också kallats för ﬂygplansviken. Men det är en
helt annan historia.

1970 arbetade Erik Östlund
EWA LINNROS
red@malaroarnasnyheter.se

På bilden från Mälaröarnas nyheter 1970 ses Erik Östlund bearbeta
ett isblock på isstacken på Lovön.

FAKTA ISSTACKAR

X På vintern sågades isen
upp från sjön och lades sedan i stora högar, så kallade
isstackar. Dessa täcktes
med tjocka lager av isolerande sågspån som gjorde att
isen kunde bevaras under
hela året.

X Isstackarna kunde bli
stora. Det var inte ovanligt

med stackar som var tio
meter långa och fem meter
höga. Isblocken levererades sedan till privathem,
restauranger och andra
kunder som hade isskåp för
livsmedel.

let. De ersattes sedan av
kylskåp.

X 42 procent har inte påverkats så mycket personligen
av coronapandemin, 32 procent har påverkats ganska
mycket.

fortfarande på 1930-talet var
kylskåp så dyra att det var
få som hade råd att skaffa
sig ett kylskåp. Det dröjde till
1960-talet innan det fanns
kylskåp i nästan alla hem.

X 7 Isskåpen var vanliga i
hushåll under 1800-talet och
första hälften av 1900-ta-
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JAG MINNS isstacken vid
Tillflykten på Lovö. (Idag
till höger när man har passerat genom tunneln mot
stan.) Man skymtade den från
vägen. Den låg i backen invid
viken bakom ett högt plank.
Innanför låg isblocken lagrade under isolerande sågspån.
De sågades till med hjälp av
en motordriven cirkelsåg
på viken utanför. Tidigare
användes en såg som påminde
om en timmersåg, men bara
med ett tvärställt handtag
i ena änden (den övre). De
allra sista isskåpen försvann
före cirka 1960 i Stockholm.
Isblocken levererades av en
iskarl. Förr fanns 15 isstackar
runt staden. Isen användes då
i fiskaffärer och restauranger.
Företaget hette Mälaris.
MAGNUS FÜRST

Redaktionen har försökt ta
reda på när isstacken på Lovö
lades ned, men det visade sig
vara svårare än vi trott. Vi
kontaktade Lovö hembygdsförening, Mälaröarnas folkrörelsearkiv och Henriette
Åkerman på kommunens arkiv, men ingen kunde få fram
mer information tyvärr. Men
om någon er läsare vet mer,
får ni gärna höra av er till oss.

från Nockeby på isstacken.
MN skriver i artikeln:

”Jag minns”

X Det elektriska kylskåpet
uppfanns på 1920-talet, men

ZZZPJUHQWDOVH
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Källor:
MN arkiv
Centrum för tekniken i skolan,
Jan Garnert

JAG MINNS från min tid med
Mälaröbussarna, då jag jobbade på Mälaröarnas Omnibus
AB (MOAB) under 1950talet. Jag ville förstärka min
ekonomi under min ingenjörsutbildning före lumpen.
Ibland jobbade jag på natten.
Där ingick att köra personalbussen till Stockholm. Första
turen var efter det att sista
kvällsbussen kommit till
garaget och den andra turen
innan första morgonbussen
skulle ut. Då kunde man välja
en bra buss med stark motor
och bra vägegenskaper. Det
bästa var när jag kunde ta en
ny buss så kallad ”halvturistare” med 5-växlad synkroniserad växellåda. Ett exemplar
av dessa bussar finns idag på
Spårvägsmuseet.
ULF BJÖRNSJÖ

EKERÖ MUNSÖ HEMBYGDSFÖRENINGS PROJEKT

”JAG MINNS”
Välkommen du också att
lämna ett eller flera minnen
om egna upplevelser från ett
liv på Ekerö och Munsö. De kan
handla om vad som helst, men
bör inte vara längre än minnena ovan. Skicka till:
jagminns@ekeromunso.se

7(/

Mälaröarnas nyheter

28 APRIL 2021

Månadens

PAKET
DEALS
APRIL

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

ƕƌƌƌƛƱ

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

ƑƕƌƌƛƱ
Ex. moms

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

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

ƏƎƌƌƛƱ
Ex. moms

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

Ex. moms

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

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

ƒƕƌƌƛƱ
Ex. moms

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

36 MÅNADER PÅ-PLATSEN-GARANTI
INGÅR FÖR SAMTLIGA SKRIVARE

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

ƎƏƌƌƛƱ
Ex. moms

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

URSPRUNGLIGEN GRUNDADE FÖR ÖVER
100 ÅR SEDAN I NAGOYA, JAPAN

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
ŰƩS¼źĚňƶĨťĨŢźŮƞýơƶŰĨơ

Håll koll på schemat
för slamtömning!
Från 1 januari har planeringen för
slamtömning förändrats rejält till
det bättre.

Gå in på ”Mina sidor” på www.roslagsvatten.se/ekero
för att se när din tömning är planerad.

Den aviserade tiden avgränsas till max två veckor i stället
för ﬂera månader. Det gäller oavsett om du har slamavskiljare
eller sluten tank.

Om det föreslagna tömningschemat inte passar,
kontakta Roslagsvatten. Antingen via mail
ekeroavfall@roslagsvatten.se eller telefon 08-540 835 00.

Förhoppningen är att den kortare tidsperioden ska underlätta
för dig som är kund. Med schemalagda tömningar kan också
entreprenören optimera planeringen vilket ger vinster för miljön.

Vill du bli påmind med ett SMS?
Maila slam@roslagsvatten.se så får du en sms-påminnelse
två veckor innan din slamtömningsperiod börjar.

Kontrollera ditt tömningsschema

Mer information: www.ekero.se/slam
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HUSDRÖMMAR PÅ MÄLARÖARNA –

Säljarnas egna ord

Annonsinformation från våra mäklare

ÄLGHORNSVÄGEN

ÄLVNÄSVÄGEN

Trivsam villa med härligt läge
ÄLVNÄS | Högt läge med

glitter mellan träden. En
tvåplansvilla i souterräng
med garage i huset.
Vidare nämner mäklarna att huset har ett trevligt
vardagsrum i vinkel med
eldstad. Från kök och vardagsrum ﬁnns utgångar till
en härlig balkong med vidsträckt vy. Huset erbjuder
idag tre sovrum med möjlighet till ett fjärde.
Säljarna berättar om att
det är en familjevänlig tomt
med gott om plats för lek,
till och med en egen pulkabacke. De har upplevt det
lugnt och tryggt med att

fin utsikt över närområdets bebyggelse och hagar.
Barnvänligt och tryggt
beläget som sista huset på
en liten återvändsgata.
– En renoveringschans med
möjlighet att sätta egen prägel, något som så många
idag efterfrågar, berättar
mäklarna Jenny Näslund
och Sophia Åkerman på
Svensk Fastighetsförmedling.
– Så här års kan man
verkligen njuta av den ﬁna
utsikten med Mälarens

vara sista huset på gatan.
Här kan man dessutom njuta av ett rikt fågelliv.
Vidare har de uppskattat
det soliga söderläget och
sjöutsikten på båda sidorna
av huset. Det är nära till allt,
promenadavstånd till bad.
Säljarna vill också belysa att
huset har många möjligheter med bra planlösning.
Tilltalande läge i omtyckta och idylliska Älvnäs,
omgivet av Mälaren och ﬁn
natur.
SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING

Semesteridyll med sjöutsikt
VÄNTHOLMEN | Välkommen till detta fantastiska
läge på höjden som blickar
ut över Mälarens vatten
med den glittrande fjärden
i fonden

I all sin enkelhet ﬁnner du
här en avkopplande sommaridyll som har använts av

samma familj i generationer.
Byggnaderna består av en
charmfull enkel stuga om
cirkra 35 kvm som rymmer
kök med soligt burspråk,
vardagsrum med öppen spis
och ett hygienrum (förberett för vattenklosett). Från
matplatsen i köket öppnas
skjutdörrar upp till stor här-

lig veranda som vetter mot
sjösidan. På tomten ﬁnns
också en mindre sovstuga
om cirka 10 kvm (dubbelsäng och sovalkov för barn)
och en uthusbyggnad om
cirka 10 kvm för redskap och
vedförvaring.
FASTIGHETSBYRÅN
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Inneklimat söker dig som är duktig
Hälsosamt inomhusklimat
och stor energibesparing.

Servicetekniker/montör
För installation och service av värmepumpar.
Du är serviceinriktad och självständig och
du bör ha erfarenhet ifrån liknande arbete.
Du har B-körkort.

Geo 500

Skicka CV till Info@inneklimat.se

AirX 400

Vent 402

Läs mer på ivt.se

Troxhammar byväg 31B, 179 75 Skå
08-560 248 00 z info@inneklimat.se
Öppettider: mån-tors 7:00-16:30, fre 7:00-16:00

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


Centerpartiet

nej

säger
till förändrad
fastighetsskatt
Bli medlem i Centerpartiet
centerpartiet.se

Ove Wallin
kommunalråd
Fotograf: Kenneth Bengtsson

Mälaröcentern
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Mälaröarnas rika FÖRENINGSLIV

Källa: föreningsregistret Ekerö kommun
MÄLARÖ MOTORCROSSKLUBB
www.mmck.nu

Ölaget

MÄLARÖ SKID- OCH
ORIENTERINGSKLUBB
www.malarosok.se

Håller traditionen vid
liv för nyckelharpan

MÄLARÖARNAS
ALPINA SKIDKLUBB
www.maskalpin.se
MÄLARÖARNAS
BOXNINGSKLUBB
www.malaroarnasbk.com

Här under vinjetten ”Mälaröarnas rika föreningsliv” låter tidningen
föreningar berätta om sin verksamhet. Här pratar vi med Marika
Engström, Ölaget.
Beskriv
verksamhet?
– Ölaget är en grupp
amatörmusikanter,
som älskar folkmusik. Huvudinstrumentet är
nyckelharpa, men vi
spelar också ﬁol, bas,
gitarr, dragspel och
ﬂöjt. Under normala
förhållanden övar vi
en gång i veckan och
håller kring 15 öppna
spelningar per år.
Vad är utmärkande
för er?
– Nyckelharpan är
ett gammalt upp-

ländskt instrument.
Vi försöker hålla traditionen vid liv och
spelar därför gärna
låtar från Uppland,
men även låtar från
hela landet och från
grannländerna.
Vad är aktuellt i
föreningen just
nu?
– Nu i coronatider
har ju verksamheten
nästan stannat av,
men vi hoppas förstås på att vaccin och
övrig utveckling av
läget gör det möjligt
att dra igång igen.

Vilka är framtidsutsikterna?
– Förhoppningsvis
kan vi snart börja
spela tillsammans
igen och då kommer
vi också att boka
in spelningar för
publik. Vi brukar
spela på Ekebyhovs
slott, på marknader, främst i Ekerö
kommun och på
kommunens äldreboenden.
Vad har ni för
utmaningar
framåt?
– Den främsta ut-

FOTO: PRIVAT

maningen för oss är
att kunna rekrytera
nya musikanter.
De ﬂesta av oss är
pensionärer och vi
vill gärna föryngra
Ölaget och fortsätta
hålla liv i nyckelharpstraditionen
många år framåt.
Vi välkomnar
därför alla musikanter, oavsett instrument! Spelglädje
och att gilla folkmusik är det viktiga.
Det är bara att höra
av sig till oss.

z

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

FÖRSVARSorganisationer

EKERÖ CIVILFÖRSVARSFÖRENING
www.civil.se/stockholm/
ekero

HANDIKAPP
organisationer

RSMH-MÄLARÖARNA
rsmh_malaröarna@
yahoo.se
SEGLARKLUBBEN
VINDENS VÄNNER
www.abrahamsbergskyrkan.se/seglarklubben-vindens-vanner

___ ___
FREDSorganisationer

HEMBYGDSföreningar

MÄLARÖARNAS
RÖDA KORS
www.kommun.redcross.
se/ekero

ADELSÖ
HEMBYGDSLAG
www.adelsohembygdslag.se

RÄDDA BARNEN
MÄLARÖARNA
www.raddabarnen.se

FÄRINGSÖ HEMBYGDSFÖRENING
www.hembygd.se/
faringso

DROTTNINGHOLMS
KORYUKAN IF
koryukan.se/Koryukan_
DKOR
EKERÖ BUDO
www.ekerobudo.se

LOVÖ HEMBYGDSFÖRENING
www.lovohembygd.com

EKERÖ IK
www.ekeroik.se

SVARTSJÖ BYALAG
svartsjobyalag.wordpress.
com

EKERÖ KAMPSPORT
ekerokampsport@telia.
com

___
IDROTTSföreningar

7H PARA ALPINT
www.paraalpint.se
ADELSÖ
IDROTTSFÖRENING
www.adelsoif.se
BROMMAGYMNASTERNA
www.brommagymnasterna.se
CHASE FREERUN
EKERÖ
www.chasefreerun.se

EKERÖ KONSTÅKNINGSKLUBB
www.ekerokk.se
EKERÖ RIDSKOLA
www.ekeroridskola.se
EKERÖ SHOTOKAN
KARATE DO
www.svenskalag.se/
ekeroshotokankaratedo
EKERÖ TENNISKLUBB
www.ekerotk.se
EYVINUR
ISLANDSHÄSTFÖRENING
www.eyvinur.se
FÅGELÄNGENS
RIDSKOLA
www.ridskola.eu

EKEBYHOVS SLOTTS
VÄNFÖRENING
olsson_anita@hotmail.com
EKERÖ FILMSTUDIO
ekero.filmstudio.se

X Grundad

MÄLARÖGYMNASTERNA
www.malarogymnasterna.se

KULTURFÖRENINGEN
SKÅ FESTPLATS
www.skafestplats.se

MOTIONSPOKALEN
EKERÖ
www.motionspokalenekero.n.nu

JAZZ PÅ
MÄLARÖARNA
www.facebook.com/
jazzmalaro

MUNSÖ IF
www.munsoif.se

KONSTRINGEN
PÅ MÄLARÖARNA
www.konstringen.se

1991

X Medlemsantal
Kring 20

X Ort
Ekerö

X Hemsida
www.ölaget.se

X E-post
atennfors@
hotmail.com

X Kontaktperson
Anita Tennfors

PRIMA E-SPORTFÖRENING EKERÖ
www.prima.gg
RASTABORGS
RIDKLUBB
www.rark.se
SKÅ IK OCH BYGDEGÅRD
www.skaik.se
SPÅRVÄGEN
SIMFÖRENING
www.sparvagensim.se
STENHAMRA FC
www.svenskalag.se/
stenhamrafc

FORNMINNESSÄLLSKAPET
PÅ MÄLARÖARNA
www.hembygd.se/fornminnessallskapet-pa-malaroarna

EKEBYHOVS SLOTTS
INTRESSEFÖRENING
www.ekebyhovsslotts
intresseforening.se

MÄLARÖARNAS
SCHACKSÄLLSKAP
www.malaroschack.se

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

___ ___
___

DANSKLUBBEN
FÄRINGSÖ
HUMBUGGS
faringso_humbuggs@
spray.se

FAKTA
ÖLAGET

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

BÅTKLUBBAR

MÄLARÖARNAS
RIDKLUBB
www.malaroarnasridklubb.com

BIRKAKÖREN
birkakoren@gmail.com

FÄRENTUNA RYTTARE
www.farentunaryttare.se
FÄRINGSÖ RIDIDROTT
www.faringsoridskola.se
FÄRINGSÖ
RIDSÄLLSKAP
www.faringsoridsallskap.se
FÄRINGSÖ RIDSKOLA
www.faringsoridskola.se
FOTBOLL FÖR ALLA
futsalforalla@gmail.com
FRILUFTSFRÄMJANDET MÄLARÖARNA
www.friluftsfransandet.se
FRISKIS OCH SVETTIS
www.friskissvettis.se/
malaroarna
KFUM
BLACKEBERGS IK
www.blackebergbasket.
com

STENHAMRA
TENNISKLUBB
www.stenhamratennis.
nu
STOCKHOLMS KAPPSIMNINGSKLUBB
skk.kansli@kappis.se
STOCKHOLMS
SEGELSÄLLSKAP
www.stockholmssegelsallskap.se
TROXHAMMAR
GOLFKLUBB
www.troxhammargk.se

___
KULTURföreningar

ADELSÖ EVENEMANG
www.adelsoevenemang.se
ADELSÖ SMEDJA
www.adelsosmedja.se

FÖRENINGEN
HELT BAROCKT
www.heltbarockt.dinstudio.se

LOVÖ KULTURFÖRENING
www.lovomagasin.se
MÄLARÖ KINO
www.malarobion.se
MÄLARÖARNAS
KAMMARKÖR
malaroarnas_kammarkor@yahoogroups.com
MÄLARÖARNAS
MUSIKSÄLLSKAP
www.mamus.se
MÄLARÖARNAS
KONSTFÖRENING
malaroarna.konstforeningar.se
MYS OCH SPEL
www.mysochspel.se
ÖLAGET
www.ölaget.se
ÖLSTA FOLKETS HUS
www.olstafolkpark.se
SUNDSGÅRDEN
KULTUR/INTEGRATIONSCENTER
Sundsgarden7@gmail.
com
VÄRNA ADELSÖ
www.varnaadelso.se
VIKINGAGRUPPEN
BALDERS HIRD
info@baldershird.eu

___
PENSIONÄRSföreningar

KUSANO HA
SHITORYU EKERÖ
www.wkkasweden.com

ALSNU VIKINGAR
www.alsnu.se

PRO EKERÖ
www.pro.se

MÄLARÖ GK
SKYTTEHOLM
www.malarogk.se

ASKANÄS KAMMARFESTIVALSFÖRENING
www.askanasfestival.com

PRO FÄRINGSÖ
www.pro.se/faringso

___
SPF MÄLARÖARNA
www.spfseniorerna.se/
distrikt/stockholmsdistrikt.se

SCOUTKÅRER

FÄRINGSÖ
SJÖSCOUTKÅR
www.faringso-sjoscoutkar.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
NATURSKYDDSFÖRENING
www.malaroarna.naturskyddsforeningen.se
MÄLARÖARNAS
ORNITOLOGISKA
FÖRENING
mof-ekero.se
VÄLKOMMEN TILL
MÄLARÖARNA
vtm@malaroarna.org

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

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

Ekerö 08-560 313 31
Varmt välkommen
Caroline Malin Louise
– Ditt lokala Taxibolag på hemmaplan –
Persontransport och bud
Boka din bil på www.haningenynastaxi.se eller på 08-520 111 11

Naprapaterna Ekerö
www.naprapaterna.nu
Träkvista torg, Jungfrusundsvägen 5
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Gör som ca 9 000 andra takägare gjorde 2020 - ANLITA:

Prisförslag:
170 kvm takyta kostar från 3 675 kr
till max 8 435 kr efter ROT-avdrag

Pizzafest på Enzo!
Fredagar kl 16-18
Tunna surdegsbottnar

99 kr för valfri pizza
Garanterat Högtrycksfri Takrengöring

Ring gärna och beställ
08-34 11 77
Är du trött på att laga mat?

Stockholm Sydväst
Madeleine
076-025 26 63
stockholmsydvast@takvard.se

Vi erbjuder take-away på vår meny samt vi har
färdiga rätter i microlådor för 95 kr/st.
enzodg.se
08-34 11 77 info@enzodg.se

enzo_gelato
Ekerövägen 51, 178 51 Ekerö

22

-52m
4

EƵŬŽŵŵĞƌǀŝƟůůŬĞƌƂ
Vi
kommer till Ekerö igen!
Ny chans att boka hembesök! Vårt första besök till Ekerö blev fullbokat väldigt
ĞŶϱŵĂũŬŽŵŵĞƌŝƩƐŽůƐŬǇĚĚͲKŶͲdŽƵƌƟůůŬĞƌƂ͘sŝĞƌďũƵĚĞƌĚĊŬŽƐƚŶĂĚƐĨƌŝĂŚĞŵͲ
snabbt så vi har bestämt oss för att besöka er igen. Skynda att boka!
ďĞƐƂŬƟůůĞƌƐŽŵćƌŝŶƚƌĞƐƐĞƌĂĚĞĂǀŵĂƌŬŝƐĞƌ͘sŝŐĞƌĞƌƌĊĚŐŝǀŶŝŶŐ͕ŵćƚĞƌŽĐŚƚĂƌĨƌĂŵ
ƉƌŝƐƵƉƉŐŝŌĚŝƌĞŬƚƉĊƉůĂƚƐŚĞŵŵĂŚŽƐĞƌ͕ŚĞůƚƵƚĂŶĨƂƌƉůŝŬƚĞůƐĞƌƟůůŬƂƉ͘
Den 22-24 maj återvänder Dittsolskydd-On-Tour till Ekerö. Vi erbjuder då
hŶĚĞƌĚĞƐƐĂĚĂŐĂƌŚĂƌǀŝŽĐŬƐĊƐƉĞĐŝĂůĞƌďũƵĚĂŶĚĞŶƉĊƵƚǀĂůĚĂƚĞƌƌĂƐƐͲŽĐŚ
kostnadsfria hembesök till er som är intresserade av markiser. Vi ger er rådĨƂŶƐƚĞƌŵĂƌŬŝƐĞƌŵĞĚƵƉƉƟůůϮϬйƌĂďĂƩ͊
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!
ŽŬĂĞƩŐƌĂƟƐŚĞŵďĞƐƂŬ
ŶŵćůĚŝƩŝŶƚƌĞƐƐĞƉĊǁǁǁ͘ĚŝƩƐŽůƐŬǇĚĚ͘ƐĞͬĚŝƩƐŽůƐŬǇĚĚͲŽŶͲƚŽƵƌ
Vi monterar åt dig!
ĞůůĞƌǀŝĂŝŶĨŽΛĚŝƩƐŽůƐŬǇĚĚ͘ƐĞ
Boka ett gratis hembesök
Anmäl ditt intresse på www.dittsolskydd.se/dittsolskydd-on-tour
&ƂƌĞƌƐŽŵǀŝůůŚĂƐŶĂďďĂƌĞŚũćůƉĞƌďũƵĚĞƌǀŝ&ĂĐĞͲƟŵĞƐĂŵƚĂů
eller via info@dittsolskydd.se
ŵĞĚ^ŝŵŽŶŚŽƐŽƐƐĨƂƌŬŽŶƐƵůƚĂƟŽŶ͊

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

amj

aj
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ÖARNA RUNT

oarna@malaroarnasnyheter.se

Ideella krafter bjöd i början av april in mälaröungdomar med
motorintresse till en motorträff på infartsparkeringen vid kommunhuset. Ett 100–tal personer, både unga och gamla, kom med
sina traktorer och mopeder och det bjöds på korv med bröd och
dricka. Tävlingar anordnades och pris för bäst doftgran, motorljud
och stereo delades ut och en karavan med vuxen ledarbil. Eventet
planeras att återupprepas, enligt Marika Edvardsson, en av initiativtagarna.
FOTO: FOTO: MARIKA EDVARDSSON
.

Mälaröcentern har haft årsmöte och hela styrelsen omvaldes.
Bilden är från förra året då årets möte fick hållas digitalt. Främre
raden från vänster: Emma Solnestam Lövenstad (ordförande),
Gunilla Blom, Kjell-Erik Börjesson. Bakre raden från höger: Tjalle
Forselius, Ove Wallin (gruppledare), Fredrik Forsman och Johan
Lyrén
FOTO: MÄLARÖCENTERN

Munsö 13 april.

FOTO: MARIA OHLSSON

Vårstädning av Tappström. Tisdagen den 13 april samlades några
ideellt arbetade personer i Tappström för att samla in skräp som
slängts på marken, i buskage och på fotbollsplanen. På bilden
Göran Rydeberg och Alf Engström.
FOTO: KRISTINA ASPLUND

Eldgarnsö

FOTO: BIRGITTA HÜBINETTE

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”.

R AT IS
FÖR G
G
M Ä T N IN
R
E
T
S
FÖN
FFERT
OCH O
RING
90 92
08-27

FÖNSTER & DÖRRAR
FÖR KUNDER MED HÖGRE KRAV

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

Vi tar hand om allt. Uppmätning, tilllverkning,
leverans och installation.
Familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945
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kryss@malaroarnasnyheter.se

TÄVLA! Välkomna att lösa ett korsord

på temat Mälaröarna. Krysset är konstruerat 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 föroch efternamn. Bland de rätta svaren lottar vi ut ett:

PRESENTKORT
på 200 kr hos
Mälaröarnas Bokhandel
Bilden: Stefan Sundström på bryggai barnbyn Skå,
FOTO: HELEN BJURBERG

Vi gratulerar Jan-Olov Granberg, Ekerö, till förra numrets
vinst där korsordet hade nedanstående lösning.

Mälaröarna
Kallelse till

ÅRSMÖTE

24 maj 2021 kl 14:00 Ekebyhovs slottspark
Vi kommer att starta med musikunderhållning för att komma
i rätt stämning, innan årsmötet med formalia genomförs.
Vi bjuder på lätt förtäring med ett glas vin,
med eller utan alkohol.
OBS! Det fordras obligatorisk anmälan för att deltaga,
Anmälan sker mellan 1 maj och 9 maj
per tel 0708-56 01 12 till Marina Henriksson
eller 0707-32 52 19 till Inger Hertz.
Årsmötet kommer att hållas enligt regler från FHM
och det kan komma att ställas in om så erfordras.

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

Alla dokument inklusive dagordning kommer att finnas
på vår hemsida för utskrift.
De som saknar e-post kommer att få dokumenten via brev.
Ekerö den 6 april 2021
Styrelsen

malaroantik.se
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Med över 30 års samlad erfarenhet
skapar vi tillsammans vackra minnen

__

FAMILJ

familj@malaroarnasnyheter.se

AVLIDNA

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

Leif Eriksson
Heli Ekberg och Leif Eriksson

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Grattis Rasmus på 11-årsdagen den 28 april! Kramar
från mamma och Jimmy!

• Astrid Bäck, Färingsö, avled 31/12 i en ålder av 93 år.
• Ann-Elise Jansson, Färingsö, avled 8/2 i en ålder av
67 år.
• Aili Forsby, Färingsö, avled
9/2 i en ålder av 89 år.
• Siv Fast, Färingsö, avled
25/3 i en ålder av 82 år.
• Lotta Lundgren, Adelsö,
avled 4/4 i en ålder av 72 år.
• Susanne Lind, Färingsö,
avled 6/4 i en ålder av 64 år.
• Etel Gudrun Sallebjer,
Ekerö, avled 15/4 i en ålder
av 91 år.

• Familjeannonsera GRATIS!
• Max 100 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild
• Skicka till familj@
malaroarnasnyheter.se
• Var ute i god tid – helst
2 veckor före utgivningsdag
• För utgivningsplan se redaktionsruta sid 4
• Publicering sker i nästkommande nummer, i turordning
samt i mån av utrymme

Min älskade Maka
Vår älskade Mamma
Mormor och Farmor

Alfa Ekerö
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

Hans Melander,
tredje generationen

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Jungfrusund Salong Närlunda
Varmt välkomna!

IGNIS

Begravningsbyråer
Med lång tradition och
gedigen kunskap hjälper
ȱȱĴȱȱĴȱ
§ȱ
www.ignis.se
Sandviksvägen 4, tidsbokning
på telefon 08 - 560 310 65

* 21 juni 1948
har lämnat oss
i stor sorg och saknad
Adelsö den 4 april 2021
MATS

Auktoriserad av SBF

MALIN och FREDRIK
Lea Tuva Ines
MARIE och JONAS
Alma Lova Lykke

TRÄDGÅRD/MÅLNING/FÖNSTERPUTS

Varmt välkommen med frågor eller besök!

Behöver ni en hjälpande hand med
trädgård (klippning, häck) etc. Måla om ett hus,
fönster, fönsterputs. Underhåll och enklare
snickerier/reparationer (ej motorer).
Humana priser. Bor på Ekerö. Väl mött! Per

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

Tel: 0762-82 80 69

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.

Lotta
Berg Lundgren

JONAS och CISSI
Alve
Släkt och många vänner
Vi minns dig med glädje
Begravningen äger rum
i kretsen av de närmaste.
Tänk gärna på Hjärt-Lungfonden
Plusgiro 90 91 92-7

Rut-avdrag!

Hem/företagsstäd

FÖNSTERPUTS
www.ekerostad.se
070-5601954

Fastpristariff 10 m :
1 v hyresfritt!
3

Ekerö
Filmstudio

4750:-

håller ÅRSMÖTE
vid eller i
ŬĞďǇŚŽǀƐƐůŽƩ
torsdag 6 maj kl 15
Se hemsidan:
ǁǁǁ͘ĞŬĞƌŽ͘Įůŵstudio.se

___

___

PRIVATA ANNONSMARKNADEN

UTHYRES

3 rok 80 kvm Clas Horns
v 7D vån 3 hiss.Som ny!
Omöbl, balkong, tills
vidare fr 1/6.Ej rökare/djur.
Kontakta f ritning/visning:
070-204 37 52.

___
BYTES

Traneberg bytes hyreslägenhet. Lugnt område
nära park med fotboll,

tennisplan, skatingramp
barnvänlig strand. Tre min
till T-bana, tvärbana till Solna-Sickla, Nockeby spårvagn 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, Mälaröarna, hyra ej över 7 000
kr. Gerd 076-039 68 69.

• Privatpersoner (ej verksamhet) annonserar GRATIS
• Max 500 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild
• Begagnat utannonserat värde högst 250 000 kr

KÖPES

Jag köper en Jukebox
trasig från början av denna
era till mitten av 1960-talet.
Har du en jukebox som du
tröttnat på? Ring Harald
070-511 69 87
Jag köper gamla spelautomater, varuautomater,
Coca-Cola, Läsk, Lanthandel, Bensin m.m. Ring
070-511 69 87

• Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se
• Publicering sker i nästkommande nummer,
i turordning samt i mån av utrymme.
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VÄXTHUS MED CAFÉ & BUTIK

Hyr allt för

festen!
9LǹQQVS®

Ekerö

Välkomna till vår gröna oas!
Massor med blommor och växter
i vårt stora växthus
och garanterat gott nybakat i vårt café!
Grönsaksplantor – Sommarblommor
Pelagoner – Amplar mm

och levererar
levererar
till hela
Storstockholm
Storstockholm

 
!#"# #"#

#"# #

# ### #

Öppettider: Torsdag - Söndag 11.00 - 18.00
076-846 17 58
Hitta hit: Färentuna Sätuna. Första vänster efter Färentuna kyrka, sedan skyltat

Västerorts destination för kul och kulturella
utomhusaktiviteter under hela säsongen.
Hämta vår reseguide och vandra dig igenom
alla händelser. Konstrunda, fototävling, minigolf och kulturpromenad. Dessutom hittar du
vårens rabatter i vårt kuponghäfte.

Fotograf: Lennart af Petersens (1913-2004), bilden skapad 1957, Stockholms Stadsmuseum,
fotonummer Fa49523; POSD62

Just
nu!
Konstrunda

Vårens rabatter

Gå vår konstrunda och
se den lokala konsten i
våra skyltfönster.

Kuponghäftet ﬁnns
ute nu. Du hittar det
på vallingbycentrum.se

Läs mer på vallingbycentrum.se

30 april Valborgsmässoafton: 10-17 | 1 maj: 11-17
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• Välkommen att skriva en
lokal insändare!
• Skicka till
tyck@malaroarnasnyheter.se
• Redaktionen förbehåller
sig rätten att avgöra vilket
innehåll som lämpar sig på
insändarplats samt även att
korta ner inläggen.

Mälaröborna kan
drabbas värst i landet
Återigen är Socialdemokraterna ute och förespråkar
en återinförd fastighetsskatt.
Ministern Anders Ygeman och
Socialdemokraterna i Stockholm
presenterade nyligen förslag på att
höja skatteuttaget på människors
hem, genom en återinförd fastighetsskatt. Det skulle öka kostnaden
dramatiskt för vanliga barnfamiljer
och pensionärer i många av Sveriges
län.
Socialdemokraterna vill gärna
göra fastighetsskatten till den mest
självklara skattehöjningen. Det
framstår ofta som att det bara är

”de rikaste” som omfattas. Men
en vanlig medelklassfamilj kan
med dagens räntenivåer ofta låna
mångmiljonbelopp. Det är alltså
sannolikt vanliga pensionärer och
barnfamiljer som kommer sättas
dit. Ekerö är ju även en utpräglad
”villakommun” vilket innebär att
mer än 80procent av våra invånare
skulle drabbas hårt.
Idag ﬁnns ett tak på hur hög
fastighetsavgiften kan bli. Med de
förslag som S-knutna företrädare
föreslagit skulle detta tak helt tas
bort. I Stockholms län skulle det
innebära i genomsnitt 30 700
kronor i höjd skatt per år. I Ekerö

kommun troligen något högre om
Socialdemokraterna gör slag i saken.
Den förra fastighetsskatten (som
Kristdemokraterna var med och
tog bort) drev människor ur hem,
eftersom fastighetsskatten betalas
med lön – eller pensionsinkomsten
och inte av någon inkomst som
fastigheten genererar. En pensionär
med en vanlig inkomst kan därmed
plötsligt beskattas som en höginkomsttagare. Detta riskerar nu att
ske igen om en ny skatt införs. Detta
är särskilt problematiskt i en tid där
fastighetsvärdena ökat mycket, till
följd av främst låga räntor och lågt
utbud.

Människor vill bo i villa och radhus
för att det ger en frihet och livskvalitet. I den situationen menar vissa
i Socialdemokraterna att det är dags
att höja fastighetsskatten! Det är en
tondövhet inför vanliga familjers
strävan och livssituation.
För oss kristdemokrater är det ett
blankt nej. En återinförd fastighetsskatt, eller i övrigt höjd skatt på att
bo, måste motarbetas.

– Sivert Åkerljung (KD),
kommunalråd Ekerö kommun
– Larry Söder, bostadspolitisk
talesperson (KD)

Kommunen
och dess
Trevligt att bo nära färjan! Replik ”Skönhetsråd/Sjöstadens tillkomst”
att vi inte bygger bort
skönhetsråd skulle
skyldigheter Vi bor utmed Tappströms- och det känns helt naturligt
REPLIK
REPLIK
Sjökvist och Voltaire beskriver på ett målande sätt
kommunens brister. Ekerös
politiska ledning verkar
uppenbarligen inte fokusera
på kärnuppgifterna, som
vård, skola och omsorg, för
att inte tala om vägar och
offentlig miljö och fastigheter i tillräcklig omfattning.
Det verkar vara lättare med
underprisförsäljningar,
nedläggningar av skolor
och bygga badhus. Och det
är klart, har man lovat ett
badhus måste andra utgiftsområden skalas ned. Det
vore klädsamt om denna
kommun började att på
allvar fokusera på kärnuppgiften, det som kommunallagen föreskriver. Dit hör
också det offentliga rummet
som missköts. Vid entrén
till Ekerö förbi kommunhuset möts vi av frostskadade
lagerhäggar och ynka ekar
som inte kommer att växa
till sig förrän om 60 år bredvid femvåningslimpor. Var
ﬁnns landskapsarkitekten?
– Bo i Närlunda

kanalen, precis där färjan
mot stan brukade lägga till
(nära Tappströmsbron).
Efter klagomål från boende i
området, ska det nu utredas
om färjan ska fortsätta gå
från Ångbåtsbryggan eller
från ett ställe längre bort.
Oljud, buller och störningar
verkar uppfattas väldigt
olika av olika personer. Vi
bor utmed en kanal/farled,

med båt - och färjetraﬁk. Vi
älskar när färjan lägger till
vid Ångbåtsbryggan och går
gärna ut på balkongen för
att se den. Det här är bara en
liten del av allt det som är så
charmigt med Mälaröarna
och vattnet som omger
dessa öar!

Nej, det ﬁnns inget skönhetsråd i vår kommun, men
det skulle verkligen behövas. Liberalerna tillsammans
med MP, S och Ö lade
nyligen fram ett förslag i
kommunfullmäktige om att
inrätta ett sådant råd. Den
styrande Ekeröalliansen
med stöd av SD – och S
som ångrat sig – sa nej. Ett

– Camilla Edenschiöld

fördröja byggprocesserna menade man.
Men viktigast måste
väl ändå vara att planera för ett hållbart
samhälle och då är inte
tidsaspekten det viktigaste.
Det är otroligt
många planer på gång i
hela vår kommun. Nu
är det särskilt viktigt

oss, utan att byggnationerna gör Ekerö
vackrare samt att vi
får behålla Ekerös
unika karaktär. Där
kan vi få stöd av ett
ideellt arbetande
opolitiskt skönhetsråd.

– Fredrik Ohls,
gruppledare
Liberalerna Ekerö

Finns i sjön!
REPLIK
Likt Agnes K skrev i MN
nummer 6 må kommunhuset vara vackert att se på
med sin nya tillbyggnad,
men detta visar på en stor
okunskap. Vi är många
som inte minns allt vi lärde
oss på kemilektionerna i
skolan, men de som jobbar
med dessa frågor på kommunen måste veta bättre.
Koppar är giftigt för djur
och växter. Vi människor
är mycket mer toleranta
därför att vi inte behöver
leva i ett vatten eller jord
fyllt av koppar. Den utredning som gjorts inför beslu-

tet för dessa kopparplattor
har människan i fokus, inte
vattendjur eller växter,
som kommer nås av detta
vatten. När regnet faller på
dessa plattor tar det med sig
kopparjoner i det dagvatten
som då bildas. Detta rinner
sedan till närmsta brunn
och rakt ut i Mälaren, inte
till reningsverk som många
verkar tro. När kommunhuset byggdes ut tog man
bort gamla stuprännor i
koppar och tyckte på så
vis att man kunde rättfärdiga dessa kopparplattor
på fasaden. Men halterna
av koppar måste minska,
inte bara bibehållas på

samma nivåer som idag.
Alla kommuner styrs av
en vattenförvaltning med
krav om att vatten som
Mälaren ska uppnå god
ekologisk och kemisk
status 2027. Det uppnås
inte i Mälaren idag. Ekerö
kommunhus ligger dessutom precis invid Mälaren
och koppar anses vara ett

Hemstädning
z Flyttstädning
z Visningsstädning
z Byggstädning
z Storstädning
z Hemservice
z











08-560 243 62
www.malarostadservice.se

särskilt förorenande ämne
i sjöar och vattendrag. De
ﬂesta kommuner runt om i
Stockholm ställer krav, vid
all byggnation, att det inte
får användas varken koppar
eller zinkmaterial i byggnader eller i den nya vägutrustning (stolpar, räcken)
man sätter upp.
Det är sorgligt att Ekerös



styrande inte verkar förstå
att bo vid ett vatten också
medför skyldigheter.
Styrande måste ta sitt
ansvar för Mälaren, sluta
stoppa huvudet i sanden,
och inse att detta vatten
som ger oss så mycket
behöver värnas. Ta fram
strategier och styrdokument till tjänstemännen
och ge dem resurser att göra
sitt jobb ordentligt. “Finns
i sjön” är inget vi vill säga
om kommunhusets kopparplattor.
– Linda Svensson (MP),
2:e vice ordförande
i miljönämnden

Fönsterputs
z Trädgårdsskötsel
z Kontorsstädning
z Golvvård
z Trappstädning
z Sanering
z













Kollektivavtal
Mer än 20 års erfarenhet i branschen
ISO Certiﬁerade i miljö och kvalitet
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SÅ HÄR TYCKER VI!

Tack för din insändare Klas!
REPLIK
Jag uppfattar att vi är
överens om att det inte
är bra om kemikalier från
bilen hamnar i dagvattensystemet. Sedan handlar
det inte om den enskilda
biltvätten, med eller utan
miljövänligt schampo,
utan om summan av alla
biltvättar på uppfarten och
de kemikalier som riskerar
att hamna direkt i naturen
eller i sjöar och vattendrag.
Om väldigt många gör det
så blir det till tusentals ton
kemikalier som hamnar
i naturen. Hamnar det i
Mälaren så är det vårt allas
dricksvatten och skydds-

vattentäkt i
länet. Jag har
själv bott ute
på Adelsö
men passade på att
tvätta bilen
på någon
av bensinmackarna i
tätorten när
jag hade ett
ärende eller
var på väg
hem från
jobbet.
Jag vidhåller att det
mest hållbara och bästa för
miljön är att tvätta bilen i
en modern biltvättsanläggning och samtidigt gynna

Vad tycker du är det bästa
med att bo på Mälaröarna?
MÄLARÖARNA | Sonja Aldén berättar i veckans nummer att hon älskar livet
på landet med vidderna, fälten och att hon kan se hästar utanför fönstret.

vårt lokala näringsliv.
– Johan Elfver,
näringslivschef,
Ekerö kommun

Tvätta bilen på rätt plats
eller drick ditt eget spolvatten
REPLIK
Svar till Klas Dykhoff . I ett
enda svep har en medborgare överlistat alla forskare
som någonsin studerat toxikologi, ekologi, entropi och
akvamarina miljöer. Med en
enda insändare fylld av ”förmodligen” och ”med största
sannolikhet” – och helt
utan några som helst vetenskapliga underlag – har nu
vetenskapens dumhet och
okunnighet exponerats.
Vetenskapen lär oss att
allt är ett gift – eller har en
giftig verkan. Det är bara en
fråga om dos och koncentration (den som tvivlar på det
kan pröva att andas rent syre
i en timme, eller dricka fyra
liter vatten på en timme). Så
även de mest miljövänliga
tvättmedel har en omedelbar förgiftningseffekt precis
där de används. Om tid
gives kanske ämnena bryts
ner i jord och får en gödslingseffekt (men det är inte
säkert). Men är den gödslingseffekten avsedd att
ﬁnnas just där eller inverkar
den i sin tur hämmande på
ekosystemet? Mälardalens
två huvudsakliga alternativ;
blålera eller sand, är ypperligt usla nedbrytare. Att det
ligger lite matjord precis där

bilen står är inte poängen
– det är där nere det spelar
roll. Antingen fastnar det
i leran och skapar giftdistribution i ett par hundra
meter i diameter eller så
spolar det rakt genom
sanden och ut i Mälaren.
Fast med lite tidsfördröjning, givetvis.
Då kommer alla andra
ämnen också in i spelet;
tungmetaller som koppar,
olja, den toxiska ﬁlmbildningen på billacken, partiklarna; antingen kan de
spolas ut i reningsbassänger
från riktiga biltvättar, eller
så kan de spolas av (”bytas
ut”) i regnet ute på vägarna,
där det byggs ﬂer och ﬂer
ﬁlterringsanläggningar
för dagvattnet varje år just
av förgiftningsskäl (för de
vanliga dagvattensystemen
renar inte de systematiska
utsläppen – de bara transporterar. Även där jobbas
det febrilt på många platser).
Eller så kan man stå hemma
på uppfarten och gnugga
och låtsas att det inte alls
blir 1+1+1+1+1 in perpetuum
över tid – ”för det är ju bara
så liiiite åt gången och för
övrigt är det ju bara jag som
gör det”. Men ingenting
försvinner – det har vi också
trott ända tills vi nu blev

överbevisade. ”Ingenting
försvinner men allting
sprids” är den slarviga summeringen av termodynamiken. Så vart tar det vägen?
In i vems mage? Vilken mat
odlas geologiskt nedströms
om dina utsläpp? Smultron
åt barnen? En god abborre
på kvällskvisten? Eller
är biltvättaren beredd att
dricka spolvattnet om det
nu är så ofarligt?
Vi som har valt att bo
på landet har valt att planera biltvätten på väg till
och från jobbet och andra
ärenden. Det är en trade-off man väljer. Liksom
att obildad ovetenskaplig
högljuddhet måste stävjas, det är också ett aktivt
val. Jag rekommenderar
varmt en direktkontakt
med institutioner som
Svenskt vatten, Mälarens
vattenvårdsförbund,
Stockholm vatten och
avfall, Östersjöstiftelsen,
Naturvårdsverket och
länsstyrelsen för lättbegripliga presentationer av den
vetenskap som i all enkelhet säger; det är utomordentligt korkat att medvetet
sprida gifter. Framför allt
där man bor.

REPLIK
Revisionens arbete inom
en kommun är av största
vikt. Det är alltid bra att få
de kommunala verksamheterna genomlysta och vi
ser positivt på konstruktiv
kritik som är revisionens
uppgift.
Att ansvara för kommuninvånarnas resurser på bäst
sätt är en av våra huvuduppgifter som politiker och
detta kan exempliﬁeras i att
vi sexton år i följd ansvarsfullt skött kommunens
ekonomi med ett stabilt och
lagom överskott varje år.
En punkt som revisionen
tar upp i sin granskning

Alicia Hernström, 13,
Ekerö:

Wida Chewali, 18,
Ekerö:

Johan Mannerberth, 45,
Färingsö:

– Jag tycker om att bo naturnära,
med ﬁna gårdar, åkrar och inte alltför mycket människor. Dessutom
rider jag och har en egen häst och
det skulle ju vara lite svårt om man
bodde i stan.

– Det är ﬁnt med all natur och
en bra plats att bo på när man har
hund. Naturen med alla vilda djur
ger stimulans och bra träning för
honom. Färjan gör det också snabbt
och lätt att ta sig till andra delar av
stan och det är bra. Men sedan är
det skönt att komma hit igen där
det är lugnt.

– Det var naturen och lugnet som
lockade oss ut hit till Färingsö en
gång och de lever fortfarande upp
till våra förväntningar. Vi tycker
om att promenera runt i naturen,
Eldgarnsö är en favorit.

rosor & tack
z Jag vill tacka sjuksköterskan som körde upp mig i rullstol till vårdcentralen när jag hade
ramlat på trottoaren på Bryggavägen den 14/4.


– Mvh Anita

Tröttnat på köerna?
Arbeta och bo på Ekerö!

– Jimmy Sjöblom

Replik Voltaire om fastighetsunderhåll
är fastighetsunderhållet.
Planering och strukturering
av dessa arbetsuppgifter
är viktigt och något som
vi redan nu har fokuserat
på samt tillsatt resurser
för att förbättra. Det kan
dock noteras att tack vare
stora nyinvesteringar inom
skolområdet med snart nya
skolor i hela kommunen
minskar behovet av underhåll. Något om vi kan tycka
att revisionen inte har tagit
hänsyn till fullt ut. Detta
gör att andelen underhåll i
kronor och ören minskar,
även fast vårt fastighetsbestånd ökar i värde, en ny
fastighet har mindre underhåll än en gammal fastighet.

35

Slutsatsen att kommunens
skolor förfaller som skribenten skriver stämmer
inte, detta är direkt missvisande. Att satsa pengar i
en skola om vi avser att sälja
för att sedan i sin tur rivas
för att möjliggöra bygget av
en helt ny skola vore direkt
oansvarsfullt. Anledningen
till dessa åtgärder grundar
sig i att denna skola inte går
att bygga ut så som fastigheten ser ut just nu. Större och
modernare skolor är något
som vi behöver då vi är en
växande kommun.
– Adam Reuterskiöld (M),
kommunstyrelsen
ordförande

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 EkeröSlagsta färjan. TOTAL YTA 180 kvm.
EKERÖ REDERI AB

z

08-560 347 69

z

info@ekerorederi.se
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z Husgrunder z Ingrävning

kommunala avlopp

z Dränering/grundisolering
z Enskild

avloppsanläggning z Poolschakt
z Tomtplanering

HOWQVIST

Niklas Howqvist
070-747 20 03
niklas@howqvist.se

SCHAKT & TRANSPORT AB

Effektiv och djupgående behandling
z Massageterapi
z Idrottsmassage
z Käkled z Laserterapi
z Koppning z Kinesiotejp












070-428 05 25 z www.ekerohalsorum.se
Bryggavägen 131D z Johanna och Lottie






LARMET GÅR
Villabrand
ödelade hus
DROTTNINGHOLM | Sent på
kvällen den 23 april fattade
en villa eld på Kvarnbacken,
Drottningholm utan känd
orsak och brann ner till
grunden. Villan var under
renovering och byggarbetarna som varit där tidigare på
dagen hade stängt av strömmen och låst huset när de
lämnade under tidiga kvällen. Polis och räddningstjänst
på plats kunde inte redogöra
för vad som orsakat branden, men det finns ingen
misstanke om brott.
z

Flera bilar på
Ekerö i brand
EKERÖ | Den 22 april blev

en personbil utbränd på
Lyckliga gatan på Ekerö.

Ägaren uppgav när polis
och brandförsvar anlände,
att han varvat bilen och att
det i samband med det uppstod en brand i motorrummet som han inte kunde
släcka.
Ytterligare en bilbrand
inträffade på Gärdesvägen,
Ekerö då två personer
befann sig där för att köpa
en bil. Då bilen inte gick att
starta användes startspray
och i samband med det
exploderade något i motorn
och bilen började brinna.
Elden spred sig även till ett
intilliggande garage.
z

Försök till
bedrägeri
STENHAMRA | En äldre

person i Stenhamra fick
den 16 april ett telefonsamtal som såg ut att komma
från Vårdguiden 1177, med

tanke på telefonnumret.
Uppringaren, som uppgavs
vara en sympatisk man i
25-årsåldern, försökte få
personen att identifiera sig
med sitt bank-id.

z

Våld mot
tjänsteman
FÄRINGSÖ | Två händelser

som rubriceras som våld
mot tjänsteman och försök
till våld mot tjänsteman,
skedde vid ungefär samma
tidpunkt den 24 april. Den
första, som även rubricerades som ringa bedrägeri,
skedde vid 22.30-tiden i
Färentuna när en taxichaufför fick sin bil sönderslagen. Passageraren slog även
chauffören hårt i bröstet
samt vägrade att betala
resan.
Den andra händelsen

inträffade en kvart senare
då en polispatrull beordrades till Stenhamraskolan där
några ungdomar kastat sten
mot en väktare.
z

Flera fall av
skadegörelse
EKERÖ | Tre fall av skade-

görelser har rapporterats in
under den senaste tvåveckorsperioden. Den första
skedde på Ångbåtsvägen,
Ekerö där en bilägare fick sin
bil vandaliserad genom att
någon kastat sten på den och
krossat både taklucka och
panoramafönster.
De två andra skadegörelserna skedde mot villor på
Ekerö när ägg kastats mot
fasaderna på två fastigheter. Den ene fastighetsägaren såg tre ungdomar med
hjälm försvinna från platsen
på cykel.
z

KOMMUNPOLISEN INFORMERAR
Inredning - Möbler - Vintage - Retro - Antik
POLISEN | Den kommande

Gamla Huset Butik

helgen, som innehåller både
valborg och första maj, har
polisen utökade resurser.
De prioriterar då att besöka Svanhagens IP i Skå både
under helgen och andra
dagar under den närmaste

Åkerstigen 93 - 560 30121

F’SONS

073-703 06 83
goodroom.se
ŽīĞƌƚΛŐŽŽĚƌŽŽŵ͘ƐĞ
STENHAMRA

ALLSERVICE AB

www.fsons.se
z Trädgård & Fastighetsunderhåll
z Trädfällning & Stubbfräsning

perioden för att se till att där
är lugnt.
– Det är ibland ungdomar
som hänger både där och i
Stenhamra centrum och
stökar kvällstid. De springer till exempel på skoltaken,
har sönder kameror och

eldar. Det är återkommande bristande vuxennärvaro i
Stenhamra på kvällarna och
föräldrarna bör bry sig mer
om vad ungdomarna gör ute
på kvällstid, säger MarieLouise Mattsson, tillförordz
nad kommunpolis.

MARIE-LOUISE MATTSSON
KOMMUNPOLIS

Din lokala målare på Mälaröarna
070-610 93 94
stefan@stromgrens.se
strömgrens måleri
stromgrensmaleri
Kontakt 070-753 64 44

&ƌĊŶĚƌƂŵƟůůǀĞƌŬůŝŐŚĞƚʹǇŐŐŽĐŚďĂĚƌƵŵ

annajansson.se

Kvarngränd 9
Färentuna

z Mark & Anläggning

Vi gör hembesök med gratis offertförfrågaP

z Vinterunderhåll

PASSA PÅ

z Lastväxlare med kran

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

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


30%

ROTAVDRAG
PÅ ARBETET

Sälj tryggt och säkert!
Fredrik Drougge, fastighetsmäklare
070-560 1970, lansfast.se/ekerö
fredrik.drougge@lansfast.se

Mathias@maleriteametekero.se • 076-710 18 98

www.maleriteametekero.se

Medlem i Sveriges Tapetserarmästare

BRYGGAVÄGEN 109 – EKERÖ

Stärk din konkurrenskraft
på arbetsmarknaden

SKAFFA KÖRKORT NU!
Var smart – börja nu!

BRA FINANSIERING

Nu även automat

BOKA KU
RS
PÅ VÅR
HEMSIDA
,
RING ELL
ER
MEJLA!

KÖRKORT FÖR BIL & SLÄP

LUNCH tis-fre
A LÀ CARTE ons-lör
MATKASSAR & TAKE AWAY
UTKÖRNING
Sjöutsikt
Läckra erbjudanden
Stora ytor – trygg miljö
www.restjungfrusund.se

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

Ny psykologmottagning öppnar
i maj i Jungfrusund

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

em ma
På h

p la n fi n n s a l l se r v i c e f ö
r d ig !

SERVICE FÖR DIG!
BILUTHYRNING

BILSERVICE

Träkvista Bilservice AB
O

RB

S

Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå
Tel: 08-560 246 16
ekerobilteknik@telia.com

R

IK

VATTENBRUNN
BERGVÄRME

Välkommen till Circle K i Träkvista!

Tel: 08-560 243 48

RANSC

MO

T

Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

Öppet
Månd-Fred
06-24
Lörd, Sönd, Helgdag
08-24
Tel 08-560 300 96

EN

www.ekerobilskadecenter.com
4EL     s 3KÍ )NDUSTRIOMRÍDE

Service • Däck

UTHYRNING

Personbil, lastbil & släp

H

Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag

Service och
reparationer
av alla
bilmodeller

D

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

Din verkstad
nära Dig

BRUNNSBORRNING

SFÖ

RBU

N

08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se

ENTREPRENAD

DATA

FÄRGHANDEL
FÄRG TAPET
GOLV

Nu har vi hjälpt
till på Ekerö
i över 30 år.
Vi ﬁxar med
datorer och
nätverk.

GÅ INTE ÖVER ÅN
EFTER VATTEN.

Vi har datorer
och tillbehör
på lager.
Vi kan leverera
hem till Er

Och inte över Nockebybron heller. Vi ﬁnns nära dig och
har koll på alla lokala förutsättningar här på Mälaröarna.
Välkommen till LEJA!

Binärdata AB

vägbyggen • markplanering • husgrunder
avloppsanläggningar • dränering • dikning
grönyteskötsel • vinterväghållning

0707-139 000
560 402 51

08-707 33 00 • lejagruppen.se

LOKALER

LACKERING

STÄDSERVICE

÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷

Lackering av
köksluckor
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.

08-560 244 38
0709-844 200
info@micklack.se
www.micklack.se

Följ oss på Facebook
och Instagram!

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

GOLV
Mattläggning
z
z
z
z

Troxhammar Entreprenad AB
Fågelängens Gård 179 75 Skå
Marcus: 0705 79 21 40
Kalle: 0708 24 51 40
troxab.se

Heltäckande mattor
Plast/linoleum mattor
Golvslipning
Även altan/trall slipning
Tel 08-560 242 43
Lilla Berga, Skå
www.prospektgolv.se

TAXI

TOMT
z Vatten/avloppsanläggningar

FÖRRÅD
Lilla Berga 1, Skå

Tunnlandsvägen 3

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



z Dränering/grund


uthyres till
hem & företag

isolering

z Schakt/transport/markarbete


z Pumpar/rörarbeten


z
z

Klimatkontrollerade
larmade lokaler
Från 5 kvm

Lilla Berga gård, Skå
08-560 242 43
lillabergagard@gmail.com

Färingsö
Brunnservice

z Hemstäd


z Flyttstäd


z Fönsterputs

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

Clas Häggberg
070-538 88 72
Kvällar 560 401 49
Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring



PLÅTSLAGERI
08-560
304304
5454
08-560
070-555
070-555
15 15
0808
info@nyplat.s
info@nyplat.se
www.nyplat.s
www.nyplat.se
Grundat 1921

s 4AK OCH FASADARBETE
s 3KRËDDARSYDDA PROlLER OCH PRODUKTER
s 4IGSVETSNING
s 2EPARATION AV SKOPOR OCH PLOGAR
s 4ILLVERKNING AV GRINDAR STAKET OCH RËCKEN
s 6ENTILATION mËKTAR SPIRORÚR TILLBEHÚR MM
s 4ILLVERKNING AV SKORSTENAR
s ,EGOTILLVERKNING

z Kontorsstäd


z Byggstäd

TRÄDGÅRDSBUTIK

ÖVRIGT



Jord, Sand & Grus

Vi jobbar både
mot privatpersoner
och företag
Vi har kollektivavtal och är
ISO-certiﬁerade
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Ekerö Re-Arb
FixarService
ce

0760-062641

EKERÖ ÄLVNÄS VILLA

Älvnäsvägen 78A, Älvnäs

Villa med renoveringsmöjlighet

4 ROK 134 KVM UTGÅNGSPRIS 6 500 000 KR TOMT
933 KVM BYGGÅR 1992 EP 122 KWH/KVM/ÅR
VISAS: RING FÖR TIDSBOKNING
MÄKLARE JENNY NÄSLUND 070-826 83 00

Garage i huset

En renoveringschans med möjlighet att sätta egen prägel. Högt läge med fin utsikt över närområdets bebyggelse
och hagar. 2-plans villa i souterräng med garage i huset. Barnvänligt, lugnt och tryggt beläget som sista huset på
en liten återvändsgata.

Fint beläget i omtyckta kvarter

Trött på villalivet?
Du är ganska ensam.
Det råder högtryck på villamarknaden just nu. Vi har gott om köpare och
berättar gärna mer om hur du kan göra en riktigt bra affär.
Boka värdering av din villa på svenskfast.se

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

STENHAMRA VILLA

Axvägen 8, Stenhamra
5 ROK 128 KVM UTGÅNGSPRIS 4 495 000 KR
TOMT 608 KVM BYGGÅR 1969 EP 120 KWH/KVM/ÅR
VISAS RING FÖR TIDSBOKNING
MÄKLARE MARTIN LARSSON 070-830 01 61

Barnvänligt område
Insynsskyddad tomt
Genomgående bra skick

EKERÖ CENTRUM BOSTADSRÄTT

EKERÖ CLAS HORN BOSTADSRÄTT

Clas Horns Väg 11A, Clas Horn
1 ROK 39 KVM UTGÅNGSPRIS 2 100 000 KR
AVGIFT 2 870 BYGGÅR 2018
VISAS: RING FÖR TIDSBOKNING
MÄKLARE LINN LAGERQVIST 070-510 65 69

Här erbjuds ett mycket hemtrevligt boende i ett genomgående gott och mycket välvårdat skick. Entré till huset
sker via en ombonad och insynsskyddad gård och här finns utrymme för en trevlig uteplats i en mysig miljö.

Modern lägenhet med uteplats
Attraktivt centralt läge
Förening för dig som har fyllt 55 år

Tegelbruksvägen 9D, Ekerö Centrum
3 ROK 79 KVM UTGÅNGSPRIS 2 875 000 KR AVGIFT
5 858 KR BYGGÅR 1988 EP 67 KWH/KVM/ÅR HISS JA
VISAS: RING FÖR TIDSBOKNING
MÄKLARE MARTIN LARSSON 070-830 01 61

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

Nyrenoverad
Solig balkong i väster
Genomtänkt planlösning

DROTTNINGHOLM VILLA

Gustav III:s väg 41, Drottningholm
6 ROK 301 KVM UTGÅNGSPRIS 17 000 000 KR TOMT
2 003 KVM BYGGÅR 1956 EP 252 KWH/KVM/ÅR
VISAS: RING FÖR TIDSBOKNING
MÄKLARE JENNY NÄSLUND 070-826 83 00

Mycket attraktiv bostad

Låt oss få presentera en unik fastighet! Ett attraktivt boende beläget i Drottningholms underbara omgivningar.
Ett bostadshus utöver det vanliga, varsamt förädlat genom åren.

Generösa ytor
Tilltalande trädgård med pool

FÄRINGSÖ TUREHOLM VILLA

Ottarvägen 14-16, Tureholm
8 ROK 250 KVM UTGÅNGSPRIS 17 500 000 KR TOMT
5 580 KVM BYGGÅR 1924
VISAS: RING FÖR TIDSBOKNING
MÄKLARE SOPHIA ÅKERMAN 070-760 46 63

Attraktiv sjötomt med brygga
Representativ villa från 1924

Med ett underbart läge på eftertraktad adress ligger detta fantastiska sjöställe i attraktiva Tureholm. Ett unikt
tillfälle att förvärva denna representativa och charmiga villa, byggd 1924. Vacker 20- tals villa med härlig takhöjd &
kakelugnar skapar här en härlig rymd och en fantastisk atmosfär!

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

