
12 MAJ 2021 | NR 10 | ÅRGÅNG 72 

Mälaröarnas nyheter

Utför alla slags lås-, larm- och  
kameraövervakningsarbeten för  

privatpersoner och företag.
Bryggavägen 121 • Telefon: 070-819 06 62

SJÖSTADSKAJEN, EKERÖ

Ö P P E T  F Ö R  L U N C H ,  B R U N C H  O C H  À  L A  C A R T E

R E S T A U R A N G K O L M I L A N . S E Träkvista
08-560 300 96

BILTVÄTT
Ren bil snabbt!

Alltid nära dig! 

100 % om Mälaröarn
a

Grundad

1949

TYCK ”Skamligt ta betalt för vaccinlokalen...  låt vårdcentralen  använda lokalerna utan kostnad   | 38

Till OS
Gymnasten 
David Rum-
butis, från 
Munsö är klar 
för OS i Tokyo
    – Målet 
med OS är för 
mig att stabilt 
genomföra en så fin mångkamp 
som möjligt.   | sporten

AI maxar 
basilikan
I Svegros örtodlingar på Färingsö 
används senaste tekniken och 
artificiell intelligens för att ge 
växterna de bästa förutsättning-
arna.  | 12

Bristerna inte 
åtgärdade 
på elva år
Brandsäkerhetsbristerna på 
gruppboendet Svalan uppmärk-
sammades redan år 2010. 
Varför varken kommunen eller 
Södertörns brandförsvarsför-
bund åtgärdat eller följt upp kan 
ingen svara på.  | 6

Vi hjälper dig med 
din ekonomi! 

Ring oss på 08-560 397 00!

Mälaröborna vill 
träna spontant

Betala färjan
med ny app
Ett nytt betalsystem har införts 
på Ekeröleden. Det innebär 
inga prishöjningar, men en del 
ändringar och en ny app med 
nya funktioner.  | 8
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Spontanidrott och utomhusaktiviteter är mälaröbornas favoritaktiviteter på fritiden. Det visar en un-Spontanidrott och utomhusaktiviteter är mälaröbornas favoritaktiviteter på fritiden. Det visar en un-
dersökning som kommunen nyligen gjort. Detta stämmer inte minst för Andreas Gustafsson på Adelsö dersökning som kommunen nyligen gjort. Detta stämmer inte minst för Andreas Gustafsson på Adelsö 
som byggt en discgolfbana i samarbete med den lokala idrottsföreningen och ideella krafter.| 10-11som byggt en discgolfbana i samarbete med den lokala idrottsföreningen och ideella krafter.| 10-11
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Möt våren med god mat!

 Hel färsk röding   Sverige.     Odlad.   
Jfr pris 129:00/kg.    

 Räkmacka och Räkmacka Lyx   Tappens kök. 
    Klassiker på tekaka med mycket räkor eller den modernare med 
surdegsbröd och avocado. 

 /st 
 79k 

 79k 
 3  för

 /kg 
 129k 

 Key Lime Pie   Tappens kök. 
    Våra egna populära efterrättspajer.      

 /st 
 29k 

 Kaffe   Gevalia.   425-450 g.   Flera 
olika sorter. Brygg/kok. Gäller ej ekologiskt.   
Jfr pris 58:52–61:96/kg.   Max 1 köp/hushåll.  

Vi skänker 
1 kr/sålt kg bananer

till Barnens ö och 

banankampanjen.



Öppet 7–22 Tappström

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

 Förkokt majs   ICA.   
400 g.   2-pack.   Jfr pris 32:50/kg. 

 Korvbröd   Korvbrödsbagarn.   
10-pack.   270.   Jfr pris 37:04/kg.   
 

 /st 
 10k 

Skivad Entrecote  ICA. 
Ca 1,1 kg  . Storpack.   Jfr pris 199:00/kg.    

 /kg 
 20k 
 Minivattenmeloner   ICA. 
Spanien.     Klass 1. Gäller hel melon. 
  Jfr pris 20:00/kg.    

Grillkorv Deli    
Scan.   400-450 g.      
Jfr pris 66:45-74:75/kg.   
 

 29  90  /st 
 /st 

 19k 

 /kg 
 199k 

 Hängmörad Oxfi lé av 
mittbit   Sverige.     Från manuella 
köttdisken.   Jfr pris 449:00/kg.    

 /kg 
 449k 
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08-560 313 10 l Ekerö centrum l Snett emot Systembolaget  

Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00

SYNUNDERSÖKNINGSYNUNDERSÖKNING

5050 %
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VÄRDECHECKVÄRDECHECK  
SYNUNDERSÖKNINGSYNUNDERSÖKNING

2 2 förför 1! 1!

1999 - 2019

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

stötta 

  ekerössstttttttttttttööööööööööööt
#

Ekerö Optik

Köper du nya kompletta 
glasögon, bjuder vi på ett 

extra par glasögon/solglas-
ögon med din egen styrka 

från utvalt sortiment (värde 
4390:-) Gäller lagerglas 

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

BOKA REDAN IDAG!
Boka en tid hos våra legitimerade optiker redan idag. Inget köptvång. 

Gäller för glasögon (ej linser, intyg, recept etc). Erbj. gäller t.o.m. 21-06-25.

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

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

Solglasögon Solglasögon 
med din styrka med din styrka 
på köpetpå köpet

    

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

                        Tel. 08-731 77 07   

sterfilosofin

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

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

ADVOKATBYRÅN        

PÅ EKERÖ

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

ADRESS 
Box 100, 178 22 Ekerö

HEMSIDA
www.malaroarnasnyheter.se

TRYCK Pressgrannar 2021

UTGIVNING
2021

Jan 13 27
Feb 10 24 
Mars 10 24 31 
April 14 28
Maj 12 19 26
Juni 9 23 30 
Aug 18
Sep 1 15 29
Okt 13 27
Nov 10 24
Dec 8 15 27

ANNONSER

• ANNONSBOKNING
Gertrud Appelqvist, Per Hansson
Laila Westerberg, Thomas 
Älgekrans

• KONTAKT 
08-560 356 00
annons@malaroarnasnyheter.se

• ANNONSSTOPP
Torsdag kl 12, en vecka före 
utgivning

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

Mälaröbornas egen nyhetstidning
Partipolitiskt obunden • Grundad 1949 av SvD

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

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

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”.

Hej och välkommen till ett nytt nummer av din lokaltidning! 
Vi söker efter personliga profiler på Mälaröarna som vi vill 
skriva om. Har du varit med om någon intressant händelse? 
Du kanske samlar på något eller har ett väldigt ovanligt
husdjur? Känner du någon riktig eldsjäl som vi bör träffa?     
Vi är helt övertygade om att det på våra öar finns många 
härliga profiler, som har något intressant att delge våra 
läsare. Vi vill gärna att ni hör av er till oss via mail till 
red@malaroarnasnyheter.se
      Detta nummer är som vanligt fullmatat  –  44 sidor 
med nyheter, sport, kultur, näringsliv, insändare samt 
erbjudanden och information från det lokala näringslivet!
Trevlig läsning!                          

                                                                       

 

Thomas Älgekrans                                                                        
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Mälaröarnas
Boendestöd

STENHAMRA | Att Svalans 
gruppboende saknat alt-
ernativa utrymningsvägar 
var ingen nyhet, visar ett 
brandinspektionsproto-
koll från 2010. Men trots 
att både kommunen och 
brandförsvarsförbundet 
har ett ansvar att följa 
upp har bristerna inte bli-
vit åtgärdade på elva år.

Mälaröarnas nyheter har 
tidigare skrivit om Alf Ker-
sten och de andra boende 
på gruppboendet Svalan i 
Stenhamra, som tvingas 
flytta efter ett föreläggande 
om utrymningsvägar från 
Södertörns brandförsvars-
förbund. Efter tips från 
anhöriga har Mälaröarnas 
nyheter granskat tidigare 
brandinspektioner utförda 
på Svalan där det framgår 
att föreläggande om utrym-
ningsvägarna utfärdades re-
dan i april 2010.

– Genom att inte åtgärda 
detta har boende och perso-
nal på Svalan utsatts för ris-
ker under elva års tid, säger 
Mats Kersten, bror och god 
man till Alf Kersen.

Varken ordförande i soci-
alnämnden Kjell Öhrström 
eller verksamhetschefen 
Birgitta Ljungström kan 

svara på varför de komplet-
terande utrymningsvägar 
inte åtgärdades av kommu-
nen innan tidsfristen löpte 
ut den 31 juni 2010. Inte hel-
ler Andreas Linder, som är 
enhetschef för förebyggan-
de arbete på avdelningen för 
ledning och utveckling på 
Södertörns brandförsvars-
förbund kan svara på varför 
inte föreläggandet följdes 
upp från deras sida, såsom 
är brukligt.

– Både vi och kommunen 
har ett ansvar här och det 
är uppenbart att båda har 
brustit i det. Jag kan tyvärr 
inte svara på varför. Idag har 
vi ett ärendehanteringssys-
tem där risken för sådana 
missar har minimerats och 
förelägganden kan inte av-
slutas förrän de har följts 
upp. Vi har även tydligare 
rutiner och riktlinjer för 
detta, säger han.

Protokoll från uppföljan-
de inspektioner visar också 
att föreläggandet från 2010 
varken följdes upp 2014 el-
ler 2017. Istället utfärdades 
2014 en rekommendation 
om flera utrymningsvägar 
på gruppboendet, en re-
kommendation som inte 
heller den åtgärdades eller 

följdes upp. 
– En förklaring till att vi 

inte följde upp protokollet 
från 2010 och att utfallet av 
inspektionerna ser olika ut 
kan vara att det dels hand-

lar om stickprovskontroller 
där man tittat på olika delar 
av verksamheten, dels att 
Södertörns brandförsvars-
förbund under tiden bytt 
rapporteringssystem, men-

ar Andreas Linder.
– Det är ingen ursäkt, 

men en förklaring, förkla-
rar han och tillägger att Sö-
dertörns brandförsvar följt 
utvecklingen av ärendet 

och beklagar den olyckliga 
utgången för de boende, 
men menar att de som kom-
munal tillsynsmyndighet 
tyvärr inte har möjlighet att 
ändra sitt föreläggande nu, 
eftersom de måste förhål-
la sig objektiva och enbart 
bedöma brandsäkerheten 
och inte kan beakta andra 
faktorer.

– Det är allvarligt att det 
saknas utrymningsvägar 
och även om det varit så un-
der lång tid kan vi inte rucka 
på säkerheten när vi funnit 
de här bristerna, konstaterar 
Andreas Linder.

Det är anhöriga helt ense 
med honom om.

– Självklart ska bristerna 
åtgärdas, men att panik-
flytta de boende för gott, 
splittra upp deras hem 
och gemenskap, lägga ner 
en fungerande enhet och 
dess personal, det är en helt 
annan sak, säger Mats Ker-
sten.

I skrivande stund har an-
hörigas överklagan av flytt-
beslutet fortfarande inte 
tagits upp vid Förvaltnings-
rätten. 

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Bristerna inte åtgärdade på 11 år
NYHETER ”Självklart ska bristerna åtgärdas, men att panikflytta de boende för gott, splittra upp deras hem och gemenskap...” ’’

Trots att brandsäkerhetsbristerna på Svalan påtalades för första gången för elva år sedan har de 
lämnats utan åtgärd, vilket resulterar i att Alf Kersten och hans medboende nu måste flytta.

FOTO: HELEN BJURBERG 



Efter att körverksamheten legat mer eller mindre 
nere i 1 ½ år, ser vi fram emot att den ska kunna 
komma igång igen efter sommaren. För att få en 
riktigt bra start med sångteknik, röstuthållighet 
och få ny inspiration, erbjuder Ekerö körvecka ett 
specialupplägg för just detta med tre spår:
Anti-Aging för rösten med två certifierade 
Anti-Aging pedagoger, Susanne Carlström och 
Petra Valman.
Scenisk kör med Anci Hjulström och Körsång 
med Kerstin Baldwin Sterner. 
Körsång blir det förstås också. En blandad reper-
toar med några satser ur Händels Messias, men 
även andra genrer kommer vi att ägna oss åt. 
Kerstin Baldwin Sterner leder körsången. Hon är 
organist och körledare sedan 2008 i Ekerö pasto-
rat och detta är den 11:e körveckan hon leder. 

Vi håller på i fyra dagar för att inte överanstränga 
rösterna i starten. Upplägget kommer att anpas-
sas efter då gällande corona-rekommendationer 
från folkhälsomyndigheten (FHM).

Körveckan äger rum i Ekebyhovskyrkans lokaler 
på Ekerö. Det planeras för ett avslutningsframträ-
dande i Ekerö centrum. 

Deltagaravgiften är 1 400 kr, för det får du: lunch 
varje dag, fika på morgonen och på eftermidda-
gen, noter, ett pass varje dag med Anci Hjulström 
i mindre grupp, uppsjungning med Anti-Aging 
pedagog och sedan vidare arbete i mindre grupp. 

Vi räknar med att kunna anpassa upplägget efter 
de rekommendationer från FHM som gäller så 
veckan ska gå att genomföra. Men om läget är 
allvarligt förbehåller vi oss rätten att ställa in/flyt-
ta fram körveckan. 

Anmälan till Körveckan 15 maj – 15 juni
Anmälan görs via Ekerö körveckas hemsida: 
www.ekerökörvecka.se
Anmälan garanterar inte plats. Efter sista anmäl-
ningsdatum meddelar Körveckan om plats kan 
erbjudas senast den 18 juni.

                                PÅ MÄLARÖARNA          12/5 – 18/5 2021

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

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

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

Ekerö körvecka 2021B

KALENDARIUM

Ekerö pastorats expedition 

stängd 13 och 14 maj 

Kyrkans förskola söker förskollärare 
80-100%. Tillsvidareanställning. Läs mer på:

www.svenskakyrkan.se/ekero/ledig-tjanster

Foto: Kat Palasi /Ikon

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

svenskakyrkan.se/act

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223

sön 16 maj    Sänds från Lovö kyrka
11:00 DIGITAL FAMILJEGUDSTJÄNST 
 Präst: Mårten Mårtensson
 Musiker: Leif Asp  

                 
www. facebook.com/ekeropastorat

  

Bild från Ekerö körvecka 2018

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

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
Äntligen
Äntligen börjar vi känna av vårens värmande sol efter ett par kalla och regniga veckor.  
Kristi himmelsfärdsdagen och pingsten pekar mot vårens och sommarens ankomst. Nu  
går vi mot sommarens sol och värme och glädjen över att kunna vara utomhus.  

Dramatiken om Jesu liv och gärning går mot sitt crescendo, när Herren Jesus Kristus  
återförenas med Fadern och den heliga Anden kommer till oss människor och öppnar våra sinnen.  
Hoppet i den Heliga Anden ger oss kraft, mod och styrka att lita till en snar framtid där vi alla kan umgås med  
varandra, fira gudstjänst, träffa barn och barnbarn och kanske ställa till fest. Ja, hoppets tid och glädje är här och nu.

Gud, du vet vad var och en av oss längtar efter och behöver. Skänk oss tillit att våga lita till din ständiga närvaro, att 

du står oss närmare än vi själva förstår och att du aldrig lämnar oss. Amen  

Varma tankar från Yngve Göransson, Präst, Färingsö församling

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

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

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

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

Veckans tanke

Andaktsfulla tankar inför helgen

svenskakyrkan.se/faringso/veckanstanke

Läs vår verksamhetsberättelse

om det ovanliga året 2020:

svenskakyrkan.se/faringso

Vad betyder Kristi himmelfärds dag?

Lär dig mer om kyrkårets pärlor:

svenskakyrkan.se/faringso/kyrkarets-parlor
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MUNSÖ | Enligt fören-
ingen Värna Adelsö ökar 
underlaget för Munsö 
skola kraftigt. Nu vädjar 
de till kommunen att 
öppna upp klass 3 igen 
redan till hösten.

Våren 2020 beslutades att 
Munsö och Sundby sko-
lor skulle slås ihop. Kvar 
på Munsö fick årskurserna 
förskoleklass till och med 
klass 2 vara, medan klass 3 
till 6 fick flytta 17 kilome-
ter bort, till Sundby. An-
ledningen var, enligt an-
svariga, att kunna behålla 
god kvalitet och samtidigt 
möta behovet av minskade 
kostnader. 

– Beslutet innebar att 
man splittrade lågstadiet. 
Därmed bröt kommunen 
läroplanen för lågstadiet, 
som ska vara klass 1 till 3, 
säger Anders Gustafsson, 
ordförande i föreningen 
Värna Adelsö.

Nu skriver föreningen i 

ett brev till kommunen att 
underlaget för Munsö skola 
ökar kraftigt och att kom-
munen borde överväga att 
återta klass 3 till Munsö 
skola redan till hösten 2021.

”Beslutet att flytta flera 
årskullar med barn gjordes 
mycket hastigt. Kommu-
nen har därmed visat att 
den kan agera skyndsamt 
vad gäller beslut i skolfrå-
gor. Låt nu barnen få en 
fullvärdig skolgång och få 
gå i skolan på nära avstånd 
från sina hem”, skriver för-
eningen i sitt brev. 

Enligt Anders Gustafsson 
är Adelsö förskola nu fylld 
med 21 barn och det är kö 
till förskolan, vilket enligt 
honom ger stöd för att kun-
na återöppna klass 3 igen.

Sivert Åkerljung, ord-
förande i barn och utbild-
ningsnämnden, tycker 
också att det ökade under-
laget i Adelsö förskola är 
positivt. 

”Tillsammans med de 
byggplaner som är på gång 
ger det möjligheter för 
framtiden”, skriver han i 
sitt svar till Värna Adelsö. 
Dock är han tydlig med att 

han inte ser det som aktu-
ellt att öppna en klass 3 i 
Munsö skola redan till hös-
ten. 

”För närvarande ser vi inte 
att det finns underlag för 
att inrätta en tredje klass 
på Munsö skola”, skriver 
han. Han hänvisar också 
till att barnen i årskurs 3, 
enligt skollagen, ska påbör-
ja undervisning i estetiska 
och praktiska ämnen och 
att det kan vara svårighe-
ter att rekrytera den typen 
av lärare och att barnen 
eventuellt kan få skjutsas 
till andra skolor. Men för-
eningen Värna Adelsö kö-
per inte  Sivert Åkerljungs 
argument, menar Anders 
Gustafsson.

 – Vill man så går det att 
lösa. En behörig lärare bor-
de gå att uppbringa, säger 
han.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Underlag för klass 3 
på Munsö skola

NYHETER ”Beslutet innebar att man splittrade lågstadiet. Därmed bröt kommunen läroplanen för lågstadiet” ’’

TRÄKVISTA | Nu står det 
klart, KOM-huset som 
ska ersätta de nuvaran-
de idrottslokalerna på 
Träkvistavallen.

– Det är glädjande att få 
klippa bandet och välkom-
na idrottsklubbarna över 
till nya, fina lokaler, som 
jag hoppas kommer ge dem 
ännu bättre förutsättningar, 
säger Adam Reuterskiöld 
(M).

I fredags var det dags för 
invigning av nya KOM-hu-
set. Efter en coronaanpassad 
ceremoni med bandklipp-
ning följde en rundvand-
ring genom husets om-
klädningsrum, domarrum, 
förvaringsutrymmen, mö-
tesrum och utrymmen för 
arbetsplatser, som avsluta-

des med kaffe och smörgås. 
     KOM står för Kontor, Om-
klädning och Mötesrum och 
huset har uppförts för att er-
sätta de gamla lokalerna på 
Träkvistavallen och är tänkt 
att samla hela verksamhet-
ens och föreningens behov 
under ett och samma tak. 

– Vi ser en utveckling av 
idrottsplatsen som kommer 
skapa ännu mer nytta för 
medborgarna, säger Adam 
Reuterskiöld (M), kom-
munstyrelsens ordförande. 

För Richard Markusson, 
kanslichef på Ekerö IK be-
tyder det nya huset mycket.

– Det bästa är de 16 nya 
fräscha omklädningsrum-
men för ledare och utövare 
som kommer kännas som 
ett rejält upplyft, säger han. 

KOM-huset invigt

”...Vill man så går det 

att lösa. En behörig 

lärare borde gå att 

uppbringa”

ANDERS GUSTAVSSON,
VÄRNA ADELSÖ

Den obligatoriska bandklippningen vid invigningen av KOM-huset. 
Från vänster Ove Wallin (C), Adam Reuterskiöl (M), Helena Butén 
Langlet (M) och Sivert Åkerljung (KC).   FOTO:  THOMAS ÄLGEKRANS      



Erbjudandena gäller t.o.m 2021-05-24. Kan ej kombineras med andra erbjudanden/rabatter, reservation för slutförsäljning. Lokala avvikelser kan förekomma.

FÄRINGSÖ Färentunavägen 65 | tel 08-560 241 00 | mån-fre 6.30-18, lör 9-14, sön 10-14
k-bygg.se/faringso

Nu är det äntligen vår! På med snickarbältet, starta cirkel-
sågen och börja med altanbygget. Passa på att  byta till 
en ny ytterdörr som blir riktigt snygg och inbjudande. 

Nu är det ääntligen vår! På med snickarbältet, starta cirkel-
sågen ochh börja med altanbygget. Passa på att  byta till 
en ny yttterdörr som blir riktigt snygg och inbjudande.

Vårkänsla!
Just nu! 

20%
på SWEDOOR och
POLARDÖRREN*

*Rabatten gäller 
beställningsvaror och

bruttoprislistor.

Bosch Kap- och gersåg GCM80SJ
1400 watt effekt och smidig kapning 
med bredd upp till 270mm och höjder på 
70mm. Rek ca pris 5039:-

Kap- & gersåg 

2895:-

Beckers Perfekt Fasad Plus
Hållbar fasadfärg med hög 
kvalitet. Lätt att måla med, 
torkar snabbt. 10 liter. 
Valfri kulör 2195:- 

Standardkulör 10 lit

1995:-

Beckers Elit Träolja
Ny förbättrad kvalitet! Håll 

längre. 2,7 liter. Rek ca pris 
427:- Bruten kulör 219:-

Elit Träolja

199:-
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:-

Ytterdörr Modern

3995:-
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Möte med kronprinsessparet
KOMMUNEN  | 5 maj hade kommunstyrelsens ordfö-
rande Adam Reuterskiöld (M), ett digitalt möte med 
kronprinsessparet om Ekerö kommuns hantering av 
pandemin, hur den påverkat kommunen men även kom-
munens utveckling och framtid. Kronprinsessan berät-
tade under samtalet att hon har en särskild koppling till 
Ekerö kommun då hon är uppvuxen i kommunen och 
har tillbringat mycket tid på öarna. Samtalet avslutades 
med att kronprinsessparet skickade en hälsning till alla 
kommuninvånare.

KOMMUNEN | Så stor är Ekerö kommuns del av den så 
kallade skolmiljarden, som regeringen beslutat att ge 
Sveriges skolor med anledning av pandemin. Pengarna 
ska användas för att säkerställa att alla barn och elever 
får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Ekerö 
kommun har valt att fördela sin del av pengarna på verk-
samhet inom årskurserna 7 till 9 och insatser som lovsko-
la, läxhjälp och annat individuellt stöd.

Ekeröföretag nominerat 

till Årets klimatbonde
MÄLARÖARNA | För att uppmärksamma de företag som 
gör jobbet med att minska klimatpåverkan inom mat- 
och blomproduktion ger Svenskt sigill ut priset Årets 
klimatbonde. Av de sex nominerade i år finns Amanda 
och Anders Alverbäck på Ekeröföretaget Alverbäcks 
blommor. Juryn består av Johan Kuylenstierna, ordfö-
rande i Klimatpolitiska rådet, Paul Svensson, tv-kock 
med hållbarhetsfokus, Jenny Jewert, Världsnaturfonden 
WWF och Helena Allard, hållbarhetschef för Svenskt 
sigill. Vinnaren utses efter sommaren.

Fler övernattar trots corona
MÄLARÖARNA | Roger Marjavaara, docent i kultur-
geografi med inriktning mot turism på Umeå univer-
sitet, har studerat turismsverige före och efter corona 
och funnit att antalet kommersiella gästnätter i svenska 
kommuner minskat med 23,3 miljoner kronor mellan 
åren 2019 och 2020. Stockholm finns med på listan av 
de kommuner som tappat mest, med 63 procent, medan 
gästnätterna i Ekerö kommun ökade med 166 procent.

 

Drop-in-vigsel i slottsparken
EKERÖ | På nationaldagen, den 6 juni ordnar kommunen 
drop-in-vigslar i Ekebyhovs slottspark för giftaslystna 
par. En speciell telefonsluss för bokning av tid kommer 
att öppnas hos kommunen den 4 juni. Numret tillkänna-
ges på kommunens hemsida, där också mer information 
finns. Hindersprövning och vigselintyg måste beställas 
från Skatteverket innan den stora dagen.                              
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Mälarö
podden

  ”Vi märker att Förbifarten 
  gör att många företag vill 
 etablera sig i Ekerö kommun” 

LÄS MER PÅ SID 26

miljoner

MÄLARÖARNA | Spontanidrott och utomhusaktivi-
teter står högt i kurs när mälaröborna ska aktivera 
sig på fritiden. Det visar en undersökning som kom-
munen nyligen genomfört för att kartlägga med-
borgarnas fritidsvanor.

Mälaröborna vill styra sin träningstid 

Spontant friluftsliv
toppar önskelistan

NYHETER  

Som ett underlag för hur 
kommunen ska jobba vidare 
med att utveckla utbudet av 
idrotts- och friluftsliv, har 
en undersökning gjorts un-
der vintern där mälaröborna 
har fått svara på frågor som 
gäller deras vanor och öns-
kemål på området.

– Möjligheterna till bra 
fritidsaktiviteter är en viktig 
faktor för hur attraktivt det 
är att bo i en kommun, där-
för är det här en väldigt vik-
tig fråga, konstaterar Annika 
Magnusson, utvecklingsle-
dare på kultur- och fritids-
förvaltningen.

Hon berättar att de 2 163 
personerna i åldrarna 20 
till 84 år som svarat på un-
dersökningen, motsvarar 
11 procent av kommunens 
invånare och därmed är till-
räckligt stort underlag för att 
bara ha en felmarginal på två 

procent.
I materialet framgår det 

bland annat att 80 procent 
av dem som svarat är ”gan-
ska” eller ”mycket” nöjda 
med kommunens utbud. 
Det är också tydligt att vux-
na mälaröbor föredrar att 
utöva sina aktiviteter i egen 
regi och utomhus på vand-
ringsleder, strandbad och i 
naturreservat. När det gäller 

rent idrottande så är det Eke-
byhovsbacken, motionsspår 
och utegym som är populä-
raste platserna.

– Det man efterfrågar mer 
av är bättre marknadsföring 
av de möjligheter till spon-
tanidrott som finns, bättre 
skyltning, fler cykelleder i 
naturen och fler anläggning-
ar nära hemmet, vilket är det 
som vi kommer arbeta vida-
re för att utveckla, säger An-
nika Magnusson.

På frågan om hur ofta de 
tror att de kommer att be-
söka det blivande badhuset, 
tror över 70 procent att de 
kommer besöka det minst 
en gång om året och över 
50 procent att de kommer 
utnyttja det minst en gång i 
månaden.

– Det säger en del om hur 
viktigt badhuset är för kom-
munmedborgarna och om 

prognosen håller så ser det 
ut som om det kommer att 
bli välbesökt.

På Adelsö och Munsö hit-
tar man kommunens största 
andel aktiva i en idrottsför-
ening med 50 procent. Det 
kan jämföras med kommun-
genomsnittet som är 30 pro-
cent, vilket också stämmer 
överens med riksgenom-
snittet. Färingsö är dock den 
del av kommunen som har 
minst andel medlemmar i 
idrottsföreningar.

Gällande kulturaktivite-
terna är Ekebyhovs slott den 
plats som flest mälarobör 
har besökt under det senas-
te året. Hela 80 procent sä-
ger att de varit där minst en 
gång.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

’’
”...efterfrågar 
bättre mark-

nadsföring av de möj-
ligheter till spontan-
idrott som finns, 
bättre skyltning, fler 
cykelleder i naturen 
och fler anläggningar 
nära hemmet”

Andreas Gustafsson har tillsammans med sin familj och andra frivilliga 
krafter röjt discgolf banan som ligger precis intill Mälaren på Adelsö.        

FOTO: LO BÄCKLINDER
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EXTRAÖPPET

ADELSÖ | När adelsöbon 
Andreas Gustafssons 
gamla discgolfklubb i 
Gävle skulle byta ut sina 
korgar till nya fick han 
köpa de gamla billigt. 
Därefter anlade han en ny 
bana på Adelsö som har 
kommit att bli välutnytt-
jad av såväl öbor som mer 
långväga discgolfspelare.

Solen strilar ner på vitsip-
porna som sträcker sina 
långa halsar upp mot him-
len. Strax intill ligger ut-
kastet som är gjort av trä. 
Andreas Gustafsson tar 
sats med armen långt bak, 
för den framåt och snärtar 
sedan iväg disken med rejäl 
fart mot korgen som skym-
tar i samma riktning som 
Mälaren glittrar.

– Jag har hållit på och 
kastat till och från sedan 
90-talet och när jag bodde i 
Gävle var vi ett ganska stort 
gäng som byggde en bana 
där och ordnade tävlingar 
emellanåt, säger han.

När korgarna på den banan 
skulle bytas ut fick Andreas 
köpa loss dem och tog kon-
takt med Adelsö IF (AIF) 
som gärna lät honom bygga 

en bana på den mark som 
de arrenderar från kom-
munen. Tillsammans med 
sina familjemedlemmar 
och andra frivilliga krafter 
gjorde han sedan ett stort 
planeringsjobb och röj-
ningsarbete för att få till en 
tekniskt ganska avancerad 
9-hålsbana, som är utma-
nande men även kan ge 
glädje till nybörjare.

– Själva planeringsarbe-
tet är väldigt roligt. Då får 
man gå runt och titta noga 
på hur man kan ska planera 
varje hål. Jag har även pra-
tat med de fastighetsägare 
och föreningar som har 
verksamheter som gränsar 
till banan, så att de är med 
på tåget, säger Andreas.

Platsen som gränsar till 
världsarvsområdet på 
Adelsö, var väldigt snårig 
och det krävdes en rejäl röj-
ning för att göra det möj-
ligt att gå runt hela banan 
och ha öppna fairways. 
AIF hjälpte även till med 
nedtagning av en del större 
träd som låg i vägen. Nu har 
undervegetationen fått en 
skjuts av att solen når in på 
ett bättre sätt. Det har bör-
jat växa grönt på marken 

och vårblommorna avlöser 
varandra utmed banan.

– Vi har egentligen inte 
marknadsfört banan, men 
det är en hel del som hittar 
hit ändå. Besökare har lagt 
in den på hemsidor och i 
appar, vilket gör att andra 
också hittar den. Det är 
ett gäng med lokala spela-
re som kastar regelbundet 
och också hjälper till med 
att sköta banan.

Runt om i landet vittnar ak-
tiva om att pandemiåret har 
gett sporten ett rekordartat 
uppsving. På den 18-håls-
bana som finns på Kärsön 
har det varit högt tryck 
med spelare under det se-
naste året. Att det oftast 
är gratis att spela och man 
inte behöver boka någon 
tid, gör att många tycker att 
det är ett bra sätt att förena 
rörelse, utomhusvistelse 
och umgänge.

– Det här är verkligen en 
sport som passar alla, det 
enda man behöver är två 
discar för att komma igång, 
säger Andreas.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Andreas fixade banan

”Möjligheterna till bra fri-
tidsaktiviteter är en viktig 

faktor för hur attraktivt det 
är att bo i en kommun”’’ ANNIKA MAGNUSSON,

UTVECKLINGSLEDARE

Banan har nio varierade hål.                     FOTO: LO BÄCKLINDER
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mot 
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Mälaröcentern

Kjell-Erik 
Börjesson

Fotograf:  Kenneth Bengtsson

Bli medlem i Centerpartiet
centerpartiet.se

MÄLARÖARNA | När Covid-
19-vaccinationen nu går in 
i fas 4 får Ekerös medborg-
are lämna kommunen för 
att få sitt vaccin. 

– Det vore mycket smidi-
gare om vi kunde lösa det 
på våra öar, säger Emma-
Karin Philstrand från 
Ekerö, som står på tur för 
vaccination.

Region Stockholm har nu 
slutit avtal med de privata 
och offentliga vårdgivare 
som fått i uppdrag att vacci-
nera i fas 4 av covid-19-vac-
cinationen. Eftersom var-
ken Stenhamra hälsocentral 
eller Ekerö vårdcentral an-
sökt om uppdraget innebär 
det att vaccinationen av fas 
4 inte kommer ske inom 
kommunen utan i huvudsak 
på någon av länets fjorton 
vaccinationsmottagningar.

– Eftersom sista fasen av 
vaccinationen till stor del 
kommer infalla under som-
maren har vi inte möjlighet 
att bemanna tillräckligt för 
de stora volymer av vaccin 
som det är frågan om, säger 
Magnus Edlund, verksam-
hetschef på Ekerö vårdcen-
tral.

En av de som ska vaccine-
ra sig i fas 4 är Emma-Karin 

Philstrand från Ekerö. Hon 
är annars verksam inom un-
derhållningsbranschen som 
går på sparlåga på grund av 
pandemin.

– Eftersom min arbetssi-
tuation ser ut som den gör 
har jag inga problem med 
att åka iväg för att få vaccin, 
men jag tänker på de som 
jobbar och bor här, som kan 
få det svårt att ta sig iväg till 
en mottagning i eller utan-
för stan, säger hon.

Emma-Karin Pihlstrand 
kommer göra vad som krävs 
för att få sitt vaccin. 

– För mig finns inget al-
ternativ. Den här pandemin 
har gjort så mycket skada 
och jag tänker att vi måste 
vara solidariska och ta det 
här vaccinet för att få ner 
smittan så att vi kan börja 
leva så normalt som möjligt 
igen.

Hon hoppas att resvä-
gen inte kommer hindra 
mälaröborna från att ta sitt 
vaccin

– Men risken finns ju att  
färre kommer vaccinera sig 
när det blir lite mer om-
ständligt och det är inte bra, 
säger hon.

Förutom de fjorton mot-
tagningarna som finns runt 
om i Stockholms län i dags-
läget kommer fler att till-
komma, men exakt var de 
ska placeras är i nuläget inte 
klart. Tider för vaccination 
bokas via appen Alltid öp-
pet och som komplement 
kommer även finnas en 
telefontjänst för bokning, 
med olika nummer för olika 
språk.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Färdigvaccinerat på öarna

NYHETER ”Den här pandemin har gjort så mycket skada och jag tänker att vi måste vara solidariska och ta det här vaccinet” ’’

KOMMUNEN | Den 4 maj 
infördes ett nytt betalsys-
tem på Ekeröleden, färjan 
mellan Ekerö och Slagsta. 
Det nya betalsystemet 
innebär inga prishöjningar, 
men de som tidigare åkt 
gratis med parkeringstill-
stånd för rörelsehindrade 
kommer efter införandet 
att behöva betala för sina 
resor.

Nyheter med det nya be-
talsystemet är att resenärer 
kommer ha 30 minuter på 
sig, från att ombordkörning 
skett, att betala sin resa. De 
tidigare stickkontrollerna 
ombord kommer att ersättas 
av en automatisk kontroll 
av registreringsnumret. För 

den som inte betalar kom-
mer en tilläggsavgift att au-
tomatiskt skickas till inne-
havaren av fordonet. 

Från och med den 10 maj 
kommer även appen ”Åk 
Ekeröleden” att ersättas 
med den nya appen ”Åka 
Ekeröleden”. Den nya ap-
pen kommer erbjuda nya 
funktioner, såsom möj-
ligheten att skapa ett eget 
konto där man till exempel 
kan ha koll på sina resor och 
byta registreringsnummer 
om man köpt ny bil. 

Mer detaljerad informa-
tion om det nya betalsys-
temet kommer finnas på 
Ekerö kommuns hemsida.

Nytt betalsystem 
på Slagstafärjan

FAKTA

 För gruppen 65+ samt 
personer i åldern 18 till 59 
med riskfaktorer kommer 
vårdcentralerna inom 
kommunen att fortsatt 
erbjuda vaccination.

 Vaccinationsenheter 
i länet som inledningsvis 
kommer att vaccinera 
medborgarna i Ekerö 
kommun i fas 4 är:

Kulturarenan Fållan 
 i Johanneshov 

Karolinska universitets-
 laboratoriet i Solna 

Karolinska universitets 
 sjukhuset i Huddinge 

Kistamässan i Kista 
Sabbatsbergs sjukhus i  

 Stockholms innerstad 
Torvalla IP i Haninge 
Tullportsgatan i Norrtälje
Baldersgatan i Norrtälje
Odengatan 65 i Stock- 

 holms innerstad 
Kommunhuset i Täby 
Filadelfiakyrkan vid Sankt  

 Eriksplan Stockholms  
 innerstad 

Nacka strandsmässan i  
 Nacka. 

Bredbyskolan i Rinkeby. 
Södertälje vaccinations- 

 enhet, Nygatan 18

Med den 
nya appen 
kommer 
resenärerna 
till exempel 
kunna skapa 
ett eget konto, 
för att enklare 
ha koll på sina 
resor.

FOTO: 
KASPER DUDZIK,
FÄRJEREDERIET

:

”...risken finns ju att 

färre kommer vaccine-

ra sig när det blir lite 

mer omständligt och 

det är inte bra”

EMMA-KARIN 
PHILSTRAND
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MÄLARÖARNA | Under 
2020 ökade Sveriges 
befolkning med 0,5 pro-
cent, vilket är den lägsta 
ökningen på 15 år. Även 
Ekerö kommun hade en 
förhållandevis låg ökning, 
men ännu är kurvan 
stadigt uppåtgående på 
samma sätt som den varit 
så länge som någon kan 
minnas.

– Kommunen har haft en 
positiv befolkningsökning 
så långt tillbaka som jag kan 
se i SCB:s statistik. Den har 
varit varierande från år till 
år, men kurvan är stabilt 
uppåtpekande, säger Tho-
mas Hammarström, plan-
koordinator på kommunen.
Den 31 december hade kom-
munen 28 879 invånare, vil-
ket var en ökning med 189 
personer under 2020. Året 
dessförinnan var motsva-
rande siffra 382 och under 
2018 ökade kommunens be-
folkning med 555 personer. 
Ökningstakten påverkas 
delvis av balansen mellan 
antalet födda och avlidna, 
men även av hur många som 
flyttar till och från kommu-
nen.

– Under 2020 var det lite fär-
re personer än tidigare som 
flyttade till kommunen och 
tyvärr även något fler som 
avled. Byggandet har också 
gått ner, vilket påverkar siff-
rorna, säger Thomas Ham-
marström.

Under 2018, då inflyttning-
en var stor, byggdes 358 
bostäder, men 2019 bara 
53 stycken och för 2020 
är den preliminära siffran 
67 nybyggda bostäder. En 
del av befolkningsökning-
en hänger också ihop med 
generationsskifte i många 
bostäder då äldre ensam-
stående personer säljer till 
barnfamiljer.

Befolkningen ökar över 
hela kommunen och Tho-
mas Hammarström kan inte 

se några särskilt expansiva 
områden, annat än att be-
folkningen ökar där bostä-
derna byggs, vilket generellt 
sett är i anslutning till be-
fintlig bebyggelse i enlighet 
med kommunens översikts-
plan.

– Under senaste året 
har till exempel Fredriks-
strandsvägen på Ekerö och 
nya flerfamiljshusen vid 
Jungfrusund stått för en 
del av ökningen medan det 
också finns en mer utspridd 
ökning över i stort sett hela 
kommunen.

När det gäller hur Mälarö-
arnas befolkning kommer 
utvecklas framöver säger 
prognoserna att inflyttning-
en kommer att fortsätta. 
Kommunens vision är att 
2030 ska invånarantalet vara 
35 000 och 2050 ska det ha 
ökat till 40 000. 

Befolkningsstatistiken 
och prognoserna ligger till 
grund för mycket av kom-
munens arbete. Såväl sko-
lutveckling, socialtjänstens 
prioriteringar när det gäller 
till exempel äldreboenden 
samt infrastruktursatning-
ar, hänger ihop med hur 

man tror att befolkning-
sunderlaget ser ut framö-
ver.

– När det gäller bostads-
byggandet har vi precis in-
fört ett nytt arbetssätt för 
våra detaljplaner som är ex-
ploatörsdrivet istället för att 

kommunen initierar var det 
ska byggas. Det betyder att 
företag eller privatpersoner 
driver och bekostar arbetet 
med detaljplanen, med-
an kommunen ställer krav, 
granskar och hanterar myn-
dighetsutövningen vilket 

förhoppningsvis kommer 
att betyda att vi kommer 
kunna anta fler planer fram-
över, säger Thomas Ham-
marström. 

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Stadigt mot 30 000 invånare
NYHETER ”Byggandet har också gått ner, vilket påverkar siffrorna...” ’’

’’
”När det 
gäller bostads-

byggandet har vi 
precis infört ett nytt 
arbetssätt för våra 
detaljplaner som är 
exploatörsdrivet”

Den 31 december hade kommunen 28 879 invånare.           FOTO: RODRIGOPARAS.SE



ekero.se

I Ekerö kommun slänger vi över 80kg matavfall per person och år. 
Avfallet kan användas för att framställa biogas och biogödsel. 

Men tyvärr tar vi inte hand om allt.
Gröna påsen känner de flesta till men alla använder den inte. 

Så slå ett slag för miljön, sortera ditt matavfall i den gröna påsen, 
gör en dubbelknut så att den inte läcker och lägg den i din vanliga soptunna.

Matavfallet sorteras sedan ut från de vanliga soporna. 

Mer information hittar du på ekero.se, sök efter Gröna påsen.

Gör en 
dubbelknut 

för miljön 
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Godkänd att utföra hemtjänst i Ekerö kommun sedan 2010

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

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

Ring gärna så vi berättar mer!

08-560 243 66
www.malaroomsorg.se

”Vi har en väldigt hög odlingskompetens i företaget med hortonomer 
som avgör hur plantorna ska hanteras...”       Kristin OrrestigNäringsliv ’’

MÄLARÖARNA | Nyligen 
fick Svegro sitt andra 
beviljade anslag på kort 
tid från Vinnova för att 
utveckla arbetet med 
odlingsplattformer med 
integrerad AI-teknik. 
Genom att läsa av basili-
kaplantornas tillväxt och 
hälsa digitalt, kan man 
reglera näring, ljus och 
vatten för att få det bästa 
utfallet.

I de 55 000 kvadratmeter 
stora växthusen på Färingsö 
har familjen Norman od-
lat örter och grönsaker för 
försäljning sedan Ingegerd 
och Thore startade företaget 
1960. Närodlat, ekologiskt 
och energieffektivt är ledor-
den och i det arbetet ingår att 
använda tekniska innovatio-
ner för att få ut bästa tänkba-
ra ur varje frö som planteras.

– Vi har en väldigt hög od-

lingskompetens i företaget 
med hortonomer som avgör 
hur plantorna ska hanteras i 
varje skede av tillväxten. Vi 
har också kommit väldigt 
långt med automatiserade 
odlingsbanor som gör att ut-
rymmet används maximalt i 
varje växtfas, så vi kan inte 
göra mycket mer där, förkla-
rar Kristin Orrestig, varu-
försörjningschef.

Hon beskriver hur företa-
get tagit nästa steg till att 
minska energianvändning-
en genom att utveckla en 
storskalig digital odlings-
plattform tillsammans 
med konsultbolaget Codon 
Consulting. Systemet har  
integrerad AI-teknik, som 
läser av plantorna i varje 
steg av utvecklingen, för att 
ha kontroll över hur de väx-
er och hur de mår. Hittills 
har systemets tagits fram 

genom att följa den egna 
produktionen av basilika-
plantor, men anpassas nu 
även för andra grödor och är 

tänkta att kunna skalas upp 
och användas även av andra 
inomhusodlare.

– Genom det här systemet 

kan man se hur mycket plan-
torana växer och vilken färg 
bladen har, för att avgöra vad 
de behöver för att växa i rätt 
takt och må bra, säger Kris-
tin Orrestig.

Redan sedan tidigare styr 
såväl Svegro som andra in-
omhusodlare ofta sitt kli-
mat med hjälp av datorer 
som samlar odlingsdata 
kring jordens näringsvär-
den, solljus och tillväxt, 
men analyserna har till stor 
skett manuellt. För att kom-
ma bort från de manuella 
bedömningarna analyserar 
Svegros system digitalt, 
även om det i slutändan är 
odlingsexperterna som fat-
tar beslut om vad och hur 
mycket som behöver till-
föras.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Framtidens växthus 
Artificiell intelligens maxar basilikans tillväxt

35 procent av 
skatten från 
företagen
MÄLARÖARNA | De små- 
och medelstora företagen 
(med mindre än 50 anställ-
da), står för 35 procent av 
de kommunala skatteintäk-
terna i Ekerö kommun. Det 
innebär att de bidrar med 538 
miljoner skattekronor. Detta 
framgår av ett pressmed-
delande från Företagarna 
Ekerö där man också kan läsa 
att småföretagen står för den 
största andelen av kommu-
nala skatteintäkterna i 189 
av Sveriges 290 kommuner.

– Varje skattekrona i kom-
munen måste skapas innan 
den kan fördelas inom väl-
färden och vår rapport visar 
tydligt att det är de små och 
medelstora företagen som 
står för en väldigt stor del 
av notan, säger Susanna 
Stensdotter, vice-ordförande 
Företagarna Ekerö.

Statistiken bygger 
på offentliga data från 
Statistiska centralbyrån och 
Arbetsförmedlingen som 
sammanställts av organisa-
tionen Företagarna i rappor-
ten Välfärdsskaparna.

Kristin Orrestig, Svegros varuförsörjningschef, omgiven av basili-
ka.                     FOTO: INGEMAR LINDEWALL
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VERKSTAD

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

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

P Å  K Ö P E T  V I D
S E R V I C E  H O S  O S S

Deras unika metod
allt mer eftertraktad

Stabtech AB

Citat ’’

SKÅ | Mälaröarnas nyheter 
åker ut till Stabtech och 
får höra om verksamheten, 
tankarna inför framtiden 
och företagets syn på ut-
vecklingen av Mälaröarna. 
 
När bildades Stabtech och 
vem startade företaget? 
– Stabtech bildades 2014 av 
mig Emil Belfrage och To-
mas Vintheden.

Hur många anställda har 
företaget?
– I dagsläget har vi cirka 15 
anställda.

Berätta om er verksam-
het, vad gör ni? 
– Stabtech är ett entrepre-
nadföretag som specialiserar 
sig på tätning och grund-
förstärkningsarbeten med 
geopolymer. Vi utför en 
unik metod som blir alltmer 
eftertraktad på den svens-
ka marknaden, både inom 
privata och offentliga sek-

torn. Vid grundförstärkning 
av fastigheter eller tätning 
av mark injicerar Stabtech 
den underliggande jorden 
med vår speciellt framtag-
na expanderande geopoly-
mer.  Geopolymeren injekt-
eras under högt tryck, sprids 
snabbt, expanderar och fyl-
ler hålrum, binder samman 
fraktioner och konsoliderar 
jordar. Detta kan göras utan 
att grävning eller använd-
ning av stora maskiner be-
hövs, vilket spar både tid och 
pengar för våra kunder

Hur kom ni på idén? 
– Vi hade en tid undersökt 
metoden, som vi sett kan 
underlätta mycket och den 
är vanlig i andra delar av värl-
den. Vi har gjort studiebesök 
ibland annat  i USA, där ar-
betsmetoden är utbredd och 
använd mycket.

Vilka är era kunder? 
– Våra kunder är allt från pri-

vatpersoner till fastighets-
bolag och offentliga beställa-
re såsom Trafikverket.

Är det något speciellt 
uppdrag som ni är extra 
stolta över? 
– Ja absolut. Det känns alltid 
bra när vi kan rädda K-märk-
ta byggnader som drabbats 
av sättningar, exempelvis 
citykyrkan i Linköping eller 
när vi kan lösa akuta pro-
blem med vatteninträng-
ningar i spontgropar som 
exempelvis Ocean-hamnen 
i Helsingborg. Då kan bygg-
nationer fortsätta utan stör-
re uppehåll, vilket spar stora 
pengar åt våra kunder.

Hur ser era framtidsutsik-
ter ut och vilka utmaning-
ar står ni inför? 
– Vi står inför en expansion 
när metoden blir allt mer 
accepterad på marknaden 
och alla förstår dess fördelar.
Utmaningen är att tillsätta 

rätt kompetenser och att or-
ganisationen ska utvecklas i 
jämn takt med omsättning-
en.

Har pandemin påverkat 
er? 
– Vi har fått anpassa oss ef-
ter rådande världssituation, 
men utifrån omständighet-

erna har vi påverkats väldigt 
lite i jämförelse med andra 
branscher.
 
Hur vill ni se Mälaröarna 
utvecklas framöver? 
– Vi vill  att Mälaröarna fort-
sätter att utveckla företagens 
möjligheter till att etableras 
här ute.

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

– Mälarö träningsverk och 
satsningen de gjort i sina 
nya lokaler nere vid Jungfru-
sund.

Thomas Vintheden och Emil Belfrage, Stabtechs ägare.                                    FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS

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

’’ ”...accepterad på marknaden och alla förstår dess fördelar” 
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EKERÖ

GLASSIGAST PÅ EKERÖ

Kampanjdagar hela  
Kristihimmelfärdshelgen!

Björn Falk på de nya padelba-
norna på Munsö.

 FOTO: PRIVAT

Munsöbo till OS i Tokyo VM-brons i Texas
ISHOCKEY | Carl Lindbom 
och Oliver Moberg från 
Mälaröarna kom hem med 
ett brons efter U18-VM i 
ishockey. I kvartsfinalen 
gjorde Småkronorna en 
stark prestation och slog ut 
USA. I semifinalen blev det 
förlust mot storfavoriten 
Kanada som även tog hem 
guldet. I bronsmatchen mot 

Finland höll Carl Lindbom 
nollan och Sverige vann 
med hela 8-0 och bronset 
var säkrat.

– Det var en otrolig upp-
levelse att få möta världens 
bästa U18-spelare och att 
få representera Sverige och 
det känns fantastiskt bra att 
få med sig en bronsmedalj 
hem, säger Oliver Moberg. 

GYMNASTIK | Gymnasten 
David Rumbutis, 21, från 
Munsö är klar för OS i 
Tokyo. 

David Rumbutis är uppväxt 
i Älvsbyn tillsammans med 
en riktig gymnastikfamilj. 
Eftersom hela familjen job-
bade inom gymnastiken 
blev det självklart att han 
också skulle in i hallen och 
leka. Familjen flyttade sena-
re till Stockholm och sedan 
ett år tillbaka har de hittat 
lugnet på Munsö. 

– I Stockholm har famil-
jen flyttat runt lite överallt 
men förra våren hittade vi 
Munsö och där trivs vi väl-
digt bra, då det känns som 
att vi bor uppe i norr igen, 
säger Rumbutis.

David Rumbutis tävlar för 
All Star Gymnastics och har 
trots sin unga ålder blivit 
svensk mästare tre år i rad. 
När han nyligen gjorde de-
but på senior-EM i Basel fick 
han beskedet att han blivit 
uttagen till OS i Tokyo. Se-
nast Sverige hade en manlig 

gymnast i OS var i Barcelo-
na 1992.

– Det var ju självklart kul 
att höra att jag blivit uttagen 
och man blev väldigt taggad 
på att åka hem och börja trä-
na igen, säger Rumbutis.

David Rumbutis slutade på 
13 plats i mångkampsfinalen 
i Basel. OS i Tokyo inleds 
den 23 juli och fram till dess 
handlar det om att finslipa 
formen.

– Fram till OS kommer 

jag att hålla mig inne i trä-
ningshallen för att slipa 
och förbättra det som går. 
Målet med OS är för mig 
att stabilt genomföra en så 
fin mångkamp som möjligt 
och samtidigt satsa lite ex-
tra på hopp. Jag vill gärna ta 
mig till en 24-final i mång-
kampen och en hoppfinal 
där det bara är åtta personer 
som tävlar om medalj. Se-
dan vill man såklart komma 
hem igen med en medalj 
runt halsen, avslutar David 
Rumbutis.

JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

Sportnyhet? Skicka kort text till sport@malaroarnasnyheter.se

”Glädje behöver vi alla i dessa tider, unga som äldre...”
Björn FalkSpporten

’’
”Målet med 
OS är för 

mig att stabilt 
genomföra en så 
fin mångkamp 
som möjligt och 
samtidigt satsa 
lite extra på hopp”

’’

David Rumbutis (t.v) blir den första svenska manliga gymnasten 
sedan 1992 som deltar i OS.  FOTO: PRIVAT

Nya padelbanor på Munsö
PADEL | Lördagen 1 maj 
invigdes två nya padelba-
nor på Munsö med en coro-
na-anpassad turnering. 

Dagen bjöd på stålande vä-
der, bra spel med många 
härliga bollar och glada till-
rop från publiken som var 
på plats. Björn Falk som 
driver banorna under nam-
net Mälarö padel har arbetat 
intensivt under våren och är 
nu glad att banorna äntligen 
är på plats och invigda. 

– Jag hoppas och tror 
att det kommer att glädja 
många på Mälaröarna. Gläd-
je behöver vi alla i dessa ti-
der, unga som äldre, säger 
han.                                                       

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

Pizzafest på Enzo!Pizzafest på Enzo!
Fredagar kl 16-19Fredagar kl 16-19

Tunna surdegsbottnarTunna surdegsbottnar

99 kr för valfri pizza99 kr för valfri pizza
Ring gärna och beställ  Ring gärna och beställ  
mellan 16.00-18.30.  mellan 16.00-18.30.  

Vi bakar fram till 19.00 Vi bakar fram till 19.00 

08-34 11 7708-34 11 77
Är du trött på att laga mat?Är du trött på att laga mat?

Vi erbjuder take-away på vår meny samt vi har Vi erbjuder take-away på vår meny samt vi har 
färdiga rätter i microlådor för 95 kr/st.färdiga rätter i microlådor för 95 kr/st.



Följ oss på Facebook
www.facebook.com/coloramaekero

Följ oss på Instagram!
coloramaekero

Tunnlandsvägen 3, mitt emot Träkvista Idrottsplats

Öppet 7 dagar i veckanÖppet: Vardagar 6.30-18
Lördag-Söndag 10-14

08-560 313 40 

www.coloramaekero.se

Erbjudandet gäller t.o.m. 2021-03-07

EK TRÄGOLV

Kampanjdagar hela  Kampanjdagar hela  
Kristihimmelfärdshelgen!Kristihimmelfärdshelgen!

Öppet alla dagar! Torsdag 10-14, fredag 06.30-18, lördag och söndag 10-14.

• Kampanj på Demidekk fasadfärg!
• 3 liter Jotun Träolja V 189 kr!
• 20% på Sioo:X, Silvergrått trädskydd  
 för din altan

KÖP POOLKEM 
FÖR 300 KR! 

Få badtermometer på köpet 
(Värde 100 kr)

Om ni inte kan eller vill besöka butiken under dessa pandemi-tider så kan ni maila in er beställning till ekero@colorama.se 
och få varorna levererade hem vid ett senare tillfälle (gäller inom Ekerö kommun och vid ett ordervärde om minst 500 kr). 

Erbjudandena gäller 13-16/5 eller så långt lagret räcker.

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

Sommarkampanj!

25 %
på all utvändig 

Nordsjöfärg

EKEBYHOV | Den 8 maj 
invigdes en ny konst-
utställning i Ekebyhovs 
slottsgalleri. I den kan 
besökarna se tre konst-
närer ställa ut konst med 
stor och lite okonventio-
nell materialkänsla. 

De tre konstnärerna ”Lel-
le B” Bodarve, Woo-Bock 
Lee och Kerstin ”Kärran” 
Skeppstedt ställer fram till 
den 23 maj ut bilder, collage 
och skulpturer under sam-
lingsnamnet ”Siffror Tecken 
Fält”. 

– Vi tre jobbar mycket 
tillsammans i Woo-Bocks 
galleri vid Sankt Eriksplan 
och vi har ställt ut tidigare 
i olika konstellationer, be-
rättar Kerstin Skeppstedt 
som tidigare varit drott-
ningholmsbo under många 
år och dessutom har en sär-
skild relation till Ekebyhovs 
slott som hon besökt många 
gånger.

Under vernissagen un-
derhöll också hon och några 

vänner som är musiker, va-
rav ytterligare någon drott-
ningholmsbo, med svensk 
vispop för besökarna.

– De gemensamma be-
röringspunkterna mellan 
våra konstverk kan man 
säga är materialkänslan och 
att ingen av oss ägnar sig åt 
konventionellt måleri, säger 
Kerstin Skeppstedt.

Själv är hon pensionerad 
arkitekt och jobbar med 
många olika material och 
metoder såsom äggtempe-
ra, plexiglas och olika col-
lagetekniker. ”Lelle B” Bo-
darve är inredningsarkitekt 
till professionen och kom-
mer bland annat att ställa ut 
siffror i plåt. 

Woo-Bock Lee gör bland 
annat collage och bygger 
bilder av boksidor från 
200 år gamla koreanska 
skolböcker. Hon var bland 
annat ensamutställare på 
Östasiatiska museet när 
man firade 60-årsdagen av 
diplomatiska förbindelser 

mellan Sverige och Repu-
bliken Korea.

Samtidigt som konstut-
ställningen invigdes i slot-
tet, öppnade också kaféet för 

säsongen. Under maj månad 
kommer det att hållas öppet 
under helgerna.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Stor materialkänsla
Siffror, tecken och fält i ny utställning

KULTUR ”...ingen av oss ägnar sig åt konventionellt måleri...” ’’

DROTTNINGHOLM | Utom-
husvisningar av slottstea-
tern, ny chef och ny famil-
jeföreställning – detta 
är några av nyheterna på 
Drottningholms slottstea-
ter under våren. 

Den 22 maj har Drottning-
holmsteatern premiär på 
sin nya familjeföreställning 
Skönheten och Odjuret. 
Den 250-åriga populärkul-
turella klassikern är lika 
gammal som teatern och 
kommer visas i en nyskriven 
tolkning som kan ses av åtta 
personer åt gången om inte 
restriktionerna lättat.

Ny vd och konstnärlig led-
are för teatern är Anna Ka-
rinsdotter som senast kom-
mer från Kungliga operan 
där hon har varit konstnär-
lig chef för Unga på operan. 
Hon har ett femårigt för-
ordnande som startade den 
1 maj.

Under maj månad ordnas 
såväl utvändiga som invän-
diga visningar av teaterhu-
set på helgerna och från den 
första juni till sista septem-
ber ges det dagliga turer un-
der säkra förhållanden.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Mycket nytt
på teatern

Ovan ses verket ”Sju” av 
Lelle Bodarve, ovan t.h. ”Tall 
bambu” av Woo-Bock Lee och 
nedan t.h. ”Sjutton” av Kerstin 
”Kärran” Skeppstedt.   

FOTO: TOVE FALK OLSSON



FASTIGHETSBYRÅN EKERÖ, 08-564 109 80

Prata med oss. Vi finns alltid nära till hands.

Äntligen är ett av de eftertraktade husen på Växthusvägen till salu! Här bor ni på en lugn återvändsgata 
med gångavstånd till skola, förskola, mataffär, bussar samt bad i Mälarens vatten. 

Växthusvägen 21
Ekerö Närlunda | Ekerö

Utgångspris 5 375 000 kr Rum 6 rum, varav 3 sovrum Boarea 141/28 kvm Tomt 592 kvm Byggt 1965
Energiprestanda 175 kWh/kvm år Energiklass F Visas Sön 16/5 12.30-14.00 Mån 17/5 15.30-16.00
Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

Kundbetyg 4,7 av 5  
på reco.se
Läs mina omdömen på reco.se.

Fastighetsbyrån på Ekerö, 
070-754 54 35

Per-Martin 
Nesselsten

Fastighetsmäklare

Välkommen till Jungfrusund och denna fantastiska lägenhet belägen på våning 2 med sjöutsikt mot 
Mälarens vatten! Här bor ni nytt och fräscht där stor omsorg har lagts för att skapa ett modernt boende.

Mjölnarvägen 23
3:a Ekerö Jungfrusund | Ekerö

Utgångspris 3 875 000 kr Avgift 3 093:-/mån (inkl värme & kallvatten, varmvatten tillkommer enligt 
schablon) Boarea 70 kvm Vån 2 av 4 (Hiss) Visas Sön 16/5 14.45-15.30 Mån 17/5 14.30-15.00
Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35



Vardagsrum
Kontor 

Konferensrum
Hobbyrum 
Yogastudio

Matsal

HallKök Badrum

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

Tillåtet skejta efter 16.00

Patrik Sviberg minns när kommunen förbjöd skejtingen. Artikeln är från MN 31 maj 1978.

Alltid nära dig! 

100 % om Mälaröarn
a

Grundad

1949

JAG MINNS  när vi var 
nyinflyttade och hade bli-
vit träkvistabor i början av 
60-talet. Det ansågs att vi 
flyttat till en sovstad, men 
här var det inga föräldrar som 
sov bort sin tid. Det gällde 
att vara vakna och ta initia-
tiv.  Den viktigaste frågan var 
hur vi skulle ta hand om bar-
nen. En lekskola stod högst 
på önskelistan, men det hade 
kommunen inte tänkt på. Det 
skulle dröja länge innan något 
sådant skulle vara färdigt för 
barnen. Men i vår egen villa 
fanns det en vind och efter-
som jag var en ung konstnär 
med idéer drog vi där igång 
en ”kladdskola” för barn. 
Träkvistas småbarnsmammor 
jublade och skickade dit sina 
småttingar en gång i veckan. 
Ungarna hade utomordentligt 
roligt, kladdade och kletade 
allt vad de orkade. De hade 
full sysselsättning en stor del 
av dagen.

GUNILLA
 EKSTRÖMMER FÜRST       

EKERÖ MUNSÖ 
HEMBYGDSFÖRENINGS  
PROJEKT 

”JAG MINNS”  

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

”Jag minns”

”Kladdskola” för barn. Träkvistas 
småbarnsmammor skickade dit 
sina småttingar en gång i veckan.

KOMMUNEN | Att allt var 
bättre förr är en sanning 
med modifikation. I alla 
fall om man var ung och 
gillade att skejta – eller åka 
rullbräda, som det kallades 
då. 1978 blev det nämligen 
förbjudet att skejta i hela 
Ekerö kommun.

Den 5 maj 1978 fattades ett 
generellt skejtförbud av tra-
fiknämnden i Ekerö kom-
mun. Förbudet kom att gälla 
alla tider och på samtliga ga-
tor och torg i kommunen och 
att bryta det var straffbart. 

Enligt en artikel i Mälarö-
arnas nyheter den 31 maj 
trotsade skejtande ungdo-

mar förbudet och la upp 
stenar och ölburkar, bland 
annat på Gräsåkervägens in-
till Träkvista skola, som de 
sedan körde slalom emellan. 
Detta ledde till klagomål från 
allmänheten, men inget in-
gripande från polisen. 

Någon veckan innan arti-
keln publicerades kom dock 
ett nytt beslut från skol-
nämnden, som skulle trot-
sa trafiknämndens tidigare 
förbud. Beslutet öppnade 
upp möjligheter för mälarö-
ungdomar att skejta ändå, 
då de, enligt artikeln efter 
klockan 16.00 gavs tillåtelse 
att använda alla kommunens 
skolgårdar för att utöva sitt 

intresse på.
– Ungdomarna måste ju ha 

någonstans att åka, sa skol-
direktören Lars Hallberg till 
Mälaröarnas nyheters repor-
ter Göran Söderlund.

En av de som minns skejting-
en i sina ungdomsdagar är 
Patrik Sviberg, 56, som bod-
de i Stenhamra mellan åren 
1974 och 1987. 

– Jag kommer ihåg när 
kommunen förbjöd oss att 
åka, men vi sket i det och åkte 
på cykelvägar och parkering-
ar i alla fall. Vid ett tillfälle 
fick vi spillbitar av Färingsö 
trä för att bygga en ramp. Vi 
höll på hela tiden med våra 

brädor, det var verkligen en 
livsstil, säger han.

Enligt artikeln tyckte 
Tappströmspolisen Bert 
Hörnqvist att skolgårdarna 
var en lämplig plats för bräd-
åkning, så länge ungdomar-
na bar nödvändiga skydd. 
Stockholmssjukhusen hade 
vid tillfället för artikelns 
skrivande rapporterat fle-
ra fall av benbrott och svåra 
hjärnskakningar till följd av 
brädåkande, så att sysselsätt-
ningen var långt ifrån ofarlig 
stod ändå klart.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Nytt beslut trotsar tidigare förbud:

”Vid ett tillfälle fick vi spillbitar av 

Färingsö trä för att bygga en ramp” ’’’’
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Särskilt inte när du har höga krav.  
Hög kvalitet kostar ofta lite mer – det är nog de flesta överens om. 
Därför har vi inte alltid det lägsta priset. Däremot kan du alltid vara  
säker på att vi levererar den höga kvalitet du vill ha. Eller bättre.

Välkommen att LEJA – det lönar sig i längden!
  
  

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

GRÖNYTESKÖTSEL • VINTERVÄGHÅLLNING • VÄGBYGGEN

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

INTE SÅ LÄTT
ATT VÄLJA RÄTT

jungfrusundsmarin.se

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

VÅRSERVICE?
Boka tid hos oss!

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

Tröttnat på köerna?
Arbeta och bo på Ekerö!

Lokal, maskinhall, lager
Vi har nybyggda och nyrenoverade lokaler till uthyrning i 
Brygga industriområde. Lokal ca 130 kvm med ca 50 kvm 
i entresolplan. Det finns möjlighet att anpassa lokalen efter 
behov. 2 st garageportar 4x4,5 meter mot gatan och 2 st 
gångdörrar på sidorna. Grindar till området är låsta nattetid. 
Lokalen är inte lämplig som bilverkstad då det endast finns 
en tillhörande parkeringsplats utanför lokalen. Lämplig för 
liten tillverkningsindustri, lager, byggfirma etc. Ca 200 m 
till buss, 2 min till Ekerö centrum med bil. 5 min till Ekerö-
Slagsta färjan. TOTAL YTA 180 kvm.
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Parkslide i brännbart
FRÅGA Tar Skå-återvinning emot 
invasiva växter eller ska de läm-
nas på en annan plats? EWA

                     
SVAR Invasiva växter såsom 
Parkslide ska grävas upp med samt-
liga rotdelar och läggas i en sopsäck. 
Låt avfallet stå ett tag innan du kastar 
det och slå gärna på lite vatten så att 
ruttningsprocessen kommer igång. 
Därefter lämnar du avfallet till en 
återvinningscentral och lägger säck-
en i brännbart och inte i trädgårds-
avfall.

Varför skytteltrafik?
FRÅGA Vad händer vid Kagge-
holm? Lastbilar kör skytteltrafik 
med jord. Vet ni vad som är på 
gång och vad planerna är framåt?   

ULLA

SVAR Vi har inga uppgifter om det. 
Det är en privat markägare som san-
nolikt håller på med någon form av 
markförbättring eller motsvarande.

                     

Städade vägrenar
FRÅGA Vilka är det som städat i 
vägrenarna? Jättebra att det görs. 
Är det kommunen som står för 
detta?   

PER

SVAR För de vägar som vi är väghål-
lare för är det kommunen som har 
städat. Andra vägar har städats av 
Trafikverket samt våra vägföreningar. 

Olaglig biltvätt
FRÅGA Ni talade tidigare om det 
olämpliga i att tvätta bilen på 
gatan, med farliga ämnen som 
sprid i Mälaren där vi får vårt 
dricksvatten ifrån. Jag läste en 
artikel i Villaägarnas tidning att 
det enligt Miljöbalken är kom-
munernas miljöförvaltning som 
ska se till att den här typen av 
nedsmutsning inte sker. I vissa 
kommuner är det till exempel 
böter på att tvätta bilen på gatan. 
Vad gör Ekerö kommun för att se 
till att den här typen av biltvätt 
inte sker?   JIMMY

SVAR Kommunens miljöenhet 
annonserar varje år om att det inte 
är tillåtet enligt lag att släppa ut 
avloppsvatten på gatan. Inkommer 
det en anmälan om biltvätt på gatan 
så upprättar vi ett tillsynsärende.

                     

Biltvätt på Färingsö?
FRÅGA Angående tankarna om 
biltvätt som ventilerats på insän-
darsidan i tidningen. Jag kan 
förstå att man inte ska tvätta på 
gatan, men problemet är ju att 

det alltid är en sådan himla kö till 
tvätten på OK/Q8. Finns det fler 
biltvättar? Och varför finns ingen 
på Färingsö och macken här?   

SONJA

SVAR Jag vet att det kan vara långa 
köer. Två bensinmackar i Ekerö tät-
ort har biltvätt och sedan finns en 
i Brygga industriområde som heter 
Mywash. På Färingsö har vi ingen 
biltvätt ännu eftersom bensinmack-
en där inte har kommunalt VA och 
har inte möjligheten att ta hand om 
den typen av avloppsvatten. När 
VA-nätet byggs ut kommer det att 
möjliggöra etablering av biltvätt 
även på Färingsö.

Utbyggd cykelbana
FRÅGA 
Nu har vi bott två år på vackra 
Färingsö och stortrivs med det 
mesta, men det finns en sak 
som vi inte förstår. Varför slu-
tar cykelvägen vid Skå istället 
för att fortsätta hela vägen ut till 
Kungsberga?

Av vad vi har hört har markägar-
na, med bland annat Wiggeby, 
sagt sig villiga att upplåta mark 
till kommunen eftersom även de 
gärna ser att en cykelväg byggs. 
Kommunen säger dock nej eller 
hänvisar till någon diffus åtgärd 
år 2030 som tidigast. En cykelväg 
hela vägen möjliggör cykelpend-

ling och nu när det dessutom 
finns elcyklar är vi fler än bara 
tävlingscyklisterna som är intres-
serade av att ta oss fram på detta 
sätt. 

Vet ni mer om varför man säger 
nej och inte vill samarbeta med 
markägarna? Det känns som att 
man påstår en sak, ”vi ska bygga 
ut cykelnätet”, men sedan gör 
något helt annat.   

MVH BARNFAMILJ 
PÅ NORRA FÄRINGSÖ

SVAR 
Vi är definitivt medvetna om att det 
finns ett stort behov av utbyggnad 
av cykelvägarna. Vi hänvisar inte till 
någon diffus åtgärd utan till kom-
munens gällande cykelplan. Den 
cykelplanen är under revidering för 
framtida politiska beslut om fortsatt 
utbyggnad och finansiering av den-
samma. Vi vill definitivt samarbeta 
med markägare, men i planering och 
genomförande av utbyggnad av så 
kallad gång- och cykelväg kräver det 
förhandling med många markägare 
samt ett politiskt beslut om utbygg-
nad.

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. 

”FRÅGA JOHAN”
JOHAN ELFVER

KOMMUNENS 
NÄRINGSLIVSCHEF

MÄLARÖPODDEN LYSSNA

  Varannan torsdag 
släpps nya avsnitt. 
Programledare: 
Joakim Jonsson

Året om hjälper vi familjer och enskilda personer på Färingsö 
med matpengar och mat. Pågående pandemi gör att behoven bara 
ökar och ökar. 

Vi tar gärna emot frivilliga bidrag till vårt Swishnummer:  
123 633 36 86

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta diakoni- 
assistent Sandra Malmborg:  
08-564 209 50 eller sandra.malmborg@svenskakyrkan.se

Hjälp oss hjälpa!Hjälp oss hjälpa!



Matkomfort grundades 2008 för att alla borde få äta god, vällagad mat utan att behöva stå flera 

timmar i köket. Så till skillnad från andra matkassar började vi därför med att själva laga alla såser, 

grytbaser och fonder från grunden i vårt eget kök i Tyresö, utanför Stockholm. Dessutom är våra 

matkassar helt kompletta, det enda du behöver ha hemma är salt, peppar och något att steka i.

Idag är vi den enda familjeägda matkassen i Mälardalen och vi lever fortfarande nära våra kunder. 

Varje vecka hjälper vi tusentals matälskare att lyckas i köket. Smaklig måltid!

Våra matkassar

Premium Vego Premium Familjefavoriter Sthlmslådan Vroom

PROVA-PÅ-RABATT 20%  
Välj matkasse och använd koden ”prova21” på matkomfort.se

4,6/5 V Å RÅ R T  B E T YE TEEEE T G  PG Å

UPPTÄCK DEN KOCK-
FÖRBEREDDA MATKASSEN
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Ekerö taxi har upphört men vi åkare 
kör vidare i egen regi!

– Ditt lokala Taxibolag på hemmaplan –
Persontransport och bud

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

  Joakim Jonsson
100 % lokalt – Såklart! 

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

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

TORSDAG
varannan vecka
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TORSDAG 20/5
Ta del av aktuell information och ställ dina 

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

   

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

HUSDRÖMMAR PÅ MÄLARÖARNA  –  Säljarnas egna ord

TUREHOLM | Den här 
charmiga 20-talsvillan om 
totalt över 300 kvm ligger 
verkligen med ett helt 
underbart läge i Tureholm 
på södra Färingsö.

Mäklaren Sophia Åkerman 
på Svensk fastighetsför-
medling berättar att det är 
mycket sällsynt att såda-
na här charmiga sjöställen 
kommer ut på marknaden. 
Hon berättar vidare att detta 

är ett perfekt tillfälle för den 
som söker ett unikt boende 
med härlig karaktär där det 
också erbjuds möjlighet att 
sätt sin egen prägel på bosta-
den för att på så sätt skapa sig 
ett fantastiskt drömboende. 
Det vackra huset erbjuder 
en härlig takhöjd och flera 
kakelugnar som skapar en 
underbar rymd och en fan-
tastisk atmosfär! 

En av ägarna är uppväxt 
i huset och han berättar att 

det rofyllda läget, den soliga 
tomten och den fantastiska 
utsikten mot Mälaren har 
varit en av de största för-
delarna med huset. Vidare 
berättar han att den egna 
bryggan är ett favoritstäl-
le där man under ljumma 
sommarkvällar kan blicka 
ut över vattnet och njuta av 
kvällssolen.

 
 SVENSK FASTIGHETS-

FÖRMEDLING

En fantastisk sjötomt 
i bästa söderläge! Unikt hem i grönskande idyll

SKÄRVIK | Jag kom först 
till Skärvik 1970 med mina 
föräldrar och köpte sedan 
huset av dem 1990. Mina 
föräldrar byggde om och 
ut verandan samt höjde 
taket i ateljén till nockhöjd. 
Tidigare var det ett platt 
tak, berättar säljaren.

– Efter att jag återkom till 
huset har det fått nytt ytter-
tak, köket har utökats och 
renoverats med nytt golv 
och nya fönster och även 

badrummet har genomgått 
en grundlig renovering. 
Delvis har elen bytts ut med 
ny elcentral och jordfelsbry-
tare.

Vid renoveringen av stora 
garaget revs allt utom sten-
väggarna, sedan byggdes 
övre väggarna upp och nytt 
tak lades på. Vatten och av-
lopp drogs in och elen byttes 
ut. Kök och toalett installe-
rades.

– Tanken med detta var att 
ha en pub för grannsamver-

kan och uthyrning. Allt var 
klart lagom till 50-årsfesten 
2009. Vi lät montera 26 sol-
cellspaneler som genererar 
cirka 8000 kW. Det känns 
fint!

I växthuset, som är 16,4 
kvm och har el och som-
marvatten, växer en söt, 
grön druva som vissa år ger 
mängder. Här finns gott om 
plats för både odling och 
umgänge!

  FASTIGHETSBYRÅN

OTTARVÄGEN

MÄKLARSTATISTIK  EKERÖ KOMMUN Källa: Svensk mäklarstatistik 21-05-07

                       VILLOR

Tid Kr/kvm Medelpris Antal sålda Prisutveckling

3 
mån 51 292 6 793 000 71 13,7 %

Tid Kr/kvm Medelpris Antal sålda Prisutveckling

12 
mån 47 465 6 305 000 280 26,8 %

                BOSTADSRÄTTER

Tid Kr/kvm Medelpris Antal sålda Prisutveckling

3 
mån 41 599 3 250 000 70 1,5 %

Tid Kr/kvm Medelpris Antal sålda Prisutveckling

12 
mån 41 209 3 510 000 216 6,2 %

                    FRITIDSHUS

Tid Kr/kvm Medelpris Antal sålda Prisutveckling

3 
mån 69 643 2 583 000 3 *

Tid Kr/kvm Medelpris Antal sålda Prisutveckling

12 
mån 59 189 3 117 000 28 *

*Underlaget är för litet för statistisk beräkning

PRISUTVECKLING VILLOR PRISUTVECKLING VILLOR   48 månader48 månader

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

Annonsinformation från våra mäklare 

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

Gör som ca 9 000 andra takägare gjorde 2020 - ANLITA:

Garanterat Högtrycksfri Takrengöring

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

Mälaröarnas
Hemtjänst

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS PÅ 08-634 16 90

ELLER BESÖK VÅR WEBSHOP SHOP.MALAROIT.SE

ASUS P1410CJA-EK162R 
Ex. moms

Fujitsu E5410 Ex. moms

Lenovo Thinkpad L15
Ex. moms

Erbjudandet gäller fram till 14/6-21 eller så långt lagret räcker

NÄR DU KÖPER ETT

DATORPAKET VIA VÅR SHOP

6 MÅN FRI TELEFONSUPPORT

FÖR DIN DATOR

MÄLARÖ IT

INSTALLATION (VÄRDE 2250:- EX MOMS) 

HEIMDAL ANTIVIRUS + SPIONSKYDD I
1 ÅR (VÄRDE 940:- EX MOMS)

I ALLA DATORKÖP INGÅR FÖLJANDE:

Core i5 | 8 GB RAM | 256 G | 14 "

Core i5 | 8 GB RAM | 256 G | 14 "

Core i5 | 8 GB RAM | 256 G | 15.6 "
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Mälaröarnas rika FÖRENINGSLIV Källa: föreningsregistret Ekerö kommun

BÅTKLUBBAR___ 
BÅTKLUBBEN 
FÄRINGARNA
www.bkfaringarna.org

EKERÖ BÅTKLUBB
www.ekerobk.se

EKERÖ 
SOMMARSTADS 
BÅTKLUBB
www.sommarstan.se/
båtklubben

KARLSKÄRS 
BÅTKLUBB
www.karlskarsbc.se

MUNSÖ BÅTKLUBB
munsobk.wordpress.com

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

RÄDDA BARNEN 
MÄLARÖARNA
www.raddabarnen.se

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

HANDIKAPP
organisationer___ 
RSMH-MÄLARÖARNA
rsmh_malaröarna@
yahoo.se

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

HEMBYGDS-
föreningar___ 
ADELSÖ 
HEMBYGDSLAG
www.adelsohembygdslag.se

FÄRINGSÖ HEM-
BYGDSFÖRENING
www.hembygd.se/
faringso

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

LOVÖ HEMBYGDS-
FÖRENING
www.lovohembygd.com

SVARTSJÖ BYALAG
svartsjobyalag.wordpress.
com

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

ADELSÖ 
IDROTTSFÖRENING
www.adelsoif.se

BROMMA-
GYMNASTERNA
www.brommagymnas-
terna.se

CHASE FREERUN 
EKERÖ
www.chasefreerun.se

DROTTNINGHOLMS 
KORYUKAN IF
koryukan.se/Koryukan_
DKOR

EKERÖ BUDO
www.ekerobudo.se

EKERÖ IK
www.ekeroik.se

EKERÖ KAMPSPORT
ekerokampsport@telia.
com

EKERÖ KONST-
ÅKNINGSKLUBB
www.ekerokk.se

EKERÖ RIDSKOLA
www.ekeroridskola.se

EKERÖ SHOTOKAN 
KARATE DO
www.svenskalag.se/
ekeroshotokankaratedo

EKERÖ TENNISKLUBB
www.ekerotk.se

EYVINUR 
ISLANDSHÄST-
FÖRENING
www.eyvinur.se

FÅGELÄNGENS 
RIDSKOLA
www.ridskola.eu

FÄRENTUNA RYTTARE
www.farentunaryttare.se

FÄRINGSÖ RIDIDROTT
www.faringsoridskola.se

FÄRINGSÖ
RIDSÄLLSKAP
www.faringsoridsall-
skap.se

FÄRINGSÖ RIDSKOLA
www.faringsoridskola.se

FOTBOLL FÖR ALLA
futsalforalla@gmail.com

FRILUFTSFRÄMJ-
ANDET MÄLARÖARNA
www.friluftsfransandet.se

FRISKIS OCH SVETTIS
www.friskissvettis.se/
malaroarna 

KFUM 
BLACKEBERGS IK
www.blackebergbasket.
com

KUSANO HA 
SHITORYU EKERÖ
www.wkkasweden.com

MÄLARÖ GK 
SKYTTEHOLM
www.malarogk.se

MÄLARÖ MOTOR-
CROSSKLUBB
www.mmck.nu

MÄLARÖ SKID- OCH 
ORIENTERINGSKLUBB
www.malarosok.se

MÄLARÖARNAS 
ALPINA SKIDKLUBB
www.maskalpin.se

MÄLARÖARNAS 
BOXNINGSKLUBB
www.malaroarnasbk.com

MÄLARÖARNAS 
RIDKLUBB
www.malaroarnasrid-
klubb.com

MÄLARÖARNAS 
SCHACKSÄLLSKAP
www.malaroschack.se

MÄLARÖ-
GYMNASTERNA
www.malarogymnas-
terna.se

MOTIONSPOKALEN 
EKERÖ
www.motionspokalen-
ekero.n.nu

MUNSÖ IF
www.munsoif.se

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

RASTABORGS 
RIDKLUBB
www.rark.se

SKÅ IK OCH BYGDE-
GÅRD
www.skaik.se

SPÅRVÄGEN 
SIMFÖRENING
www.sparvagensim.se

STENHAMRA FC
www.svenskalag.se/
stenhamrafc

STENHAMRA 
TENNISKLUBB
www.stenhamratennis.
nu

STOCKHOLMS KAPP-
SIMNINGSKLUBB
skk.kansli@kappis.se

STOCKHOLMS 
SEGELSÄLLSKAP
www.stockholmssegel-
sallskap.se

TROXHAMMAR 
GOLFKLUBB
www.troxhammargk.se

KULTUR-
föreningar___ 
ADELSÖ EVENEMANG
www.adelsoevenemang.se

ADELSÖ SMEDJA
www.adelsosmedja.se

ALSNU VIKINGAR
www.alsnu.se

ASKANÄS KAMMAR-
FESTIVALSFÖRENING
www.askanasfestival.com

BIRKAKÖREN
birkakoren@gmail.com

DANSKLUBBEN 
FÄRINGSÖ 
HUMBUGGS
faringso_humbuggs@
spray.se

EKEBYHOVS SLOTTS 
INTRESSEFÖRENING
www.ekebyhovsslotts
intresseforening.se

EKEBYHOVS SLOTTS 
VÄNFÖRENING
olsson_anita@hotmail.com

EKERÖ FILMSTUDIO
ekero.filmstudio.se

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

KULTURFÖRENINGEN 
SKÅ FESTPLATS
www.skafestplats.se

JAZZ PÅ 
MÄLARÖARNA
www.facebook.com/
jazzmalaro

KONSTRINGEN 
PÅ MÄLARÖARNA
www.konstringen.se

LOVÖ KULTUR-
FÖRENING
www.lovomagasin.se

MÄLARÖ KINO
www.malarobion.se

MÄLARÖARNAS 
KAMMARKÖR
malaroarnas_kammar-
kor@yahoogroups.com

MÄLARÖARNAS 
MUSIKSÄLLSKAP
www.mamus.se

MÄLARÖARNAS 
KONSTFÖRENING
malaroarna.konst-
foreningar.se

MYS OCH SPEL
www.mysochspel.se

ÖLAGET
www.ölaget.se

ÖLSTA FOLKETS HUS
www.olstafolkpark.se

SUNDSGÅRDEN 
KULTUR/INTEGRA-
TIONSCENTER
Sundsgarden7@gmail.
com

VÄRNA ADELSÖ
www.varnaadelso.se

VIKINGAGRUPPEN 
BALDERS HIRD
info@baldershird.eu

PENSIONÄRS-
föreningar___ 
PRO EKERÖ
www.pro.se

PRO FÄRINGSÖ
www.pro.se/faringso

SPF MÄLARÖARNA
www.spfseniorerna.se/
distrikt/stockholmsdi-
strikt.se
SCOUTKÅRER___ 
FÄRINGSÖ 
SJÖSCOUTKÅR
www.faringso-sjoscout-
kar.se

TRÄKVISTA 
SJÖSCOUTKÅR
trasjo.scout.se

STUDIER___ 
MEDBORGARSKOLAN
www.medborgarskolan.
se

SENSUS 
STUDIEFÖRBUND
www.sensus.se

STUDIEFÖRBUNDET 
VUXENSKOLAN
www.sv.se

STUDIEFRÄMJANDET
www.studieframjandet.se

ÖVRIGA 
FÖRENINGAR___ 
ADELSÖ 
FÖRENINGSRÅD
www.adelso.se

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

MÄLARÖ 
BRUKHUNDSKLUBB
www.malarobk.se

MÄLARÖ 
HUNDUNGDOM
malarohu.weebly.com

MÄLARÖ 
JAKTVÅRDSKRETS
malarojvk@gmail.com

MÄLARÖARNAS 
FÅRFOLK
malaroarnasfarfolk.se

MÄLARÖARNAS 
MODELLFLYGKLUBB
www.mmfk.se

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

MÄLARÖARNAS 
ORNITOLOGISKA 
FÖRENING
mof-ekero.se

VÄLKOMMEN TILL 
MÄLARÖARNA
vtm@malaroarna.org

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

FAKTA MOF –
MÄLARÖARNAS 
ORNITOLOGISKA 
FÖRENING

 Grundad
1999

 Medlemsantal
180

 Ort
Mälaröarna

 Hemsida
www.mof-ekero.se

 E-post
info@mof-ekero.se

 Kontaktperson
Roger Månsson

Mälaröarnas ornitologiska förening

Ett uppsving för 
fågelskådningen

Beskriv 
verksamhet?
– Vi bedriver ornito-
logiska fågelstudier 
inom i första hand 
Ekerö kommun 
och bidrar till det 
ornitologiska kun-
skaps- och informa-
tionsutbytet. För-
eningen ska också 
främja fågelfaunans 
utveckling inom 
kommunen.

Vad är utmärkande 
för er?
– Fågelskådning är 
för oss en året runt 
aktivitet där alla 

årstider har något att 
erbjuda, men under 
vår- och sommar är 
både vi och fåglarna 
mest aktiva. Fågel-
skådning passar hela 
familjen det behövs 
bara bra kläder och 
en kikare. 

Vad är aktuellt i 
föreningen just 
nu?
– Trots pandemin 
kan vi enligt vårt 
program genomföra 
populära medlems-
aktiviteter utom-
hus. Vi försöker 
påverka kommu-

nen,  länsstyrelsen 
med flera att vidta 
fågelskydds-  och 
tillgänglighetsåt-
gärder.

Vilka är framtids-
utsikterna?
– Vi har märkt ett 
uppsving för fågel-
skådningen och 
ökat intresse för 
att delta på våra 
medlemsaktiviteter, 
delvis kanske på 
grund av pandemin. 
Kommunen växer, 
många nya familjer 
flyttar in i samband 
med den ökade 

byggnationen och 
förbifarten, varvid vi 
tror att intresset för 
fågelskådning och 
vår förening kommer 
att öka. 

Vad har ni för ut-
maningar framåt?
– Efter pandemin blir 
det en utmaning för 
oss att behålla och 
utveckla intresset för 
fågelskådning och 
fortsätta att locka nya 
medlemmar samt 
jobba vidare med 
fågelskydds- och till-
gänglighetsåtgärder.

 

FÖRENINGAR! Vill ni berätta om er verksamhet här ovan och finns med i kommunens föreningsregister? 
Mejla: forening@malaroarnasnyheter.se . Kanske blir det just er förening våra läsare kan läsa om i nästa nummer.

Här under vinjetten ”Mälaröarnas rika föreningsliv” låter tidningen 
föreningar berätta om sin verksamhet. Här pratar vi med Roger 
Månsson, Mälaröarnas ornitologiska förening.                                                                        FOTO: PRIVAT

MÄLARÖ IT
TelefoniPrinter PC/MAC Ergonomi Tillbehör

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

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

ÅRSMÖTE Mälarö Hockey Förening
26 maj 19:00, mötet sker digitalt

 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar i den nybildade föreningen.

www.malarohockey.se
info@malarohockey.se

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

info@lejagruppen.se
lejagruppen.se

Hör gärna av dig för mer
08-707 3

info@lejagruppe
lejagruppe

Perfekt läge för kontor eller butik.

• Hyr hela huset eller från 10 m2

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

Välkommen till Kvarteret Leja!
  
  

BRYGGAVÄGEN 109

                   Öppettider: Torsdag - Söndag  11.00 - 18.00  
               076-846 17 58

Hitta hit: Färentuna Sätuna. Första vänster efter Färentuna kyrka, sedan skyltat

VÄXTHUS MED CAFÉ & BUTIK

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

Här kan du läsa kurser för att bli behörig att fort-
sätta till yrkeshögskolan/högskolan.
Du kan också läsa en yrkesutbildning på komvux 
som gör dig kvalificerad att söka arbeten med 
stort kompetensförsörjningsbehov.
Om du behöver vägledning är du välkommen att 
boka tid med en studie- och yrkesvägledare. 
För att boka tid med en studievägledare, se kurs-
utbudet och göra en ansökan - använd Ekerö 
kommuns e-tjänst.

Vänta inte med 
att investera i dig själv 

- sök senast 6 juni!

Dags att 
byta yrke?

Behöver du 
utbildning för att 
ställa om & byta yrke?
- Sök då till vuxenutbildningen!

Ekerö Vuxenutbildning
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ÖARNA RUNT oarna@malaroarnasnyheter.se 

En söndag i mitten av april var ett gäng dykare och repdragare från ”Rena Mälaren” på Fantholmen. Bland annat drog man upp en båt 
från Mälarens botten 

 
FOTO: JOAKIM HALL Bryggavägens nya siluett.  FOTO: PRIVAT

En renare Mälaröbotten

Kommunal Sektion Väst har fått ny ordförande. Dariusz Orlowski 
kommer från Ekerö kommuns hemtjänst och i år valdes han till 
ny sektionsordförande. Förutom ordförandeuppdraget bemannar 
Dariusz tillsammans med kollegan Cathrine Bergfalk team Ekerös 
expedition. Kommunal Ekerö organiserar anställda inom Ekerö 
kommun och förhandlar för cirka 550 medlemmar.

 FOTO: PRIVAT

HEMSTÄD 
FÖRETAGSTÄD  

STORSTÄD

Rut-avdrag!

Vi är en miljömedveten och profesionell städfirma 
på Ekerö som även verkar på hela Mälaröarna 

och i Stockholm City. Vi erbjuder allt från hushållsnära 
tjänster till kontorsstäd, flyttstäd och fönsterputs för 

både privatpersoner och företag. Välkommen!

För en enklare vardag!

www.ekerostad.se
info@ekerostad.se

070-560 19 54

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”.  

Binärdata AB

0707-139 000
560 402 51  

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

Vi fixar med 
datorer och 

nätverk. 

Vi har datorer
 och tillbehör 

på lager. 

Vi kan leverera 
hem till Er

Hemstäd

Flyttstäd

Fönsterputs

Kontorsstäd

Byggstäd

Vi jobbar både 
mot privatpersoner 

och företag
 

Vi har kollektivavtal och är 
ISO-certifierade 
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Västerorts destination för kul och kulturella 
utomhusaktiviteter under hela säsongen. 
Hämta vår reseguide och vandra dig igenom 
alla händelser. Konstrunda, fototävling, mini-
golf och kulturpromenad. Dessutom hittar du 
vårens rabatter i vårt kuponghäfte.

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

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

Just 
 nu!

Läs mer på vallingbycentrum.se

Torsdag 13 maj Kristi himmelsfärdsdag 11-17
Restauranger, livs och vissa butiker har andra öppettider

Läs mer på ivt.se

Hälsosamt inomhusklimat 
och stor energibesparing.

AirX 400

Geo 500

Vent 402

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

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

Troxhammar byväg 31B, 179 75 Skå
08-560 248 00

www.inneklimat.se info@inneklimat.se

Inneklimat söker dig som är duktig 

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.

Skicka CV till Info@inneklimat.se
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MÄLARÖKRYSSET kryss@malaroarnasnyheter.se

TÄVLA! Välkomna att lösa ett korsord 
på temat Mälaröarna. Krysset är kon-
struerat av mälaröbon Lars Fjellström. 

Lös krysset och lista ut meningen/meningarna i de färgade 
rutorna. Mejla meningen till: kryss@malaroarnasnyheter.se 
och uppge även postadress. I ämnesrutan skrivs bara för- 
och efternamn. Bland de rätta svaren lottar vi ut ett: 

PRESENTKORT 
på 200 kr hos 
Mälaröarnas Bokhandel

Bilden: Digital högläsning på Ekgården.
FOTO:  LO BÄCKLINDER

Vi gratulerar Gun Blomquist, Ekerö, till förra numrets vinst 
där korsordet hade nedanstående lösning. 

Med över 30 års samlad erfarenhet 
skapar vi tillsammans vackra minnen

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö 

Heli Ekberg  och Leif Eriksson

Heli Ekberg och Leif Eriksson

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ett kostnadsfritt hembesök eller bokat 
besök på kontoret, ingår alltid och övriga 
arvoden är fasta, utan dolda kostnader. Till-
sammans med andra lokala aktörer skapar 
Mälarö begravningsbyrå vackra och person-
liga avsked.                                               
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22-24 maj
Ny chans att boka hembesök! Vårt första besök till Ekerö blev fullbokat väldigt 
snabbt så vi har bestämt oss för att besöka er igen. Skynda att boka!
 
Den 22-24 maj återvänder Dittsolskydd-On-Tour till Ekerö. Vi erbjuder då
kostnadsfria hembesök till er som är intresserade av markiser. Vi ger er råd-
givning, mäter och tar fram prisuppgift direkt på plats hemma hos er, helt utan 
förpliktelser till köp. Under dessa dagar har vi också specialerbjudanden på
utvalda terrass- och fönstermarkiser med upp till 20% rabatt!

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

Vi kommer till Ekerö igen!

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

www.dittsolskydd.se    Tel: 0511-10 000

Vi monterar åt dig!

       25 maj

Vi ses!  /Nina  

Vi ses!  /Nina  

Fysioterapi och friskvård
Stenhamra  –  Nina Collarp

Vi ses!  /Nina  

 Fysioterapi
 Personlig träning
 Behandlande massage

 Akupunktur
 Djupvågsbehandling
 Friskvårdsmassage

www.frufysiofriskvard.se  nina@frufysiofriskvard.se
Tel: 076-853 35 08  Herrman Palms plan 2  Stenhamra

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

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

Varmt välkommen med frågor eller besök!

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

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Hans Melander, 
tredje generationen

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

Vi gör hembesök för din trygghet

Ring för tidsbokning 
08-560 360 80

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Leif Eriksson

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö 

Heli Ekberg  och Leif ErikssonHeli Ekberg  och Leif Eriksson

Hem/företagsstäd 

www.ekerostad.se
070-5601954 

FÖNSTERPUTS

Rut-avdrag!

FAMILJ familj@malaroarnas nyheter.se  
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Mälaröarnas

100 % lokalt
nyheter Gjord

för mälaröbor

av mälaröbor

på Mälaröarna

Alfa Ekerö

IGNIS
Begravningsbyråer 

Med lång tradition 
och gedigen 

kunskap hjälper 
vi er att utforma ett 
minnesvärt avsked

www.ignis.se
 

Sandviksvägen 4 
Tidsbokning 

på telefon 
08 - 560 310 65

 Auktoriserad av SBF

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

• Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se
• Publicering sker i nästkommande nummer, 
    i turordning samt i mån av utrymme. 

PRIVATA ANNONSMARKNADEN

Dörrparti av aluminium 
362 x 240cm. 2 st dörrar 
med fönster, 104 x 219 cm. 
2 st sidor 82 cm. Eldörr-
stängare, handtag, allt 
komplett. Pris 10 000 kr. 

En flotte av aluminium-
pontoner. Bärighet minst 
10 ton. 620 x 785 cm. 
Passar bra som brygga 
eller något annat. Pris 
50 000 kr. 

2 st roddbåtar av plast. 
4,30 x 1,80 m. Pris kan 
diskuteras. 

Segeljolle av ek. Ca 4,50 
x 1,80 m. Pris 5 000 kr. 
Allt finns på Ekerö. Kari 
070-578 45 96.

Golfset  herr 
Callaway x 
12 stål/fiber 
inklusive bag, 
mycket gott 
skick. 1 500 kr. 

Finns även vagn. Finns på 
Ekerö 070-754 01 40.

Önskar hyra stuga eller 
hus. Lantligt eller centralt, 
allt av intresse. Händig 
småbarnsfamilj med intres-
se och kunskap i snickeri 
och trädgård. Skötsamma 
och med god ekonomi. 
Ring gärna. Maria 072-848 
44 27.

AVLIDNA__
• Maud Kerstin Linnéa Lind-
vall, Färingsö, avled den 16 
april i en ålder av 101 år.

• Jan Erik Lindsjöö, Ekerö, 
avled den 23 april i en ålder 
av 84 år.

• Karin Barbro Lindbäck 
Trulsson, Ekerö, avled den   
3  maj i en ålder av 87 år.

Grattis vår fina 
Kevin Sandberg 
på 7-årsdagen 
den 3 maj önskar 
farmor och farfar. 

Grattis Ebba på 
3-årsdagen den 
6 maj önskar 
farmor, farfar och 
Ozzy.

Grattis Wiggo 
på halvårsdagen 
önskar mormor, 
morfar och Ozz. 
Grattis Julia 
och Linus till er 
underbara Wiggo 
10/11 -20.

YVONNES FOTHÄLSA
– Medicinsk fotvård – 

Hos mig får du hjälp med 
allehanda fotproblem 

• Fotsmärtor • Nageltrång 
• Fot- och nagelsvamp • Vårtor 

• Förhårdnader, sprickor 

Vid behov gör jag även hembesök 
Bokning via www.bokadirekt 

Salong Närlunda eller 0707-55 16 17 

Jungfrusund Salong Närlunda 
Varmt välkomna!

TRÄDGÅRD/MÅLNING/FÖNSTERPUTS 
Behöver ni en hjälpande hand med 

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

fönster, fönsterputs. Underhåll och enklare 

snickerier/reparationer (ej motorer). 

Humana priser.  Bor på Ekerö.  Väl mött!  Per 

Tel: 0762-82 80 69

Fastpristariff 10 m3: 4750:- 
1 v hyresfritt!

SÄLJES___

• Familjeannonsera GRATIS! 
• Max 100 tecken inkl blank-
steg samt ev jpgbild
• Skicka till familj@
malaroarnas nyheter.se  
• Var ute i god tid – helst 
2 veckor före utgivningsdag
• För utgivningsplan se redak-
tionsruta sid 4
• Publicering sker i nästkom-
mande nummer,  i turordning 
samt  i mån av utrymme 

Min älskade Make
Min käre Pappa
och vår Morfar

Rune Nyberg
* 19 december 1935

har idag stilla insomnat.

Adelsö 31 mars 2021

L I L L E M O R
CHRISTINA och CLAES

Michael och Lena
Malin och Jonas
Barnbarnsbarn

Övrig släkt och vänner

Stilla, så stilla Du käre
nu slumrar

Borta från sjukdom
och strid

Stor är vår saknad
men dock vi Dig unnar

Vila i frid

Begravningsgudstjänsten har ägt
rum i kretsen av familjen.

www.malarobegravning.se

ÖNSKAS HYRA___

073-774 99 94  info@hundhemtjansten.se 
www.hundhemtjansten.se

   Din lokala 
hundrastare på Ekerö

i Sverige

Boka din bil på 
www.haningenynastaxi.se 

eller på 08-520 111 11

ALARVIKENS¨
aprapati och rehab.

Mn
Ont eller stel? Vi hjälper dig!

Vi erbjuder även rörelseanalys och stötvågsbehandling.

Tlf. 08-408 922 23 - www.mnap-rehab.se
Bryggavägen 110, hus A1, 178 31 Ekerö



Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

Tappström

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

VÄLKOMMEN IN PÅ ICA.SE/TAPPSTROM

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

Välkomm en 

till  oss !
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08-560 243 62
www.malarostadservice.se

Hemstädning  
Flyttstädning  
Visningsstädning  
Byggstädning  
Storstädning 
Hemservice 

Fönsterputs 
Trädgårdsskötsel 
Kontorsstädning 
Golvvård 
Trappstädning
Sanering   

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

Detta brev kom i brevlådan 
nyligen. Det var adres-
serat till min dotter som 
igår fyllde 13 år. Hon har 
Aspergers syndrom och 
tillhör personkrets 1 inom 
LSS. Brevet var adresserat 
direkt till henne och det 
står där att hon nu kan boka 
tid för att få vaccin mot 
covid-19. Detta är dock inte 
sant eftersom det bara är 
personer inom LSS som är 
över 18 år som ingår i den 
prioriterade patientgrupp 
som åsyftas. Detta framgår 
inte av brevet. Varför Ekerö 
kommun har skickat ut 
detta brev till en flicka som 
är 13 år fattar jag inte. Det 
borde vara ganska enkelt att 
ta bort alla som är aktuella 
inom LSS och som inte fyllt 

18 år. Åtminstone borde 
kommunen skicka ett 
sådant brev till vårdnadsha-
varen så denne kan avgöra 
om vaccin ska tas eller inte. 
Det ligger nog inte i en 
13-årings ensamma 
beslutsområde. Det 
som är upprörande 
är också att Ekerö 
kommun genom att 
inte ha koll på läget 
åsamkar onödiga 
stress/ångestsitua-
tioner då barn med 
autism är väldigt 
”svartvita” och har 
svårt att förstå varför 
brevet kom i brevlå-
dan om det var fel... 

Kan tillägga att 
min dotter fick ett 
nytt brev i torsdags 

där det stod att det tidigare 
brevet angående vaccin inte 
gällde henne. Så nu blev det 
än mer portokostnad för 
kommunen.

– Anna Sjöberg

Kommunens brev ger onödig stress Replik skönhetsråd

ty
ck

!

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

Skamligt ta betalt för vaccinlokalen
Ekerö vårdcentral 
använder lokaler 
i gamla Nordium-
fabriken för att under 
en halv dag i veckan 
kunna vaccinera 
våra kommuninvånare. 
Lokalerna är smutsiga, 
mögliga och kalla.

Först efter flera påstöt-
ningar och veckor har 
trasiga lampor åtgärdats 
så att de som arbetar med 
vaccinering fått ordentlig 
belysning. För dessa riv-
ningslokaler fakturerar 
kommunen vårdcentralen 
9 000 kronor per halvdag, 

det vill säga tar en hyra på 
36 000 kronor i månaden.
Vi som vaccinerar är fyra 
pensionerade sjukskö-
terskor som ställer upp. 
Ordinarie sjuksköterskor 
på vårdcentralen tar hand 
om de sjuka, det vill säga 
alla vanliga patienter, de 
som måste få sina behand-
lingar och vård. De har ju 
inte försvunnit bara för att 
vi har en pandemi. Ekerö 
civilförsvarsförening stäl-
ler upp gratis och bidrar 
både med personal och 
materiel för att göra så att 
vaccineringen på Ekerö går 
smidigt och snabbt (och 

att köande förblir på gott 
humör) samt ger all tänk-
bar kringservice till de som 
vaccinerar. 

Vi i Liberalerna tycker 
att det är skamligt att 
kommunen tar sådan hög 
hyra för lokalerna. Vi anser 
att kommunen ska låta 
Ekerö vårdcentral använda 
lokalerna utan kostnad. 
Lokalerna står för närva-
rande tomma och används 
inte i avvaktan på rivning.

För Liberalerna Ekerö
– Eva Sydhoff
 Henriksen

REPLIK

Liberalerna kritiserade 
Socialdemokraterna i förra 
MN för att ha backat ur – 
den icke längre existerande 
Mälarökoalitionens  gemen-
samt lagda motion om att 
införa ett skönhetsråd i 
Ekerö kommun.Vi ber att 
få påminna Liberalerna att i 
samarbeten finns det alltid 
ett givande och ett tagande 
och för att åtnjuta majoritet 
krävs oftast att man kohand-
lar eller lägger ner sin röst i 
annat som är särskilt viktigt 
för andra partier i överens-
kommelsen, så som ni till 
exempel kunde valt att göra 
gällande beslutet om ned-
läggningen av Munsö skola.

Socialdemokraterna stöd-

jer därför inte motionen 
om ett skönhetsråd nu när 
frågan åter kom på bordet – 
just för att Liberalerna valt 
att lämna samarbetet och vi 
därmed inte heller längre 
är bundna till våra tidigare 
överenskommelser.  

Självklart är det viktigt 
att planera för ett hållbart 
samhälle men att inrätta fler 
instanser som tar tid och 
även drar pengar inför varje 
planprocess vore inte att 
hushålla med medborgarnas 
pengar på ett bra sätt. Vi vill 
ha funktion före plakatpoli-
tik och är därför pragmatiska 
i frågor där bättre argument 
tillkommer. 

– Hanna Svensson 
gruppledare (S)

Om det inte underhålls är jag rädd att hela Träkvistavallen blir en badsjö...

REPLIK

Tydligen läste Adam det 
jag skrev, alltid något. Men, 
man blir inte klokare av 
repliken. Den revision som 
gjordes graderade pro-
blemen likt trafikljus. Tre 
röda, en gul och en grön. 
De skriver: att det saknas 
tydliga direktiv och styrmål 
för fastighetsunderhållet 
eller underhållsplan bland 
annat. Jag rekommenderar 
Pwc:s rapport. Rapporten 

ger med all önskvärd tydlig-
het anledning att fundera på 
hur kommunen tänker eller 
inte tänker. Därav inslaget 
på P4. Kommunen svarar 
med att ”skolorna aldrig 
byggdes för att stå länge”. 
Ickeplanering är alltså inget 
nytt. 

Med skolor som bara 
håller 40 år, är det väl ännu 
viktigare med framför-
hållning och att bygga nya 
skolor medan man låter de 
befintliga förfalla? Akuta 

insatser kostar som de 
flesta vet mer än att pö om 
pö bättra på. Nya skolor 
kostar mindre då de inte 
kräver underhåll säger 
Reuterskiöld... de gör det 
igen! Med ett kontinuerligt 
underhåll och planering 
hushållar man med våra 
pengar, skattepengarna. 
Det är inte kommunens. 
Samtidigt önskar han att vi 
blir fler. Behövs nya fräscha 
skattepengar för att täcka 
underskottet? 

”Man ska inte rusta upp 
det som ska rivas”... efter 
att fastigheten sålts till 
underpris... ”Det vore en 
dålig investering”?! Om 
man bortser från att kom-
munens mark att bygga 
på är knapp så är det ett 
ologiskt resonemang. Hade 
Ekebyhovsskolan som 
beskriver ickeunderhålls-
policyn bra, underhållits 
kunde den kanske stått kvar 
och byggts ut? Nu hyr man 
svindyra baracker som ofta 

permanentas. Oansvarigt 
är ordet. 

Till Bo i Närlunda, väl-
kommen över på en fika 
så planerar vi att starta 
Kärnpartiet med fokus där 
det ska vara: vård, skola och 
omsorg med mera. Badhus, 
javisst, men först när allt 
annat är som det ska! Om 
det inte underhålls är jag 
rädd att hela Träkvistavallen 
blir en badsjö...

– Anna Voltaire

Kyrkogården 
liknar en 
nöjespark
Vad har hänt med Adelsö 
kyrkogård? En tidigare lugn, 
praktfull, ståtlig oas skött 
med fingertoppskänsla har 
nu förvandlats till en nöje-
spark. Olika färger, olika 
materialval och blomsterlö-
kar i ett mischmasch över-
allt. Det är inte ett lugn som 
infinner sig inombords när 
man öppnar grindarna till 
kyrkogården och går in utan 
snarare ett stresspåslag utan 
dess like! Är ni medvetna 
om att det är en 1100-tals-
kyrka i ett världsarvsom-
råde som ni förvaltar? Inte 
en park i Holland eller ett      
nöjesfält på något sommar-
land. 

 Nej, en uppryckning och 
ett asvarstagande måste 
ske, ni måste inse värdet 
på Adelsö kyrka och dess 
kyrkogård, oklippta gräs-
mattor sommartid och detta 
mischmasch av färger och 
materialval måste upphöra. 
Det är fint att ni försöker 
hjälpa den biologiska mång-
falden men det måste finnas 
andra sätt att göra det på, 
det passar sig inte innanför 
murarna.

– Adelsöbo
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Program Program & värdar& värdar
Sändningstider: www.radioviking.se

Du kan även lyssna på datorn och i mobilen!

78 på 60: Gunnar Nilsson

Annis Musikcafé: 
Anni Stavling

Back to the Sixties: 
Janne Widén och Lasse 
Lindros

Barockt och Bàrock: 
Jüri Jügenthal

Blandade Pärlor: 
Roffe Larsson

Blå timmen: 
Lennart Karlsson

CD med egna öron: 
Pyret Ericson

Dags för dragspel: 
Kjell Nilsson

Efter tre: Ulf Nystedt

Fredagsdansen:        
Anni Stavling

Fredagskväll: 
Björn Höglund

Fyndlådan: 
Leif Bjärnling

Gott och Blandat:      
Eva Möller

Hultmans Hak:          
Lina Hultman

Istället för Flisan: Pontus

Kentas Kårner: 
Kenta Hedlööf

Kryckan på egna ben: 
Lars ”Kryckan” Krüger

Kryckans Country: 
Lars ”Kryckan” Krüger

Lennarts Låda: 
Lennart Lundblad

Lättspårat: 
Ingemar Eriksson

Lördagsönskningen:  
Varierande programledare

Mer än bara Blues: 
Danne Larsson och Arne 
Swedin

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

Musikmixen: 
Leif Helenius

Musikskafferiet: 
Emma-Karin Pihlstrand

Musikutforskaren: 
Connie Dahl Möller

Mälarö Jazz: 
Tommy Ollmark med 
Janne Stolpe och Rune 
Sjögren

Mälarö Mötesplats: 
Peter Strömmer och 
Joakim Jonsson

Plats på scen: 
Bo Magnusson

Pyrets fredag: 
Pyret Ericson

Rockoko: 
Gunilla Jerlinger

Skivat och klart: 
Kjell Karlsson

Storband och mycket 
annat: 
Tommy Ollmark

Söndagkväll:         
Fredrik Rispe

The 70´s: 
Magnus Haage

Vikings Nattsudd:          
Varierande programledare

Vinylblandat:           
Janne Widen

Ytterligheter: 
Lars Grahm

             

            

Upptäck vår 
hemsida!

Gilla oss på 
facebook: 
Radio
Viking

Jeanette Juhnestam, 
48, Ekerö:
– Haha, ingen. Bröllop är inte 
viktigt för mig längre. Det är ju 
vackert, men jag har varit gift en 
gång. Då var det en kärlekshandling 
att gifta sig. Nu vill jag hellre sitta 
på en stubbe i skogen med den jag 
tycker om. 

Ebba Bergsten, 19, 
Ekerö: 
– Min pojkvän Sebbe, som jag varit 
tillsammans med i sex år. Det är ju 
bra med drop-in-vigslar för dem 
som vill ha det, men min dröm är 
ett stort bröllop med vacker klän-
ning, tårta och massa gäster. 

Jörgen Karlsson, 75, 
Ekerö:
– Jag har redan fått min drömprin-
sessa. Hon heter Kristina och vi har 
varit gifta i femtio år. Vi gifte oss i 
Linköpings domkyrka och det var 
pampigt. Men drop-in är ju förstås 
smidigt.

BRÖLLOP | Ekerö kommun ordnar med drop-in-vigslar i Ekebyhovs slottspark 
i sommar.

SÅ HÄR TYCKER VI!

Vem skulle du vilja gifta dig med?

Dagens ros till personalen på biblioteket i Ekerö som la ner så oerhört mycket tid och 
engagemang på att lokalisera en bok som jag ville låna. Eftersom jag inte kan gå ner och ge 
er en kram så tackar jag på det här sättet. Tack!

– Eddy Sandberg

rosor & tack

Byte till miljövänligt konstgräs
I flertalet nationella och 
internationella utredningar 
har gummigranulat som 
ifyllnadsmaterial på konst-
gräsplaner för fotboll pekats 
ut som en källa till mikro-
plastspridning.

På senare tid har även 
granulat i form av plats-
gjuten gummibeläggning 
på lek- och sportytor och 
själva konstgräsfibrerna 
uppmärksammats som 
potentiell källa till mikro-
plast. Naturvårdsverket har 
utrett mikroplastspridning 
från utomhusanläggningar-
för idrott och lek och vilka 
åtgärder som kan vidtas för 
att minska spridning.

Granulat är en miljörisk; 
dels när mikroplasterna 
inte bryts ned utan sprids 
i miljön, dels när olika 
typer av granulat innehåller 
farliga ämnen. Den totala 
mängden granulat som 
årligen kan spridas från 
svenska konstgräsplaner 
uppskattas till 1 640 till 
2 460 ton.  Plastskräpet och 

mikroplasten i naturen och i 
haven är så svårnedbrytbart 
att det finns kvar i hund-
ratals år framöver. Därtill 
ökar mängden för varje år.

IVL Svenska miljöinstitu-
tet gjorde en utredning 
på uppdrag av Naturvårds-
verket under 2017 och 
menade att granulat från 
konstgräsplaner är den näst 
största svenska källan till 
spridning av plast till sjöar 
och hav. Vid nyanläggning 
krävs 50 till 70 ton granulat 
och sedan fylls planerna på 
med 0,5 till 4 ton per år. Det 
är inte klarlagt vart det som 
försvinner tar vägen men 
det är ett känt faktum att det 
försvinner från planerna 
via spelarnas kläder, skor 
och liknande och genom 
snöröjning, regn-/lakvatten 
och blåst.

Flertalet studier visar att 
plasten sprids till haven 
via sjöar och vattendrag. 
I en nyligen publicerad 
studie om mikroplast i de 
stora sjöarna har det visats 

att mikroplast även finns i 
Mälaren.

I flera kommuner har 
olika projekt startats som 
syftar till att utreda och 
begränsa skadorna som 
orsakas av konstgräs och 
finna alternativa material. 
Detta görs bland annat av 
Stockholms stad, Solna och 
Täby. Ekerö kommun har 
naturligtvis möjlighet att 
samarbeta med de kom-
munerna och ta del av deras 
erfarenheter.

Mälaröarnas natur-
skyddsförening vill härmed 
fästa Ekerö kommuns upp-
märksamhet på problemen 
med konstgräset och att 
kommunen börjar använda 
ett hundra procent nedbryt-
bart, komposterbart, orga-
niskt och återvinningsbart 
ifyllnadsgranulat på sina 
konstgräsplaner.

För Mälaröarnas 
naturskyddsförening
– Magnus Fürst  
– Bo Nylén

Det har gått över ett år 
sedan Pwc presenterade 
resultatet av den utredning 
som kommunrevisorerna 
beställde för att få en bild av 
Ekerö kommuns strategiska 
miljö- och klimatarbete. 
Utredningen visade att det 
inte fanns något sådant 
strategiskt arbete och att det 
saknades politisk styrning 
och kompetens.

Nu har Aktuell håll-
barhets miljöbarometer 
presenterat resultaten för 
hur landets 290 kommuner 
jobbar inom miljö- och kli-
matområdet. Resultatet för 
Ekerös del är talande – plats 
229. Jag menar inte att miljö- 
och klimatarbetet lämpar sig 
för att vara en tävling i ran-
kingar men det är uppenbart 

att vi inte gör tillräckligt. 
Jag undrar hur vi kan göra 

så olika tolkningar av konse-
kvenserna av klimatföränd-
ringarna? Är ni inte rädda? 
Ni minns väl skogbränderna 
2018? Tänk om skogssköv-
lingarna runt om i världen 
verkligen kommer att leda 
till att globala pandemier 
kommer att spridas i allt 
högre takt? Vad gör vi om 
Golfströmmen tappar kraft 
och inte tar sig hela vägen 
upp i Nordsjön? Kommer 
vi ens kunna bo kvar här då? 
Var kommer asylrätten vara 
giltig då? Vem tar emot oss 
när vi tvingas på flykt?

Men varför gör ni ingen-
ting i Ekeröalliansen? Ni 
kanske inte har miljö- och 
klimatpolitiken högst på 

agendan men något måste ni 
väl ändå kunna göra. Ni har 
ju strategier och politiska 
mål inom andra politik-
områden. Hur kommer det 
sig att ni inte tror att det är 
ett effektivt sätt att styra 
det politiska arbetet inom 
miljö- och klimatpolitiken?

När jag läser i senaste 
numret av MN att vår kom-
munstyrelseordförande  
inte tror på att utforma stra-
tegier och policydokument 
så får jag inte riktigt rätsida 
på hur vi ska komma vidare. 
Om vi inte identifierar pro-
blemen och lägger upp stra-
tegier för hur vi ska komma 
tillrätta med dem. Hur ska vi 
då göra? Chansa?

– Ulrika Sandin, MP

Klimatet kan inte vänta 
– vad väntar ni på i Ekeröalliansen?

REPLIK

Än en gång har ett av de 
borgerliga partierna gått 
ut i debatten och pådyv-
lat  Socialdemokraterna 
en vilja att införa en 
orättvis fastighetskatt. 
Kristdemokraterna Söder 
och Åkerljung från KD 
sprider dessutom påhitt om 
fastighetsskatten. 

I brist på egen politik för-
söker de skrämma husägare 
med att Socialdemokraterna 
ska återinföra fastighets-
skatten så som den såg ut. 
Tidigare var det den mode-
rata finansministern Anders 
Borg som skickade ut brev till 
alla villaägare där han påstod 
att en socialdemokratisk val-
seger skulle innebära att fast-
ighetsskatten skulle höjas. 
Så blev det inte, då heller. På 
senare tid har flera institu-
tioner och experter talat om 
att förändra fastighetsavgif-
ten. En av experterna är just 
Anders Borg som nu vill höja 

fastighetsskatten i nuva-
rande avgiftssystem. 

Sverige står inför en större 
omfattande skattereform, 
vilket även finns fastställt i 
januariavtalet. Reformen ska 
bland annat bidra till jobb, 
välfärd, klimatomställning, 
utjämnade klyftor, minska 
hushållens skuldsättning 
och förbättrad bostads-
marknad. KD har nu noterat 
att enskilda partidistrikt, 
av 26 partidistrikt inom 
S, lagt förslag om föränd-
rad fastighetskatt inför 
Socialdemokraternas kon-
gress. I förslagen understryks 
att en fastighetsskatt inte kan 
fungera som den tidigare och 

att den även ska 
kunna vara grad-
vis. Husägare i 
160 av landets 290 
kommuner beta-
lar idag mer i fast-
ighetsavgift än de 
gjorde i fastighets-
skatt då, samtidigt 
som löftet från den 

dåvarande regeringen inne-
hållande kristdemokrater var 
att ”ingen ska bli förlorare”. 

Medan KD nu fortsätter 
att bedriva sifferbingo kon-
staterar vi dock att S inte 
har lagt några förslag om att 
återinföra den tidigare fast-
ighetsskatten, nu heller och 
ber med detta att KD helgar 
det åttonde budordet.

– Hanna Svensson (S), 
oppositionsråd Ekerö
– Markus Selin (S), 
riksdagsledamot, 
Täby
– Leif Nysmed (S), 
riksdagsledamot, 
Huddinge

Replik angående fastighetsskatten

s
s



HOWQVIST
SCHAKT & TRANSPORT AB

    Husgrunder    Ingrävning kommunala avlopp

  Dränering/grundisolering 

  Enskild avloppsanläggning    Poolschakt  

  Tomtplanering

Niklas Howqvist

070-747 20 03

niklas@howqvist.se

Stärk din konkurrenskraft 
på arbetsmarknaden 

SKAFFA KÖRKORT NU!
Var smart – börja nu! 

BRA FINANSIERING 
Nu även automat

KÖRKORT FÖR BIL & SLÄP

 BOKA KURS
 PÅ VÅR 

HEMSIDA, 
RING ELLER 

MEJLA!

BRYGGAVÄGEN 109 – EKERÖ

Medlem i Sveriges Tapetserarmästare

Kontakt 070-753 64 44                           annajansson.se 

070-610 93 94 
stefan@stromgrens.se

      strömgrens måleri 

      stromgrensmaleri 

Kvarngränd 9
Färentuna

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

 STENHAMRA

F’SONS 
ALLSERVICE AB
www.fsons.se

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

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

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

Mälaröarnas nyheter40 12 MAJ 2021

LUNCH  tis-fre
A LÀ CARTE  ons-lör

MATKASSAR & TAKE AWAY
UTKÖRNING
Sjöutsikt

Läckra erbjudanden
Stora ytor – trygg miljö

www.restjungfrusund.se

  Vi gör hembesök med gratis offertförfråga

ROTAVDRAG 
PÅ ARBETET30%

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

PASSA PÅ
Sälj tryggt och säkert!

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

Gamla Huset Butik

Inredning - Möbler - Vintage - Retro - Antik

Åkerstigen 93 - 560 30121

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

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

Ny psykologmottagning öppnar 
i maj i Jungfrusund

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

Österländska holistiska 
behandlingar för ökat 
flöde och vitalitet!

Shiatsu Ayurvedisk yogamassage 

Chi nei tsang Traditionell thaimassage

 

assagegg

LARMET GÅR 

EKERÖ | På flera ställen på 
Ekerö stals däck under slutet 
av april. Bland annat drab-
bades ett tiotal bilägare på 
Ekvägen, Skäluddsvägen, 
Näktergalsvägen och 
Gustavavägen av att okän-
da gärningsmän stal deras 
däck. I något fall var däcken 
inlåsta i förråd, men vid de 

POLISEN | Valborgs-
mässoafton avlöpte lugnt 
på Mälaröarna och polisen 
samverkade med väktare, 
fältare och föräldravandra-
re. Vi besökte bland annat 
stränder där ungdomar 
befann sig, en del alkohol 
förverkades och föräldrar 
kontaktades. Motorburen 
ungdom kontrollerades 
även utan anmärkning-

ar. En väktarbil blev dock 
utsatt för äggkastning vid 
Stenhamraskolan under 
kvällen, säger Marie-Louise 
Mattsson, tillförordnad 
kommunpolis. 

Hon berättare att det var 
bra uppslutning på föräldra-
vandrare under denna kväll. 
I Stenhamra samlades fem 
föräldrar för vandring och i 

Träkvista kom nio, vilket är 
mycket mer än det varit på 
väldigt länge.

 – Det finns en viss oro 
kring att ungdomar verkar 
uppmana varandra till att 
stjäla bilnycklar från för-
äldrar för att sedan köra bil. 
Jag önskar att föräldrar pra-
tar med sina ungdomar om 
detta och vikten av att man 
inte sätter sig i en bil där 

man vet att föraren kör utan 
körkort eller kör berusad 
eller liknande.                         

KOMMUNPOLISEN INFORMERAR

MARIE-LOUISE MATTSSON
KOMMUNPOLIS

Däckstölder 
på Ekerö

EKERÖ | Den 1 maj upprätt-
ades en anmälan om ”all-
mänfarlig vårdslöshet” och 
”vållande till kroppsskada” 
efter att polis och rädd-
ningstjänst blivit kallade till 

Brand på 
Auroravägen

SKÅ | Söndagen den 2 maj 
blev en polispatrull beor-
drade till Färentunavägen 
i Skå med anledning av en 
trafikolycka. Utryckningen 
resulterade i en anmälan om 
olovlig körning då föraren 
kör bilen utan körkort. 

I anmälan framgår föl-
jande: ”Ett vittne såg per-
sonbilen framföras på 
Färentunavägen i riktning 

Körde bil 
utan körkort

EKERÖ | Den 27 april rap-
porterades en polispatrull 
som hade trafikkontroll på 
Villavägen på Ekerö en bilist 
för hastighetsöverträdelse 
och brott mot fordonslagen 
eftersom hen körde med 
dubbade däck under otillå-
ten tid.                                       

Rapport om 
dubbdäck

övriga tillfällena låg de på 
tomten. 

”Min dotter har sitt sov-
rumsfönster ovanför bal-
kongen och hörde att det 
var någon som prasslade 
nära balkongen, samt en 
bil på tomgångskörning 
vid vändplatsen nedanför. 
Morgonen efteråt uppmärk-
sammades att däcken var 
borta” berättar en målsägan-
de.                                               

FOTO: ARKIV

Auroravägen på Ekerö med 
anledning av en brand i ett 
garage. I garaget, som var 
beläget vid en obebodd villa, 
på träffades en person som 
fått i sig mycket rök.                        

mot Ekerö, bilen kör plöts-
ligt från höger körfält över 
vänster körfält och ner i 
diket genom en buske. Två 
män springer då fram och 
hjälper ut föraren ur bilen 
som sitter ensam i bilen på 
förarplatsen.”                        



DATA

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

FÄRGHANDEL

PLÅTSLAGERI

Grundat 1921

08-560 304 54
070-555 15 08

info@nyplat.s
www.nyplat.s

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

TRÄDGÅRDSBUTIK

BILSERVICE

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Service och
reparationer  

av alla  
bilmodeller

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

ekerobilteknik@telia.com

Din verkstad  
nära Dig

Träkvista Bilservice AB

Service • Däck

M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D 08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se

 

 

Tel 560 425 80 
 

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

Färingsö 
Brunnservice

Clas Häggberg
070-538 88 72

Kvällar 560 401 49

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

TOMT 

Binärdata AB

0707-139 000
560 402 51  

GOLV

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

Tel 08-560 242 43 
Lilla Berga, Skå 

www.prospektgolv.se

 Klimatkontrollerade   
   larmade lokaler
 Från 5 kvm

Lilla Berga gård, Skå 
08-560 242 43 

lillabergagard@gmail.com

FÖRRÅD 
uthyres till 
hem & företag

LOKALER

ENTREPRENAD

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

Entreprenader utförs
även på öar

Troxhammar Entreprenad AB
Fågelängens Gård 179 75 Skå

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

troxab.se08-707 33 00  •   lejagruppen.se

vägbyggen • markplanering • husgrunder
avloppsanläggningar • dränering • dikning

grönyteskötsel • vinterväghållning

GÅ INTE ÖVER ÅN 
EFTER VATTEN.

Och inte över Nockebybron heller. Vi finns nära dig och 

har koll på alla lokala förutsättningar här på Mälaröarna.

Välkommen till LEJA!

LACKERING

08-560 244 38
0709-844 200

info@micklack.se 
www.micklack.se

Lilla Berga 1, Skå

Vi lackar snabbt och 
proffsigt! Vi kan hämta/

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

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

30 år i branchen betyder 
kvalitet och ansvar.

Vi lackerar också andra 
trä- och järnkonstruktioner. 

Ring eller maila 
oss för prisförslag.

Lackering av Lackering av 
köksluckorköksluckor

BILUTHYRNING BRUNNSBORRNING

UTHYRNING
Personbil, lastbil & släp

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

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

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

Vi fixar med 
datorer och 

nätverk. 

Vi har datorer
 och tillbehör 

på lager. 

Vi kan leverera 
hem till Er

VATTENBRUNN
BERGVÄRME

Tel: 08-560 243 48

Jord, Sand & Grus

0760-062641

Ekerö Re-Arb
FixarService

Re-Arb
ce

STÄDSERVICE

ÖVRIGT

Hemstäd

Flyttstäd

Fönsterputs

Kontorsstäd

Byggstäd

Vi jobbar både 
mot privatpersoner 

och företag
 

Vi har kollektivavtal och är 
ISO-certifierade 

FÄRG   TAPET 
GOLV

Tunnlandsvägen 3

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

Följ oss på Facebook  
och Instagram!

TAXI

Boka din bil på 
www.haningenynastaxi.se 

eller på 08-520 111 11



Borstvetevägen 3, Ekerö Väsby Trivsam familjevilla

Härlig trädgårdstomt

Lugnt belägen på återvändsgata

Renoveringschans med många möjligheter. Garage. Härlig trädgårdstomt. 

Mycket populärt beläget, mitt i idrotts- och skolområdet med bollhallen, tennishallen, Träkvistavallen, 

aktivitetsytan med skate- och cykelramper samt kommande stor lekplats. Skola kan nås utan behöva gå över 

trafikerad väg. Endast ca 50 meter ifrån huset går bussar mot Brommaplan med 10 minuters trafik under 

rusningstid. Även närhet till natur, bad och affärer.

4 ROK 103 KVM  UTGÅNGSPRIS 6 500 000 KR

TOMT 1 011 KVM BYGGÅR 1973 EP 111 KWH/KVM/ÅR

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE JENNY NÄSLUND TEL 070-826 83 00

EKERÖ VÄSBY  VILLA

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



Tegelmästarens väg 15,17,19 A+B Mycket attraktivt beläget

Magnifikt och unikt sjöställe

Tre fastigheter

Kommande försäljning. Vänligen kontakta mäklare för information!

TOTAL TOMT 9 856 KVM

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE JENNY NÄSLUND TEL 070-826 83 00

SKÅ VILLA

Tallbacksvägen 5. Adelsö Sommarparadis på idylliska Adelsö

Underbar solig tomt

Uterum & två eldstäder

Välkomna till detta sommarparadis på idylliska Adelsö! Stugan är i ett plan och har de senaste åren bebotts 

permanent. Stort delbart vardagsrum. Fräscht duschrum från 2009 med wc. Mysigt uterum med stora 

fönsterpartier. Luftvärmepump och två eldstäder. Underbar solig tomt med växter av alla de slag.
2 ROK 47 KVM UTGÅNGSPRIS 1 975 000 KR

TOMT 2 740 KVM BYGGÅR 1975

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE LINN LAGERQVIST TEL 070-510 65 69

ADELSÖ FRITIDSHUS

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



Åsbranten 22, Sandudden Modern villa i nyfunkisstil

Högt soligt läge med magisk vy

En drömbostad för barnfamiljen

Äntligen är en av 2-plansvillorna på Åsbranten till salu! Stilsäker villa i modern nyfunkisstil med vit putsad fasad 

och stora fönster. Härlig takterrass med perfekt söderläge. Magisk vy över Sanduddens vackra natur och takåsar 

med glimtar av Mälaren i fonden. En riktig dröm för barnfamiljen.
5 ROK 157 KVM UTGÅNGSPRIS 8 600 000 KR

TOMT 1 000 KVM BYGGÅR 2009 EP 103 KWHKVMÅR

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE LINN LAGERQVIST TEL  070-510 65 69

EKERÖ SANDUDDEN VILLA

Ekerövallen, Ekerö Träkvista Barnvänligt område

Välplanerad

Sjönära

Trevligt bostadsrättsparhus i tvåplan om 105 kvm fördelade på fem rum och kök med en egen och härlig 

trädgårdstomt. Här finns gott om plats för lek & bus på gräsytor samt altan och carport.
PRIS 5 900 000 KR  AVGIFT 4 850 KR BYGGÅR 2021

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE SOPHIA ÅKERMAN TEL 070-760 46 63

EKERÖ BOSTADSRÄTT

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


