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TYCK Idrott – på vems villkor? Med bara en hockeyförening finns risk att kommunen tar bort en av ishallarna.   | 30

EBK seglar 
allsvenskan
Efter flera års frånvaro seglar 
Ekerö båtklubb återigen i all-
svenskan. | sporten 14

Bobbo – en ung 
entreprenör
Elvaårige Bobbo Karlsson ville 
tjäna pengar på något som är 
”gratis” och hittade lösningen på 
mormors gård. | 18

Skänkt tomt 
oväntat dyr
När detaljplanen från 1978 
visade sig vara felritad erbjöd 
sig kommunen att efterskänka 
bostadsrättsföreningen de 170 
kvadratmeter tomt de hela tiden 
trott att de ägt. Först när avtalen 
redan var påskrivet visade det sig 
att gåvan skulle kosta föreningen 
130 000 kronor. | 6

Vi hjälper dig med 
din ekonomi! 

Ring oss på 08-560 397 00!

Ljuset i tunneln
Nyligen gjorde Trafikverket
 genomslag i Lindö tunnel och 
man kan nu se rakt igenom 
berget. | 8
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 Hamburgare   ICA. 452 g  .     4-pack Original. 
Jfr pris 88:28/kg.    

 39  90  /st 

 /st 
 20k 

Bistro Brioche  ICA. 
280 g  .     Jfr pris 71:42/kg.    

Picklad rödlök  ICA. 200 g  .     
Jfr pris 75:00/kg.    

Coleslaw  Tappens kök. 
Från vår Deli.    Jfr pris 99:00/kg.    

Alla gillar burgare!

Halloumiburgare  ICA. 
200 g  .     Jfr pris 124:50/kg.    

Hamburgare är bäst 
hemm alagad.

/John � �

/ICA Supermarket Tappström
tillsammans för Barnens Ö

Vi stödjer Barnens Ö.
Alla kan göra något och tillsammans blir det 
något stort. Vi är en av 30 ICA-butiker som vill 
att ännu fl er barn ska få åka på kollo i framtiden. 
Därför skänker vi nu 1 kr/kg av alla bananer vi 
säljer till kolloverksamheten på Barnens Ö – 
för en god morgondag.

Tappström

 9  90  /hg 
 /st 

 15k 

 24  90  /st 

Rätt tid för 
bananer!

1 kr/ kg
till 

Barnens Ö!



Öppet 7–22 Tappström

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

Prusciutto Crudo  Italien.   Lufttorkad 
Italiensk skinka från vår Deli.
  Jfr pris 299:00/kg.    

Parmigi Reggiano  ICA Italien  ..
200 g. Lagrad 15 månader.   Jfr pris 195:00/kg.    

Milanosalami  Italien. Från vår Deli  
  Jfr pris 199:00/kg.    

Gorgonzola  ICA Italien.   200 g.
  Jfr pris 95:00/kg.    

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

Mogen Avocado ICA Sydamerika . 
320 g. 2-pack.   Jfr pris 78:13/kg.    

Rågkaka Polarbröd . 250 g.   
6-pack. Jfr pris 40:00/kg.    

Pangpris

Pangpris

Benfri Karré ICA Sverige.  Bitpackad.
6-pack. Jfr pris 69:90/kg.    

 19  90  /hg 

 29  90  /hg 

 /st 
39 k 

 29  90  /st 
 /st 

10 k 
 /st 

25 k 

 /st 
19 k 

Åsså nå´t för grillen!

 69  90  /kg 
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  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
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Tyck till om öarna!Tyck till om öarna!

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”.

Att lokala nyheter och det som händer i vår närhet engagerar 
det  vet vi redan. Men det tryck som våra insändarsidor 
upplever just nu vet vi inte om vi varit med om tidigare. 
Det glädjer oss, fortsätt med att skicka in och tyck till om 
det som händer nära dig. Vi har vigt ett uppslag till er läsare 
att tycka till på, det tycker vi en bra lokaltidning ska ha!    
En uppmaning från oss på redaktionen är dock att ni 
försöker hålla er kort. Då får vi plats med flera intressanta 
insändare från er. Alla våra insändare handlar givetvis om 
våra öar! 100 procent lokalt såklart! På sid 30-31 i detta 
nummer hittar du veckans skörd. Trevlig läsning!                         

                                                                       

 

Thomas Älgekrans                                                                        



Ekerö kommun har en fritidsgårds-
verksamhet som är väldigt uppskat-
tad av kommunens barn och ungdo-
mar. I många år har gårdarna varit 
med och bidragit till att våra yngre 
medborgare fått en meningsfull fri-
tid. Men så kom pandemin och helt 
plötsligt kunde man inte bedriva 
verksamheten på samma sätt som 
tidigare. Men istället för att hänga 
läpp över det så gillade fritidsgårdar-
na läget och flyttade istället en stor 
del av sina aktiviteter till den digitala 
världen. 
 
Hur gick det till när ni bestämde 
er för att satsa på digital närvaro?
— Personalen på fritidsgårdarna tog 
reda på var ungdomar befinner sig 
online, och skapade digitala plattfor-
mar för att kunna möta ungdomar 
där de är. Vi startade upp en så kallad 
Discord-server som skulle bli vår di-
gitala fritidsgård där vi kunde prata, 
chatta, spela spel, och umgås online. 
Vi marknadsförde den via våra 
plattformar i skolorna. Vi inklude-
rade även ungdomarna i arbetet som 
moderatorer, berättar Inger Nilsson, 
ansvarig för Ekerös fritidsgårdar. 

Var finns ni digitalt? 
— Vi har tre Instagramkonton. 
Ett för respektive gård och ett för 
”Gårdspodden” där vi marknadsför 
vår verksamhet, har tävlingar, live-
sändningar med mera. Vi har även 
en Facebooksida som riktar sig till 
vårdnadshavare, politiker och andra 
vuxna i kommunen, samt tre Face-
bookgrupper för respektive fritids-
klubb där barnens vårdnadshavare 
kan se vad vi gör, berättar Joakim 
Bennerheim, fritidsledare.

Vad händer på de olika plattfor-
marna?
— I podden ”Gårdspodden” med-
verkar både barn och ungdomar och 
det är de som bestämmer vad de vill 
prata om. Våra Instagramkonton 
används främst för marknadsföring 
av våra verksamheter men också för 
våra livesändningar, där vi bland 
annat har badat isvak, ätit världens 
starkaste nötter, haft smink-battles 
och tävlingar. Vi har också spelat in 
filmer där vi testat konstiga smak-
kombinationer, testat life-hacks, la-
gat tiktok-mat, gjort vår egen pizza 
på Stenhamra pizzeria, haft tävlingar, 

omröstningar och insamlingar av 
förslag på aktiviteter. På Snapchat 
informerar vi om vad som händer 
på kvällarna och hur ungdomar kan 
anmäla sig till aktiviteter, förklarar 
Sara Nielsen, fritidsledare.

Vilken är din personliga favorit 
bland de aktiviteter ni gjort?
Inger Nilsson - GIRLPWR, ett digi-
talt event för tjejer. 
Sara Nielsen - The Greatest Feelgood 
Show, en livesänd show på våra två 
Instagramkonton. Vi underhöll med 
dans, sång, karaoke och live-musik-
quiz. Vi pratade också om självkänsla 
som var vårt syfte med showen.
Joakim Bennerheim – Alla våra li-
vesändningar där vi har testat roliga 
och konstiga saker som ungdomarna 
önskat. Det har bidragit till många 
skratt och det är något vi alla har 
behövt under pandemin! 

Hur tänker ni till hösten med verk-
samheternas utformning? 
Förhoppningsvis får vi öppna upp 
verksamheterna fullt ut igen, det 
innebär öppen och organiserad 
ungdomsverksamhet kvällstid, 
plats-obunden verksamhet som sker 
på olika platser och en hel del digital 
verksamhet, avslutar Inger Nilsson. 

1

2

3

För att kunna låna en ljudbok online behöver du 
först registrera dig som låntagare. Det kan du göra 

på biblioteket eller på bibliotekets webbplats.

Ladda ned Axiell Medias app Biblio i App Store el-
ler Google Play. Sök upp Ekerö bibliotek i rullistan 
på Biblios startsida och logga in med ditt lånekorts-

nummer och pinkod.

När du hittat en bok som 
du vill låna så klickar du på 
Låna-knappen och sedan på 

Play-knappen. Boken hittar du 
sedan under Mina lån.

Vill du släktforska? På biblioteket i Ekerö Centrum 
finns ett släktforskningsrum som du kan låna. Där 

kan du söka i följande databaser:

• Arkiv Digital (ADOnline) - kyrkoböcker i färg  
• EmiWeb - ett webbaserat arkiv över in- och utvand-

ring till och från Sverige, Norge och Danmark 
• Digitala forskarsalen (f.d. SVAR) - många olika 

databaser med svensk arkivinformation.

Det finns även Dödböcker, Begravda i Sverige,  
Sveriges befolkning, Svenska ortsnamn,  

Kungsholmen och Söder.

Släktforska

E-ljudböcker

3Digitala tjänster 
på biblioteken i 
Ekerö

Samhällsinformation från

Via biblioteket och Cineasterna kan du kostnads-
fritt streama film till din dator, mobil eller surf-

platta. Filmtjänsten har för närvarande drygt 3000 
filmer från 82 länder på 52 olika språk.

För att kunna låna film online behöver du först 
registrera dig som låntagare. Det kan du göra på 

biblioteket eller på bibliotekets webbplats.

Lånet gäller i 48 timmar, så det går att pausa en 
film och fortsätta tittandet där du slutade 

vid ett senare tillfälle.  
Du kan låna två filmer på 7 dagar. 

Succé för digitala 
fritidsgårdar!

Lyssna på Gårdspodden

När pandemin bröt ut bestämde sig Ekerös fritidsgårdar för att driva 
en stor del av sin verksamhet digitalt. Med aktiviteter som digitala 
isvaksbad, discon och liveshower. 

Zandra – Vi har spelat mycket Among 
Us via röstchatten på Discord. Det var 
jättemysigt. Och alla liveshower på 
instagram var roliga att kolla på när 
Sara & Jocke gjorde massa galna grejer.

Ida – Att man har varit med på fler 
olika aktiviteter nu än innan eftersom 
man varit tvungen att anmäla sig till 

specifika aktiviteter. Sen har aktivite-
terna varit lite mer planerade nu vilket 
har varit kul. 

Matilda – Att få möjlighet att kunna 
ha kontakt via Discord och Instagram, 
och kunna spela och hitta på saker på 
fritiden även om man har varit hem-
ma. 

Ida Svanberg, Matilda Jarny, Zandra Möykky.

Vad har varit bäst med en digital fritidsgård? 

Fritidsledarna Joakim Bennerheim och Sara Nielsen antog ungdomarnas utmaning, att bada isvak under en livesändning.

Strömma film

Lyssna på kloka barn och 
ungdomar i Gårdspodden 
som görs av fritidsledare och 
ungdomar på fritidsgårdarna 
i Ekerö.
Här diskuteras åsikter i olika 
frågor såsom normer, vän-
skap, kärlek och relationer. 
Podden finns på Spotify.
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EKERÖ | När detaljplanen 
från 1978 visade sig vara 
felritad erbjöd sig Ekerö 
kommun att efterskänka 
170 felaktigt markerade 
kvadratmeter tomt till 
bostadsrättsföreningen 
Björkudden 2. Men gåvan 
skulle visa sig bli dyr.

Det var 2018, när en av 
medlemmarna i Bostads-
rättföreningen Björkud-
den 2 på Ekerö skulle söka 
bygglov hos kommunen 
för ett nytt uterum som det 
uppdagades att huset, häck-
ar och träd inte alls var pla-
cerat som på kommunens 
detaljplan från 1978. Ett fel 
hade begåtts när den gamla 
detaljplanen ritades och ef-
tersom den inte stämde var 
kommunen villig att göra 
om den. 

– Kommunen sa helt en-
kelt till oss att de ville skriva 
ett avtal med oss som skulle 
innebära att de efterskänker 
oss den tomt som vi redan 

trodde att vi ägde, säger Bo 
Thärning, ordförande i Bo-
stadsrättsföreningen Björ-
kudden 2.

Han förklarar att fören-
ingen var nöjd med kom-
munens förslag och skrev 
på avtalsförslaget som 
kommunen lämnade över, 
utan att reflektera närmare 
över det finstilta. Först när 
de skickade in ansökan om 
förrättning till Lantmäte-
riet uppdagades att förrätt-
ningskostnaden beräkna-
des bli cirka 80 000 kronor 
– och att bostadsrättsfören-
ingen, enligt avtalet, skulle
stå för den.

– Det kom som en chock
eftersom kommunen inte 
sagt ett ord om att den ef-
terskänkta tomten skulle 
vara förenad med några 
kostnader, säger Bo Thär-
ning, vars ståndpunkt är att 
bostadsrättsföreningen inte 
ska betala något alls för ett 
fel som från början begåtts 
av kommunen långt innan 

ens bostadsrättsföreningen 
fanns.
Knappt hade bostadsrätts-

föreningen hämtat sig från 
den första chocken innan 
nästa överraskning kom. 
Nu hörde Närlunda vägför-
ening av sig och ville också 
ha betalt för tomten, när-
mare bestämt 50 000 kro-
nor. Enligt vägföreningens 
ordförande Thomas Sjök-
vist har de huvudmanna-
skapet för drift och skötsel 
av den aktuella markytan 
och när ägandet övergår till 
bostadsrättsföreningen vill 
de ha ersättning för den. 

– Det är brukligt att man
betalar för tomtmark man
förvärvar, säger han.

Men bostadsrättsfören-
ingen håller inte med.

– Vi blev minst sagt för-
vånade över den kostnaden 
eftersom det var ett avtal vi 
inte ens visste om. Att väg-
föreningen vill bli utköpta 
från ett uppdrag de aldrig 
utfört känns märkligt, säger 
Bo Thärning och förklarar 
att Närlunda vägförening 
aldrig skött om tomten, vil-
ket Thomas Sjökvist också 
håller med om. 

Priset på markytan har 
vägföreningen satt själva, 
efter en egen bedömning 
och det är ett synnerligen 
lågt tomtpris, menar Tho-
mas Sjökvist. 

När bostadsrättsfören-
ingen insåg att den lilla 
tomtplätten, som de trott 
att de ägt och fått erbjudan-
de om att få till skänks av 
kommunen plötsligt skulle 

kosta dem 130 000 kronor 
försökte de få Ekerö kom-
mun att ompröva kostnads-
fördelningen, vilket kom-
munen inte går med på.

Tommie Eriksson, mil-
jö- och stadsbyggnadschef 
på Ekerö kommun, säger att 
han inte är insatt i det en-
skilda ärendet, men menar 
att det är rimligt att de par-
ter som tecknar ett avtal ska 
vara noga med att säkerstäl-
la att de förstår de villkor 
som ingår.  

Utifrån den information 
Tommie Eriksson fått men-
ar han att parterna kommit 
överens om en lösning som 
möjliggör föreningens öns-
kemål och att kommunen 
svarat för sin del av över-
enskommelsen.

– Att kommunen, det vill
säga skattebetalarna, även 
skulle stå för föreningens 
del i avtalet kan vara svårt 
att motivera, säger han.

Och att häva avtalet tror 
han kan bli svårt.

– Som jag förstått det har
föreningen redan begärt en 
lantmäteriförrättning och 
avtalet har börjat verkstäl-
las enligt vad som överens-
kommits, säger han. 

Med facit på hand kon-
staterar Bo Thärning att de 
aldrig skulle ha skrivit på 
avtalet från första början. 

– Hade vi vetat det vi vet
idag hade vi aldrig gjort det. 
Men vi tog för givet att vi 
gjorde det rätta, säger han 
och vidhåller att han tyck-
er det är fult av kommunen 
att inte informera om vilka 
kostnader som var inblan-
dade i deras gåva. 

– Vi kommer fortsätta
strida, men kommer vi inte 
fram till en lösning kom-
mer den här gåvan att bli 
det dyraste tomtförvärvet i 
Ekerös historia.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Skänkt tomt oväntat dyr

NYHETER ”...fult av kommunen att inte informera om vilka kostnader som var inblandade i deras gåva” ’’

’’
”Det är brukligt 
att man 

betalar för tomtmark 
man förvärvar... 
det är ett synnerligen 
lågt tomtpris”

Bo Thärning på sin altan framför den aktuella tomtbiten. På bilden till höger syns marken, från häcken närmast i bild snett upp mot tvättställningen.  FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS



Vad gör du med soporna och skräpet?
Ibland blir vi irriterade hemma hos oss. Det kan gälla miljön och klimatet. Hur vi ställer till det. Antalet 
kassar med tomma mjölkpaket, tomflaskor och plastförpackningar växer. Det är motbjudande. Till slut tar 
vi oss samman och kör iväg skräpet. Det känns skönt när det är gjort, även om själva miljöproblemet inte 
alls är löst.

Vi bor i skogen. Den här vintern lät vi fälla ett antal furor och björkar. Det blev berg med ris. Risken var att 
blåbärsriset skulle ta stryk under högarna. Skräpet måste bort. När sista kärran äntligen var bortkörd, drog 
vi en suck av lättnad. Växtligheten på marken fick en ny chans.

Det är så i vårt andliga liv också. Det är mycket skräp som vi behöver göra nåt åt för att livet ska få en 
chans. Våra onödiga bekymmer. All dum irritation. Elakheten. Den fåniga stöddigheten. Behovet att kont-
rollera andra som faktiskt klarar sej bra själva. Ja, soppåsen kan bli riktigt full.

Vad gör man åt sånt? Sen två tusen år använder vi i kyrkan en beprövad metod. Vi kallar 
den metoden för bikt. Det handlar om att ta det egna livsansvaret på allvar och söka 
förlåtelse för det som blev fel. Men framför allt handlar bikten om samtal. Ibland 
blir det många samtal. Då får du nån som lyssnar utifrån det kristna kärleksbud-
skapet. Utan att prata bort allvaret. Så det finns faktiskt nånstans att göra av 
soporna och skräpet.
  
  

                                PÅ MÄLARÖARNA          19/5 – 25/5 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:

KALENDARIUM

Mårten Mårtensson
Präst, Ekerö pastorat

tor 20 maj    Sänds från Lovö kyrka
12:30 DIGITAL LUNCHKONSERT 
 Musiker: Alexander Klimentov, Helena    
 Hansson och Leif Asp 

sön 23 maj    Sänds från Lovö kyrka
11:00 DIGITAL KONFIRMATIONSGUDSTJÄNST 
 Präst: Natalia Araya
 Musiker: Leif Asp  

sön 23 maj    Sänds från Munsö kyrka
12:30 DIGITAL GUDSTJÄNST 
 Präst: Katarina Wolf
 Musiker: Helena Hansson  

                 
www. facebook.com/ekeropastorat

  

”Risken var att 
blåbärsriset skulle 

ta stryk under 
högarna”

Så ser du pastoraters digitala sändningar
Sändningarna på facebook är tillgängliga för alla, även 
om du inte har ett konto. 
Gå in på: www.facebook.com/ekeropastorat

Leta upp den här bilden och 
klicka på Digitala kyrka. Då 
kommer du direkt till vår face-
booksida. 

Här kommer du troligtvis 
få frågan om att godkänna 
cookies. Klicka på ”Godkänn”.

Facebook ber dig logga in eller 
skapa ett konto. Om du inte 
har facebook-konto, klicka på 
”Inte nu”.

På vår facebooksida finns an-
dakter, meditationer, livesänd-
ningar och verksamhetsinfor-
mation m.m. 

”Risken var att 
blåbärsriset skulle 

ta stryk under 
högarna”

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

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
Hänryckning och hopp
Vädret under årets maj månad har växlat mellan regn och sol, kyla och värme. I den  
gamla bondepraktikan från 1600-talet kan vi läsa: ”Sval maj ger bonden mycket hö i  
ladorna och på våt maj följer en torr juni.” Om vi ska tro bondepraktikans prognoser så  
kanske det vankas bra väder nu till sommaren.  

Pingsten, denna hänryckningens tid, markerade i äldre tider övergången från vår till sommar  
och när vi snart lämnar maj bakom oss och går in i juni får vi hoppas att åter kunna umgås i det fria, fira gudstjänst 
och samlas till sommarcafé ute i det gröna.  

Pingsten påminner oss om hoppets tid där Jesus Kristus sänder den Heliga Anden, Hjälparen till oss människor. Ja, 
hoppets tid och glädje är här och nu. 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. 

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

Fråga prästen!

Ställ dina frågor på vår hemsida

svenskakyrkan.se/faringso/fraga-prasten

Vad betyder Pingsten?

Lär dig mer om kyrkårets pärlor:

svenskakyrkan.se/faringso/kyrkarets-parlor
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LINDÖ | Den 7 maj spräng-
des den sista delen av det 
nya tunnelröret vid Lindö 
och ljuset sipprade in 
genom de tjocka gummi-
mattorna som hängde för 
tunnelmynningen för att 
hindra splitter från att leta 
sig ut. Nu är det 148 meter 
långa tunneln redo att 
ge plats för Ekerövägens 
efterlängtade fjärde filen.

Under de senaste sju måna-
derna har sprängningsarbe-
tena för själva tunneln pågått 
och ytterligare ett år tidigare 
började förberedelserna. Det 
nya tunnelöret är ett led i 
arbetet med att göra Ekerö-
vägen fyrfilig mellan Nock-
ebybron och Tappström och 
arbetet märks av utmed i 
stort sett hela vägen just nu. 
När tunnelröret nu är fär-
digsprängt innebär det en 
milstolpe i breddningsarbe-
tet. Den nya tunneln kom-
mer börja användas 2022.

– Vi räknar med att hela
breddningen av Nockeby-
bron och Drottningholms-
bron ska vara klara 2023 och 
då kan hela sträckan vara 
i drift. Det har tagit tid att 
hitta rätt lager som broarna 

ska vila på, berättar Tomas 
Flykt, projektledare på Tra-
fikverket.

Vid Edeby på Lovön har 
Ekerövägen letts om i en till-
fällig krök.

– Där har man tagit bort
asfalten och frilägger berget 
för att sedan spränga sig ner 
så att man kommer i nivå 
med Edeby trafikplats precis 
intill, säger Tomas Flykt.

Vid området runt cirku-

lationsplatsen mot Färing-
sö pågår flera olika arbeten. 
Bland annat byggs en gång- 
och cykelpassage. I maj må-
nad leds trafiken om och 
går över den del av passagen 
som gjutits färdigt, så att res-
ten av passagen kan spräng-
as fram och gjutas klart. Då 
läggs också grunden för den 
nya Tappströmsbron som 
kommer ha ny, stabilare 
teknik, vilket inger förhopp-

ningar om att problemen 
med att bron fastnar i upp-
fällt läge ska vara över när 
den nya tas i bruk.

– Vi hoppas och tror att
det kommer bli bra för alla 
trafikslag med de fyra filer-
na och att alla trafikanter har 
tålamod att vänta under den 
här sista påfrestande tiden 
av breddningsarbetet, säger 
Tomas Flykt.

När det gäller arbetet med 

själva tunnlarna till Förbi-
fart Stockholm har man nu 
sprängt fram sex kilometer 
tunnel under Lovön och 
arbetet fortlöper med cirka 
200 meter per vecka. Man 
spränger åt två olika håll, mot 
Häggvik i norr och Kungens 
kurva i söder och till hösten 
2023 beräknas hela tunneln 
vara färdigsprängd.

– Därefter börjar man
bygga upp vägarna i tunn-

larna, lägga el- och vat-
tenledningar. Det är också 
mycket jobb kvar med att 
bygga alla sidoutrymmen 
med ventilationsschakt och 
utrymmningsvägar bland 
annat, säger Johan Strand-
qvist, projektledare för Tra-
fikverkets tunnelarbeten på 
Lovön.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Nu ser man ljuset i tunneln
NYHETER ”...hela breddningen av Nockebybron och Drottningholmsbron ska vara klara 2023...” ’’

Efter att dammet lagt sig vid den sista sprängningen den 7 maj, välsignades tunneln av en katolsk 
präst. Detta är entreprenörens egen interna ceremoni för de arbetare som är katoliker. 

 FOTO: TRAFIKVERKET

”Därefter börjar man 

bygga upp vägarna i 

tunnlarna”

JOHAN STRANDQVIST, 
PROJEKTLEDARE

”Vi hoppas och tror 

att det kommer bli bra 

för alla trafikslag med 

de fyra filern ”

TOMAS FLYKT, 
PROJEKTLEDARE



Jötul I 520 är en mycket uppskattad spiskassett som kan väljas med glas på 1-2-3 sidor.
Pris från 17.347:- 792:-/mån Ord. pris 20.900:-

Gjutjärnskamin Jøtul F 602 Eco är en av
Jøtuls tidlösa klassiker och är en praktisk 
vedspis med både personlighet och karaktär.
Pris Nu 9.877:-, 481:-/mån. 
(0rd.pris 11.900:-)

Gjutjärnskamin Jøtul F3 är en Gjutjärns-
spis  som förenar klassisk design med 
modern effektiv förbränningsteknik. Finns 
i svart lackerat eller emaljerat utförande 
i flera färger. Pris Nu i svart färg 14.027:- 
654:-/mån. (0rd.pris 16.900:-)

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

Se priser och kampanjer på www.bastuspecialisten.se

Gjutjärnskamin Jøtul F163 ingår i F160-serien som består 
av sex huvudvarianter, med eller utan sidoglas och med 
olika socklar. 
Pris Nu 16.517:-, 758:-/mån. (0rd.pris 19.900:-)

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

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

Gjutjärnskamin Jøtul F371 Advance 
Jötul 371 Advance är en  mellanstor gjut- 
järnskamin med glas på tre sidor och  
pelarfot. Pris Nu 20.667:-, 931:-/mån. 
0rd.pris 24.900:-). Jötul 370 serien finns i 
flera design alternativ.

VI FIRAR
NORGES NATIONALDAG MED 

17% RABATT 
PÅ ALLA KAMINER FRÅN JØTUL!

Jötul står för tradition med tillverkning av rejäla gjutjärnsspisar sedan 1853.

Återigen har vi den 17 maj kampanj som även blivit uppskattad tradition.

Passa på Nu och köp din Jötul spis med 17 % rabatt gäller tom 22 maj.
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Jötul F520 Fristående braskamin med glas på tre sidor. 
Garanterar härlig bras upplevelse och skön värme. Finns även i 
utförande High Top som kan kompl. med extra värmemagasin. 
Pris från 23.157:-, 1.037:-/mån. Ord. pris 27.900:-
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Redan innan ombygg-
nationen av Ekerövägen 
påbörjats hade föräldraför-
eningen i Drottningholm-
skolan engagerat sig mycket 
i barnens trafikmiljö. Enligt 
Matilda Crisp, på Drotting-
holmskolans föräldraför-
ening, är det ett flertal tra-
fiksituationer runt skolan 
där man helt bortprioriterat 
barnens säkerhet.

Hon nämner övergångs-
stället vid Kanton som en, 
men också den farliga vänd-
planen intill skolan och 
skolallén där barnen måste 
gå i vägrenen för att trottoar 
saknas. I och med ombygg-
nationen vid övergångsstäl-
let vid Kanton, där många av 
eleverna måste ta sig över på 
väg till och från skolan, har 
faran eskalerat ytterligare, 
anser hon.

– Den har alltid varit farlig 
men nu är den värre än nå-
gonsin. 

Pepijn Klaassen, trafikpla-
nerare på planeringsenheten 
i Ekerö kommun, har, efter 
att ha blivit kontaktad av 
både rektor och föräldraför-
eningen om trafiksituatio-
nen vid Kanton, undersökt 
den grundligt. Hans slutsats 
är att korsningen sannolikt 
inte är farligare än tidigare 
men han har ändå full för-
ståelse för att den kan upp-
levas så.

– Det finns egentligen 
gott om plats, men eftersom 
busshållsplatsen ligger mitt i 
det gamla körfältet är det lätt 
att känna sig utsatt. Över-
gångsstället är inte heller 
markerat vilket ger en upp-
levelse av att man går mitt i 
gatan, säger han. 

Han menar att det skulle 
kunna åtgärdas enkelt ge-
nom tydligare markeringar 
om var man får stå och gå, 
men poängterar att kommu-
nen inte råder över situatio-
nen, utan att han bara rap-
porterar sina synpunkter till 
Trafikverket som får ta ställ-
ning till vad som ska göras. 

Tomas Flyckt, projektledare 
på Trafikverket och ansvarig 
för arbetet vid Kantonkors-
ningen uttrycker även han 
sin fulla förståelse för för-
äldrarnas oro. Dock är han 
enig med Pepjin Klaassen 
om att det ur trafiksäker-
hetssynpunkt inte är mindre 
säkert vid korsningen nu är 
tidigare.

– Det enda vi har gjort är 
att vi dragit in ett körfält, 
tagit bort mittrefugen och 

kantstenen vid busshåll-
platsen. Bussfickan är lika 
stor som tidigare, liksom de 
övriga ytorna och 50-sträck-
an är till och med något för-
längd mot tidigare. 

Men Matilda Crisp och 
föräldraföreningen på 
Drottningholmskolan men-
ar att det inte alls handlar 
om en subjektiv upplevelse, 
utan om ren fakta. 

– Vi är några föräldrar som 
har hjälpts åt att vakta vid 
övergångsstället på morg-
narna och bara under den ti-
den vi stått där har vi sett ett 
flertal incidenter. På grund 
av stress och oaktsamhet 
kan livsfarliga situationer 
mycket lätt uppstå, för att 
inte tala om missförstånd 
vid en ombyggnation, säger 
hon. 

Hon förklarar att en lugn 
fredag mellan 8.00 och 8.30, 
då hon stått vakt, passerade 
722 fordon förbi övergångs-
stället.

– På en skolvecka blir det 
drygt 3 610 och på ett skolår 
128 516 potentiellt farliga si-
tuationer. Det är lågt räknat, 
eftersom det är pandemi 
och många jobbar hemifrån 
finns det skäl att tro att tra-
fiken är mer intensiv andra 
tider.

Inom kort kommer Tomas 
Flyckt träffa företrädare från 
skolan för att ta emot deras 
synpunkter på plats. Han 
menar att han sedan är öp-
pen för hur man kan åtgärda 
det problem de upplever.

– Det kan handla om att 

vi sätter kantstenen vid den 
temporära busshållsplatsen 
eller flyttar bort staketet 
bakom, som kanske gör att 
man känner sig lite låst. Det 
finns mycket man kan göra 
för att förbättra upplevelsen, 
vi får vara kreativa.  

Matilda Crisp tycker dock 
att man borde ha fört en  
dialog med skolan innan si-
tuationen uppstått och inte 
efter.

– På så sätt hade skolan 
kunnat informera föräld-
rarna om att trafiksituation 
skulle komma att ändras och 
föräldrarna kunde förvarna 
sina barn. Vi hade också gär-
na sett att man hittat andra 
lösningar för en trafiksäkrare 
korsning.

Till skolans och föräld-
raföreningens besvikelse 
kommer korsningen efter 
ombyggnationen inte skilja 
sig nämnvärt från tidigare 
ur trafiksäkerhetssynpunkt.

– Det kommer fortfaran-
de vara en fyrvägskorsning, 
med samma trafikljus men 
hastigheten kommer vara 
60 kilometer från Vilan till 
Kanton och sedan över-
gå till 80, förklarar Tomas 
Flyckt.

Korsningen kommer vara 
godkänd med de villkoren, 

men Pepijn Klaassen håller 
med om att den inte är ul-
timat med tanke på skolan 
intill.

– En annan situation 
skulle förstås vara att fö-
redra, barn i kombination 
med stora trafikflöden är 
inte bra. Hade jag haft barn 
på skolan skulle jag följt 
med och förklarat miljön 
för dem.

För Matilda Crisp ligger 
dock inte problemet i att 
barnen inte förstår att tra-
fiken kan vara farlig, utan 
snarare att situationen inte 
tar hänsyn till den mänsk-
liga faktorn. Hon menar att 
missförstånd lätt kan upp-
stå när övergången byggs 
och att risken för olyckor är 
stor när barnen står skymda 
mitt mellan flödet av per-
sonbilar och backande last-
bilar till bygget. 

– Att sänka hastigheten 
till 30 och sätta upp var-
ningsskyltar om övergång-
ställe eller korsande skol-
väg borde vara en självklar 
minsta möjliga åtgärd i en 
sådan här situation, säger 
hon. 

Men att sänka hastighets-
gränser förbi Kanton är inte 
aktuellt. Det skulle innebä-

DROTTNINGHOLM | Föräldrar och personal på 
Drottningholmskolan har länge känt oro för vad de 
anser är en farlig trafiksituation för skolans elever. 
I och med vägbygget vid Kantonkorsningen har 
situationen förvärrats ytterligare.

Oro för trafikfar 

40 %

NYHETER  

Många av Drottningsholmskolans elever behöver passera korsningen     
let, är en av flera faror som skolan och föräldraföreningen ser. 

’’
”På en skol-
vecka blir det 

drygt 3 610 och på 
ett skolår 128 516 
potentiellt farliga 
situationer. Det är 
lågt räknat, eftersom 
det är pandemi...”

Dödsfall av Covid på Ekerö
MÄLARÖARNA  | 34 personer har dött i Ekerö kommun 
till följd av Covid-19 fram till 2 maj, enligt Socialstyrelsens 
dödsorsaksregister. Det motsvarar 148 personer per 100 
000 invånare. Högst upp på listan över döda i Covid-19 
per 100 000 invånare hamnar Älvkarlebyn, Sundbyberg 
och Sigtuna med respektive 334, 304 och 301 dödsfall. I 
sex svenska kommuner har hittills ingen dött av covid-
19. Källa: Socialstyrelsen

Ekerö klättrar i miljöarbete
KOMMUNEN | Ekerö klättrar från plats 229 till 172 när tid-
ningen Aktuell hållbarhet för 13:e gången presenterar sin 
granskning av kommunernas miljöarbete. Rankningen 
är enligt tidningens chefredaktör Mikael Salo tänkt som 
en energiinjektion i kommunernas miljöarbete, både 
genom att föredömen lyfts fram och genom att vara blås-
lampa där det behövs förbättringar.

av matavfallet i Ekerö återvinns genom den gröna påsen. 
Det är mindre än hälften av allt matavfall som slängs i 
kommunen totalt. Till 2023 är målet att 80 procent av 
maten ska återvinnas och nu vädjar kommunen till med-
borgarna att sortera rätt och använda den gröna påsen 
effektivare för att kunna nå målet.

Inga nya hyresrätter på Ekerö
KOMMUNEN | Tillsammans med Vaxholm och Danderyd 
hamnar Ekerö längst ner på listan över de kommuner i 
länet som bygger minst antal hyresrätter. Detta trots stor 
bostadsbrist i länet och att kommunerna har bostadsför-
sörjningsansvar. Enligt tidningen Hem och hyra svarar 
Ekerö kommun i länsstyrelsens bostadsmarknadsenkät 
att de inte planerar att påbörja byggnationen av några nya 
hyresrätter under varken år 2021 eller 2022. Dock uppger 
det kommunala bostadsbolaget Ekerö bostäder att 30 nya 
hyresrätter ska byggas på Adelsö under år 2022.

Ulrika blir rektor
KOMMUNEN | Ulrika Sandin, 
gruppledare för Miljöpartiet i 
Ekerö, tillträder som ny rek-
tor för Röda korsets folkhög-
skola. Folkhögskolan ligger 
i Skärholmen och har inter-
nationellt fokus och vilar på 
Röda korsets grundprinciper. 
Ulrika Sandin har tidigare varit 
lärare och biträdande rektor på 
skolan.

Få ungdomar får sommarjobb
KOMMUNEN | Varannan kommun i länet kommer kunna 
erbjuda färre sommarjobb för ungdomar i år jämfört med 
tidigare år visar en kartläggning av SVT Nyheter. En av 
de kommuner som erbjuder minst antal sommarjobb är 
Ekerö där bara var tionde ungdom kan räkna med anställ-
ning genom kommunen. Framförallt beror det på att jobb 
inom äldreomsorgen, förskolan och LSS-verksamheter 
går förlorade på grund av corona.

”Det finns 
mycket man 
kan göra för 
att förbättra 
upplevelsen, vi 
får vara kreativa”

TOMAS FLYCKT, 
PROJEKTLEDARE
TRAFIKVERKET

 FOTO: MIKAEL ULLÉN
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GLASSIGAST PÅ EKERÖ

ra många problem, menar 
Pepijn Klaassen. Förutom 
att det skulle bli större kö-
bildning på Ekerövägen än 
det redan är, skulle det ock-
så påverka arbetsmiljön för 
chaufförerna i kollektivtra-
fiken. Men framförallt ser 
inte trafikmiljön ut som ett 
30-område. 

– Om utformningen inte 
passar med farten blir det 
mer oförutsägbart och ris-
ken för olyckor ökar, säger 
han. 

Dokument från utredning-
en av korsningen 2014 visar 
också att önskemål om en 
gångtunnel för gående och 

cyklister, som framfördes 
från Drottningholmsskolan 
och Ekerö kommun, valdes 
bort på grund av svårighe-
ter med att förena en sådan 
med den kulturhistoris-
ka miljön – en anledning 
som föräldraföreningen 
på Drottningholmskolan 
anser måste vara sekundär 
jämfört med barnens säker-
het.

Enligt Tomas Flyckt 
kommer vägarbetet i Kan-
ton att pågå i etapper, men 
med påverkan på korsning-
en fram till år 2023.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

FAKTA

Det som skolans personal och föräldraföreningen på Drottningholmskolan 
bedömer som farligt är:

 Hastigheten förbi korsningen. 

 Kvaliteten på asfalten utanför busshållplatsen, där det finns en stor ojämnhet i vägen 
som bilisterna väjer för och då kommer farligt nära väntande bussresande. 

 Avståndet mellan busshållplats och väg. 

 Arrangemanget vid det tillfälliga övergångsstället som innebär att människor som står 
och väntar på att gå över vägen hamnar väldigt nära trafiken, samtidigt som stora lastbi-
lar backar ner bakom busshållplatsen med fyllnadsmaterial. 

 Skyltning som manar bilister till försiktighet saknas: Korsningen bör klassas som skol-
nära och adekvata varningsskyltar bör sättas upp.

lig korsning

   vid Kanton för att komma till skolan. Att barnen kommer nära trafiken när de väntar vid övergångsstäl-
 FOTO: HELEN BJURBERG

 ”Det finns egentligen gott om plats, 
men eftersom busshållsplatsen ligger 

mitt i det gamla körfältet är det 
lätt att känna sig utsatt.”’’ PEPIJN KLAASSEN

TRAFIKPLANERARE 
EKERÖ KOMMUN

”Att sänka hastig-

heten till 30 och sätta 

upp varningsskyltar 

om övergångställe 

eller korsande skolväg 

borde vara en självklar 

minsta möjliga åtgärd”

MATILDA CRISP 
FÖRÄLDRAFÖRENINGEN
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MÄLARÖARNA | En bar-
fotastig, rullstolsvänliga 
vandringar, toaletter och 
gott om grillplatser – efter 
fem år och 10 miljoner 
kronor har Statens fast-
ighetsverk avslutat de 
upprustningar och till-
gänglighetsanpassningar 
av Lovö naturreservat som 
ska göras. 

När Lovö naturreservat 
bildades 2014 gick sex myn-
digheter, däribland Ekerö 
kommun, Trafikverket och 
Naturvårdsverket samman 
för att finansiera en rad åt-
gärder för att göra området 
mer tillgängligt och anpas-
sat. Med 10 miljoner kronor 
i potten har sedan en mängd 
åtgärder genomförts när det 
gäller information, tillgäng-
lighet och naturvård. En av 
prioriteringarna var att an-
passa miljön för funktions-
hindrade.

– Därför har det bland
annat kommit till en barfo-
tastig på Kärsön, som jag fick 
inspiration till från Slott-
skogen i Göteborg. Den är 
anpassad för synskadade. 
Stigen är cirka 250 meter 
lång och tanken är att man 
tar av sig skor och strumpor 

och gärna blundar när man 
går utmed den. Det finns en 
handledare som man kan 
hålla sig i. På så sätt aktive-
rar man sina sinnen lite ex-
tra, hör ljuden och känner 
dofterna på ett starkare vis, 
förklarar Mats Larshagen, 
förvaltare på Statens fastig-
hetsverk.

Stigen består av olika na-
turmaterial med varierande 
karaktär som till exempel 
mossa, sågspån och sand och 
det finns även några balans-
hinder om man vill utmana 
sig själv lite extra.

– Sammanlagt finns det
nu fem mil vandringsleder 
runt reservatet, varav en av 
de längsta, Lovö runt, är 17 
kilometer. Just på Kärsön är 
de allra flesta också anpassa-
de för rullstol. Vi har också 
anlagt en mountainbikeled 
som är 16 kilometer lång. 
Det finns åtta grillplatser 
med ved och toaletter på fle-
ra ställen.

Förutom att tillgänglig-
göra reservatet genom att 
rusta upp och anlägga nya 
vandringsleder, har också 
ett digert jobb gjorts med att 
skylta upp såväl leder, som 
sevärdheterna utmed dem. 
Likaså har naturvårdsarbete 

varit en stor del av projektet.
– Vi har återskapat betade

hagmarker på flera platser, 
både på Kärsön och vid Ber-
ga gård där vi har tagit fram 
ett gravfält genom att låta 
djuren beta ner marken.

Att reservatet har blivit 

en populär utflyktsplats har 
inte minst märkts under se-
naste årets pandemi. Enligt 
Mats Larshagen har reser-
vatet säkerligen fördubblat 
besöksmängden.

– Det märks också på den
mängd ved som går åt vid 

grillplatserna. Vi fyller på 
med jämna mellanrum, 
men det finns inga garantier 
för att det alltid finns ved på 
plast, säger han.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Aktivering för alla sinnen

MATS LARSHAGEN, 
FÖRVALTARE

Barfotastigen har flera olika markbeläggningar 
som består av naturmaterial. Blundar man när man 

följer den aktiveras de övriga sinnena lite extra. 
FOTO: MATS LARSHAGEN

Bakläxa till
myndighet
EKERÖ | Domstolen gav 
Migrationsverket bakläxa 
sedan en ekeröbo nekats ett 
så kallat resedokument och 
skickade tillbaka ärendet för 
ny handläggning. Nu riktar 
Justitieombudsmannen (JO) 
kritik mot att myndigheten 
därefter dröjt två år med att 
fatta ett nytt beslut i frågan. 
Verket borde omgående ha 
återupptagit handläggning-
en av mannens ärende när 
det kom tillbaka från dom-
stolen och hanterat det med 
”särskild skyndsamhet” 
enligt JO. 

Ett resedokument är en 
särskild passhandling som 
kan utfärdas för flyktingar 
och statslösa för resor utan-
för Sverige.

Egenmäktigt
förfarande
MÄLARÖARNA | En boen-
de i kommunen har begärt 
hjälp från Kronofogdemyn-
digheten. Ärendet gäller 
en annan familjemedlem 
som bor i ett separat hus på 
samma tomt och som har 
stängt av elen för anmälaren. 
En polisanmälan om egen-
mäktigt förfarande har läm-
nats in i samma ärende.
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 Tel 08-560 245 15  •  Skå Industriområde  •  www.ekerobilglas.se

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

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

Färentunavägen 65 • 08-560 241 00 • info.faringso@k-bygg.se • Öppettider: mån-fre 6.30-18, lör 9-14, sön 10-14 • k-bygg.se/faringso

Vårtider – Vi har det mesta du behöver!

Välkommen in till oss!
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Hyr allt för 

festen!

 

Ekerö 
och levererar

till hela
Storstockholm

 

Ekerö 
och levererar

till hela
Storstockholm

Bilden är från kvalet i Marstrand när laget tog klivet upp i allsvenskan. Från vänster, Anders Alverbäck, 
Jonas Wibom, Magnus Tryselius och Åsa Tryselius.   FOTO: EKERÖ BÅTKLUBB

Ekerö båtklubb seglar i Allsvenskan igen
SEGLING | Efter flera års 
frånvaro seglar Ekerö 
båtklubb återigen i all-
svenskan.

Ekerö båtklubb var med un-
der premiäråret i allsvenskan 
2015, men åkte ur direkt. Ef-
ter några misslyckade kval 
de senaste åren lyckades 
klubben återigen ta steget 
upp i fjol. Ekerö båtklubb är 
nu en av 18 klubbar som kva-
lificerat sig för Allsvenskan 
kommande säsong. Där 
kommer klubben segla mot 
alla Sveriges stora klubbar 
som bland annat KSSS och 
GKSS.

– Den här typen av verk-
samhet är viktig för Ekerö 
båtklubb. Genom seglingen 
skapar vi mycket engage-
mang och det bidrar till att vi 
har en levande klubb som är 
så mycket mer än enbart en 
brygga där man parkerar sin 
båt, säger ordförande Göran 
Thingvall.

Tanken var att allsvenskan 
skulle avgöras i fyra deltäv-
lingar med start i Skanör 
kommande helg, men den 

har nu blivit inställt på grund 
av pandemin. Nu ser det 
istället ut som allsvenskan 
avgörs i tre deltävlingar med 
start i Långedrag den 18 juni. 

Teamet som kommer re-
presentera Ekerö båtklubb 
kommer bestå av fyra till 

fem personer. Den båt som 
seglas i allsvenskan är J/70, 
vilket också är den båttyp 
som seglats mycket med 
inom Ekerö båtklubb och 
senast i fjol arrangerade 
även klubben SM för J/70 på 
Björkfjärden.

Närmast kommer klub-
ben formera de team som 
ska representera Ekerö båt-
klubb under året och se till 
att de får träningstid. Det 
finns bra förutsättningar då 
klubben bland annat genom 
sitt mångåriga samarbete 

med Jungfrusund äger två 
stycken J/70-båtar och det 
finns dessutom ett antal 
privata team som tränar på 
klubben och kan ge bra spar-
ring.

För Svenska seglarförbun-
det är allsvenskan ett viktigt 
arrangemang. Det är arenan 
där Sveriges bästa seglings-
klubbar möts och det gäller 
för klubbarna att ha bredd 
på sin verksamhet då tea-
men vid varje delregatta ska 
ha personer av båda könen 
samt ungdomar. Över en 
säsong ska dessutom minst 
tolv personer ha represente-
rat klubben.

– Vi är särskilt stolta över 
att vi bland annat kommer 
representeras av ett antal tje-
jer som kom nya till klubben 
och började vår seglarskola 
för tjejer för tre år sedan. 
De har sedan dess deltagit i 
vår verksamhet och är idag 
de viktiga kuggar i vårt all-
svenska lag, avslutar Göran 
Thingvall.

JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

Sportnyhet? Skicka kort text till sport@malaroarnasnyheter.se

”...det bidrar till att vi har en levande klubb som är så mycket mer 
än enbart en brygga där man parkerar sin båt”

Göran ThingvallSpporten ’’

DELTÄVLINGAR  
ALLSVENSKAN 2021

 Deltävling 1: 
21-23 maj, Skanör (inställd)

 Deltävling 2: 
18-20 juni, Långedrag

 Deltävling 3: 
20-22 augusti, Örnskölds-
vik

 Deltävling 4: 
10-12 september, Västerås

Ekerö båtklubb kommer åter-
igen segla i allsvenskan kom-
mande säsong.  

 FOTO: TOMMI ROTONEN

 

   

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.



FASTIGHETSBYRÅN EKERÖ, 08-564 109 80

Prata med oss. Vi finns alltid nära till hands.

FASTIGHETSBYRAN.SE

Prata med oss.  

Vi finns alltid nära till hands.Prata med oss. Vi finns alltid nära till hands.

Fjärilar i  
bostadsmagen?

Vi har flera tips på hur du kan förbereda  
din bostadsaffär i lugn och ro. 

Unikt tillfälle till historisk pärla belägen i villaidyllen Skärvik – Välkommen till detta unika boende 
med fin gårdskaraktär och en stor härlig trädgård som ger upplevelsen av en skyddad värld. 

Vikingavägen 2
Ekerö Skärvik | Ekerö

Utgångspris 8 875 000 kr Rum 5 rum, varav 2 sovrum Boarea 220/50 kvm Tomt 1 951 kvm Byggt 1904
Visas Sön 23/5 11.00-12.30 Mån 24/5 12.00-13.00
Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

Sjönära drömboende i familjeidyllen Skå Mörby. Välkommen till detta harmoniska hem som 
kännetecknas av hög kvalité & alldeles särdeles fin rymd där ljuset flödar in genom höga vackra fönster.

Sjöbrisvägen 2
Färingsö Skå | Ekerö

Utgångspris 10 975 000 kr Rum 6 rum, varav 4 sovrum Boarea 227/50 kvm Tomt 1 293 kvm Byggt 2016
Energiklass B Visas Tors 20/5 13.00-14.00 Sön 23/5 14.00-15.30
Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

Ekerö Tätort | Ekerö Sidenvägen 15

Utgångspris 5 975 000 kr Rum 5 rum, varav 3 sovrum Boarea 122/30 kvm Tomt 875 kvm Byggt 1961
Visas Sön 23/5 12.30-13.30 Mån 24/5 15.30-16.00
Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35
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VERKSTAD

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

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

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

MÄLARÖARNA | Den 9 
maj var det vernissage för 
konstprojektet ”Mening” 
i Söderströmsgården i 
Stenhamra. Då visade 22 
av boendets konstnärer 
upp de verk som de ska-
pat under de senaste fem 
månaderna.

– Utgångspunkten för pro-
jektet var att utforska hur 
konsten kan bidra med livs-
glädje och gemenskap till de 
boende och projektets namn 
står för ”motivation, energi, 
närhet, individanpassat och 
gemenskap”. Det har varit 
särskilt angeläget det här året 
när de äldre inte har kunnat 
träffa sina anhöriga som de 
är vana vid, berättar projekt-
ledare Louise Stiernström, 
konstnär och hållbarhetsut-
vecklare.

Projektet lutar sig mot 
forskning som visar att sam-
varo och aktiviteter som 
främjar livsglädje kan bidra 
till att äldre får en positivare 
bild av sig själv, sin förmåga 
och sin identitet.

På ett corona-anpassat sätt 
har deltagarna ända sedan i 
december utforskat såväl oli-
ka material som teman. En 
av grupperna har provat lera, 
silkespapper och nåltovning.

– Det har varit väldigt ro-
ligt att prova något nytt och 
ett trevligt sätt att umgås på. 
Att använda leran var bra för 
både mina händer och mitt 
huvud, säger Marie Runn-
man.

Den andra gruppen har 
haft historia som sin ut-
gångspunkt och bland an-
nat  använt kultur- och fri-
tidsnämndens publikation 
”Kulturens övärld”, som 
högläsningsmaterial.

– Jag försöker alltid skapa 
projekt som bidrar till glädje 
och goda upplevelser för så 
många som möjligt.  Vi har 
även gjort digitala studie-
besök på Artipelag och Na-
tionalmuseet, säger Louise 
Stiernström. 

Projektet har även tagit 
inspiration av konstverket 
”Vid källan”av Karin Agélii, 
som är en fast installation 

i Söderströmsgårdens vin-
terträdgård. Även hon har, 
precis som deltagarna, in-
spirerats av platsens historia 
och natur.

Utställningen finns nu till-
gänglig för såväl boende som 
besökare, att vandra runt i 

och uppleva tillsammans. 
Vissa verk är till och med så 
tredimensionella och taktila 
att den som inte ser ändå kan 
uppleva dem i lugn och ro.

– Att få leda det här projek-
tet och använda både ögon, 
öron, tanke och hjärta för att 

skapa ”rum” för glädje och 
motivation har varit en fan-
tastiskt roligt.  Det har inte 
minst väckt reflektioner, bi-
dragit till lärande och skapat 
nya idéer.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Livsglädje och gemenskap 
Meningsfullt konstprojekt på Söderströmsgården

KULTUR ”Som pedagog behöver man ha både ögon, öron och hjärta med...” ’’
Forskare fann 
en vallgrav
på Björkö
BJÖRKÖ | Utforskandet av 
den vikingatida staden Birka, 
som var belägen på Björkö 
i Mälaren, har pågått under 
många år och nu har ytter-
ligare en pusselbit kommit 
till. Den visar att staden kan-
tades av en vallgrav, vilket 
tyder på att Birka har fung-
erat som en befästning mot 
fientliga angrepp. Det visar 
en ny arkeologisk forsk-
ningsstudie vid Stockholms 
universitet.

Under de senaste utgräv-
ningarna på Björkö har arke-
ologerna försökt att hitta 
den stadsvall som man trott 
omgärdade Birka. De fann 
rester av vallen, men förvå-
nande nog fann man även 
resterna av en vallgrav. 

Birka brukar dateras mel-
lan cirka år 750 och 975 och 
uppskattningsvis levde och 
verkade tusental människor 
där beroende på säsong. 
Forskarna tror att vall-
graven kom till i slutet av 
Birkatiden, vilket stärker 
teorin om ett samhälle som 
i slutet av 900-talet troligt-
vis var hårt ansatt av externa 
hot.

Många av konstverken har varit 
taktila både att arbeta med 
och att undersöka för utställ-
ningsbesökarna.  På bilden 
beundrar Yngve Ström verket.

 FOTO: LOUISE STIERNSTRÖM



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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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

”Nu har jag en anställd också, det är min bonusbrorsa som är fem år...”
Bobbo KarlssonNäringsliv ’’Bobbo tjänar pengar på bajs

MÄLARÖARNA | När 
elvaårige Bobbo Karlsson 
i Skå insåg hur mycket 
en speldator kostar, tog 
han saken i egna händer 
och bestämde sig för att 
tjäna ihop till en. Med det 
fantasieggande namnet 
”Bobbos bajspåsar” säljer 
han nu hästgödsel från sin 
mormors gård till odlande 
mälaröbor.

– Jag ville hitta ett gra-
tis sätt att tjäna pengar, 
säger han.

Allt började när Bobbo 
Karlssons intresse för dator-
spel växte och han kände att 
han ville ha en egen dator. 
När han bad sin mamma om 
att få en, tänkte hon till ett 
varv extra.

– Han kommer från en 
familj full med entreprenö-
rer och jag vill att han skulle 
förstå värdet av pengar. Så 
jag sa att han får hitta ett jobb 
och tjäna ihop pengarna 
själv, säger mamma Camilla 
Karlsson och berättar att hon 
vill att han själv ska förstå 

kopplingen mellan att jobba 
och tjäna ihop pengar, för att 
kunna köpa något som man 
verkligen vill ha.

I samråd med mamma och 
mormor kom han fram till 
att hästgödsel fanns det gott 
om på mormors gård, säck-
ar kunde han få från henne 
och så fick han fylla och sälja 
dem själv. Kunderna når han 
med hjälp av mamma ge-
nom sociala medier. Sedan 
har ordet om den driftige 
unge entreprenören spri-
dit sig och många vill köpa 
gödsel till sina trädgårdar av 
honom. 

– Nu har jag en anställd 
också, det är min bonusbror-
sa som är fem år, berättar han 
och förklarar att de hjälps åt 
med att fylla säckarna som 
kunderna sedan får komma 
och hämta på den tid som de 
har kommit överens om.

Administrationen kring 
kunderna sköter Bobbo 
noggrant och alla kunder 
som beställer får återkopp-
ling per sms med besked om 

när och var de kan hämta 
sina säckar.

– Jag är hos pappa ena 
veckan och då tar jag emot 
beställningar. Den andra 
veckan är jag hos mamma 
och då packar vi säckar. Jag 
sålde två påsar redan första 
dagen och sedan kom det 
in sju beställningar till, nu 
är det ungefär fyrtio styck-
en som har beställt. Det blir 
mycket jobb den här veckan, 
konstaterar han.

Även om det är långt kvar 
tills Bobbo lämnar Birkasko-
lan där han går i fyran just nu, 
så har han redan tankar på 
vad han vill göra i framtiden:

– Jag vill starta eget före-
tag, kommer det blixtsnabba 
svaret.

Och på frågan om vad 
han tycker om att jobba med 
hästgödsel, så levererar han 
även det svaret utan tvekan:

– Det är inte alls äckligt, 
hästarna äter ju bara gräs.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Bobbo Karlsson har redan fått beställningar på ett fyrtiotal säckar. Efter skolan fyller han dem till-
sammans med sin ”anställde” bonuslillebror.              FOTO: PRIVAT
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Nordsjöfärg

Unik anläggning 
i Jungfrusund

Mälarö träningsverk

JUNGFRUSUND | MN har 
träffat Birgitta och Michael 
Steenhouwer, som berättar 
om verksamheten, tankarna 
inför framtiden och företa-
gets syn på utvecklingen av 
Mälaröarna. 

När bildades Mälarö trä-
ningsverk och vem star-
tade företaget? 
– Av mig, Birgitta Steen-
houwer 2003

Vad skiljer er från andra 
gym?   
– Sedan öppningen av
”nya” Mälarö träningsverk 
i november förra året kan 
vi konstatera att vi är en 
helt unik anläggning. Inte 
bara på Ekerö, utan i hela 
världen. Med bredden som 
finns i utbudet når vi en ex-
tremt stor målgrupp.  Detta 
är en träningsgalleria där du 
möts av en stor  luftig och 
lyxig lounge innan du be-

stämmer vilken ”butik” du 
vill träna i för dagen och se-
dan avsluta i omklädnings-
rum och duschar med riktig 
”spa”-känsla. 

– Hos oss finns generösa
ytor för den som vill träna 
själv med fria vikter och 
olika typer av maskiner.  Vi 
har en gruppträningsstudio 
där live-klasser kombineras 
med virtuella klasser.  Lägg 
till en cykelstudio utöver 
det vanliga, där ljud, ljus 
och känslan är anpassad till 
max för att ge en upplevel-
se under cykelpassen. Hos 
oss möter också dåtid fram-
tid!.”Boutique Fitness” är 
en växande trend i världen. 
Vi kan stolt presentera oli-
ka koncept. Vad är då det-
ta? Träning i små grupper 
tillsammans med en coach. 
Dessutom har vi också flera 
olika former av yoga.

Hur har ni anpassat verk-

samheten under pande-
min? 
– Vi håller oss såklart till
pandemilagen där varje yta,
sal och studio har en max-
kapaciten med en person
per tio kvadratmeter. Många 
klasser har fått flytta ut med 
vårt nya koncept ”Out-
door”.

Vad vill du säga till alla 
som känner sig tveksam-
ma till att komma tillbaka 
till träningen igen? 
– Vi respektera och förstår
alla som inte vill komma
till oss just nu. Men, vi har
väldigt stora ytor och väljer
man att komma till oss un-
der de ”mindre populära”
tiderna är risken i princip
minimal och man kan alltid
vara med på utepassen.

Hur ser era framtidsut-
sikter ut?
– Just nu ligger vårt fokus på 

att ”bo in oss” i de nya lo-
kalerna, lära känna alla nya 
medlemmar och fortsätta 
utveckla nya koncept och 
vara långt fram i ledet i trä-
ningsverige.

– Pandemin har varit och
är ju en enorm utmaning, 
men vi tror också att en del 
av de rutiner och beteenden 
vi ”byggt upp” under denna 
tid är här för att stanna så vi 

kommer investera i att byg-
ga en häftig träningsyta ut-
omhus precis intill vår nya 
anläggning.

Hur vill ni se Mälaröarna 
utvecklas framöver? 
– Vi älskar att se företagare
och eldsjälar som utvecklar
och vill förbättra vårt Ekerö. 
Ta bara exemplet med hur 
Jungfrusund växer fram till 

en superhäftig destination 
med aktiviteter som ger fler 
arbetstillfällen och möjlig-
gör ”hemester” många år 
framöver.

Till sist, vilket företag i 
kommunen vill ni läsa 
om i tidningen?
– Vi vill  även gärna lyfta fö-
retagare på Färingsösidan  – 
Färingsö konditori.  

Birgitta Steenhouwer och Michael Steenhouwer i sin nya ”träningsgalleria”.
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.

’’ ”...helt unik anläggning. Inte bara på Ekerö, utan i hela världen” 
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Ekerö 08-560 313 31
Varmt välkommen 

Caroline Malin Louise

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

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

– Ditt lokala Taxibolag på hemmaplan –
Persontransport och bud

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

MN 1978

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.

Polisbrist på Mälaröarna
MÄLARÖARNA | En polisbil, 
en polisbåt och fyra poliser 
som knappt räcker till. Idag, 
drygt fyrtio år senare, finns 
inget alls kvar av den hårt 
belastade polisstationen i 
Tappström.

– Även om vi inte längre 
har någon station på öarna 
så har vi betydligt mer 
resurser idag än då, menar 
Marie-Louise Mattsson, till-
förordnad kommunpolis på 
Ekerö.

”För få poliser på Ekerö – Vi 
hinner inte med det vi ska!” 
Så lyder rubriken på en artikel 
från 1978 som tog upp proble-
met med att bara fyra poliser 
och två kontorister skulle 
betjäna hela Ekerö kommun 
med dess 15 000 invånare.

”Det är bara att konstatera 
att det inte går”, sa polisin-
spektör Tommy Klaar, chef 
för polisstationen i Tappström 
vid den tiden, i artikeln.

Han konstaterar att han 
och hans medarbetare fastnar 
i tidskrävande utredningar 
och inte hinner med den yttre 
tjänst som de enligt reglemen-
tet ska utföra, vilket innebär 
att de sällan hinner patrullera 
de mer avlägsna öarna.
Idag, över fyrtio år senare och 

med nästan en dubblerad be-
folkning finns inte en enda po-
lis stationerad på Ekerö, men 
Marie-Louise Mattsson, som 
är tillförordnad kommunpolis 
för Ekerö, stationerad i Väl-
lingby lokalpolisområde, som 
ansvarar för Hässelby, Välling-
by, Bromma och Mälaröarna 
menar att det ändå är gott om 
poliser som har Ekerö som sitt 
arbetsfält.

– I vårt lokalpolisområde 
finns tio grupper med både 
ingripandepoliser och områ-
despoliser, som arbetar mer 
förebyggande. Så även om 
området vi ansvarar för är 
större än då, så har vi också be-
tydligt många fler poliser.

Att inbrott, butikssnatteri, 
skadegörelse i skolor, på ung-
domsgårdar och vid busshåll-
platser liksom lotteritillstånd, 
vapenlicenser och utlämn-
ingsärenden var vanligt före-
kommande polisärenden på 
Mälaröarna 1978 går att läsa i 
artikeln. Men också olovliga 
körningar, rattonykterhet, bil-
stölder och viltolyckor.

Marie-Louise Mattsson 
skrattar till när hon hör de 
ärenden som räknas upp i ar-
tikeln och förklarar att det är 
ungefär av samma typ som 

fortfarande är aktuella i Mä-
laröarna än idag.

– Möjligtvis har vi lite mer 
stök kopplat till motorburen 
ungdom än på 70-talet. Mop-
pebilar fanns ju inte ens då. 
Och med en dubblering av be-
folkningen har vi ju förstås be-
tydligt fler ärenden också, sär-
skilt sommartid då ytterligare 
runt femtusen sommargäster 
flyttar hit, konstaterar hon.

En polisbil och en polisbåt 
hade Tappströmspolisen till 
sitt förfogande, går också 
att läsa i artikeln, liksom att 
elaka tungor sagt att polisbi-
len aldrig varit synlig bort-
om Träkvista. För den som 
vill lyssna på det örat kan de 
tungorna höras än idag, men 
Marie-Louise Mattsson tyck-
er tvärtom att polisen har en 
bra närvaro i kommunen.

– Självklart skulle vi alltid 
kunna vara flera och sär-
skilt för att ägna oss mer åt 
brottsförebyggande åtgärder. 
Det kan man aldrig ägna för 
mycket tid åt, men våra re-
surser är ändå bra, säger hon 
och konstaterar också att det 
faktum att den lokala polisen 
inte längre har någon polisbåt 
till sitt förfogande inte heller 
är något problem.

– Vi har regionala resurser 
både i form av sjöpolis, tra-
fikpolis, helikopter och po-
lisrytteri. Behöver vi dem är 
det bara för oss att ringa. Se-
nast i helgen var helikoptern 
i Stenhamra och hanterade en 
man.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Alltid nära dig! 

100 % om Mälaröarn
a

Grundad

1949

”Jag minns”

Dåvarande utlastningsbrygga vid 
Södran.

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

JAG MINNS  när jag var i de 
yngre tonåren och det stod 
en grön telefonkiosk nere på 
stranden vid Lundhagsbadet. 
En sådan där gammaldags 
telefon, som man kunde ringa 
med om man betalade med en 
tioöring, som stoppades ner i 
en springa i telefonen. När jag 
och ett par kompisar samlat 
ihop några tioöringar sprang 
vi ner till kiosken och ringde 
till killar eller bara busringde. 
När pengarna var slut kunde 
vi alltid trycka in den röda 
larmknappen på telefonen för 
att bli kopplade till en rädd-
ningscentral. (Telefonen stod 
ju vid en allmän badstrand!) 
När vi fick svaret ”Vad kan jag 
hjälpa till med”, sprang vi där-
ifrån. (Inte snyggt gjort, men 
larmet fungerade ju i alla fall).

JENNY ÅBERG      
f. 1974

JAG MINNS min barndoms 
somrar i Träkvista på 60-talet. 
Vi var på flera ställen men 
den plats  vi tillbringade mest 
tid på var badstranden vid 
sandtaget Södran, där vi sim-
made och hoppade och dök 
från grusföretagets utlast-
ningsplats till sandpråmarna, 
som skulle in till Stockholm. 
Högsta höjd från ”banden” 
(som transporterade san-
den) var på fem meter. Ett 
mandomsprov som alla grab-
bar bara måste klara av! Ibland 
åkte vi med pråmarna, som 
drogs av bogserbåtar, ut en bit. 
Det var häftigt att dyka i och 
känna bogserbåtens propel-
lervirvlar.

MIKAEL KARLSSON     
f. 1955

Fyra poliser och två kontorister räcker inte till

”Så även om området 

vi ansvarar för är 

större än då, så har 

vi också betydligt 

många fler poliser”

MARIE-LOUISE MATTSSON
TILLFÖRORDNAD 
KOMMUNPOLIS
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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 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 

Förläng
pendelbåten till 

gamla stan
Bli medlem i Centerpartiet
Swisha 150 kr, till 123 421 85 33

tillsammans med personnummer och 
mejladress, eller gå in på

centerpartiet.se/blimedlem

Michaela Haga
Ordförande Centerpartiet
Stockholms län
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MARKPLANERING • HUSGRUNDER • AVLOPPSANLÄGGNINGAR 
DRÄNERING • GRUS- OCH JORDLEVERANSER • DIKNING

GRÖNYTESKÖTSEL • VINTERVÄGHÅLLNING • VÄGBYGGEN

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

HAR DU OCKSÅ 
GRÖNA ÖGON?

Då är vi en perfect match. 
För LEJA handlar hållbarhetsarbete om att bidra till verklig förändring 

snarare än att det ska se bra ut på pappret. Vi är certifierade för både 

miljö- och kvalitetsarbete.

Branschen satsar genom Transportutmaningen på att senast 2030 vara 

fossilfri när det gäller inrikes transporter. Vårt mål är att nå dit betydligt 

tidigare. Där håller vi inga hastighetsbegränsningar.

Har du samma framtidssyn som vi? Välkommen att LEJA!
  

HUSDRÖMMAR PÅ MÄLARÖARNA  –  Säljarnas egna ord

NÄRLUNDA | Centralt i 
Närlunda återfinns denna 
fantastiska villa som verk-
ligen är något utöver det 
vanliga.

Mäklaren Martin Larsson 
berättar att villan har en to-
talyta om närnare 350 kvm, 
som är fördelade över en 
mycket trevlig och repre-
sentativ planlösning som 
präglas av ljus och rymd och 
att man från i stort sett varje 
rum erbjuds en helt magni-
fik sjöutsikt. 

Ägarna menar att detta är 
huset som har precis allt! 
De vill ändå lyfta fram det 
höga läget, den fantastiska 
panoramautsikten mot vatt-
net samt det stora underbara 
pooldäcket. De säger också 
att en stor fördel är de många 
mysiga uteplatserna där 
man kan följa solens gång 
under dagen tills den till 
slut går ner över Mälarens 
vatten. 

Sommartid har man sol 
till sent in på kvällen. De 
konstaterar också att när 

man bor här så kan man se 
fåglarna flyga på samma nivå 
som huset så läget är verkli-
gen högt och ogenerat. 

När vi talar med mäkla-
ren så vill han också näm-
na att huset har en uthyr-
nings-/generationslägenhet 
med både egen ingång och 
ingång från husets hall och 
att denna även fungera per-
fekt som till exempel ton-
årsdel eller gästboende

 
 SVENSK FASTIGHETS-

FÖRMEDLING

Magisk sjöutsikt!
Sjönära drömboende
SKÅ | Sjönära dröm-
boende i familjeidyllen 
Skå Mörby.

Välkommen till detta har-
moniska hem som känne-
tecknas av hög kvalité  och 
alldeles särdeles fin rymd, 
där ljuset flödar in genom 
höga vackra fönster som 
sprids i symbios över de 

båda våningsplanen. Sjöut-
sikt njuts från husets övre 
våningsplan. Nuvarande 
ägare har designat och ska-
pat denna tvåplansvilla om 
227 kvm boarea med byggår 
2016 som byggts helt i lös-
virke. 

Till huvudbyggnaden hör 
dubbelgarage om cirka 50 
kvm, gästhus med loft och 

förrådsdel om totalt cirka 32 
kvm, ett uppvärmt orangeri 
och en förrådsbyggnad som 
trivsamt ramar in trädgårds-
sidans utemiljö. 

Här finns gott om plats att 
njuta av trevliga grillkvällar 
och avkopplande spabad i 
soligt sydvästläge.

  FASTIGHETSBYRÅN

SLÄNTVÄGEN

PRISUTVECKLING VILLOR 48 månader

Annonsinformation från våra mäklare 

SJÖBRISVÄGEN 
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INBYTESKAMPANJUPPGRADERA  
DIN VARDAG

Upp till 5.000:- 

rabatt på Husqvarna 

Automower� X-line 

när du byter in din 

gamla fungerande 

bensin- eller 

robotgräsklippare 

oavsett märke.

Husqvarna 
Automower� X-line

UPP TILL 

5.000:- 
RABATT*
PÅ AUTOMOWER�  

X-LINE

*Gäller ordinarie pris

INBYTESKAMPANJ

Upp till 5.000:- 

rabatt på Husqvarna 

Automower� X-line 

när du byter in din 

gamla fungerande 

bensin- eller 

robotgräsklippare 

oavsett märke.

Husqvarna 
Automower� X-line

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

TRÄDGÅRDSMASKINER
Försäljning & Service
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jungfrusundsmarin.se

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

VÅRSERVICE?
Boka tid hos oss!

Våra varumärken:
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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 
SKÅ IDROTTS-
KLUBB  OCH 
BYGDEGÅRD

Grundad
1934

Medlemsantal
1164

Ort
Skå

Hemsida
www.skaik.se

E-post
kansliet@skaik.se

Kontaktperson
Serge Conein

Skå idrottsklubb och bygdegård 

”Så många som möjligt, 
så länge som möjligt”

Beskriv er 
verksamhet?
– Skå IK och bygde-
gård är en förening 
med bred idrotts-
verksamhet och en 
bygdegård. Vår bas är 
Svanängens IP med 
Allhallen i Skå, men 
våra lag tränar och 
spelar matcher i hal-
lar runt om i Ekerö 
kommun och vi har 
medlemmar från 
hela kommunen.
”Så många som möj-
ligt, så länge som 
möjligt, så bra som 
möjligt” – RF:s vi-
sion 2025 blev en del 

av vår värdegrund 
sedan årsmötet 
2020, tillsammans 
med ”Lösningar som 
passar de flesta och 
inte bara de ”bästa”. 
Som en breddfören-
ing är vårt uppdrag 
att ha så många i 
idrotten, så länge 
som möjligt med de 
bästa förutsättningar 
som möjligt.

Vad är utmärkande 
för er?
– En fleridrotts-
förening med lång 
historik. Föreningen 
grundades 1934. All-

hallen byggdes med 
ideella krafter. 

Vad är aktuellt i 
föreningen?
– Att hitta en lång-
siktigt lösning för 
hockeysektionens 
samarbete med 
Ekerö IK hockey. 
Förhandling med 
Mälarö hockey är på 
gång.

Vilka är framtids-
utsikterna?
– Att ansluta flera 
idrotter och bygga 
en stabil bas för alla 
som vill dela på Skå 

IK:s resurser, kom-
petens och värde-
grund. Tillsammans 
är vi starkare och kan 
hålla ner kostnader 
för barn som vill 
idrotta.

Vad har ni för ut-
maningar framåt?
– Att behålla så 
många barn som 
möjligt i idrotten 
efter Covid-19-på-
verkan samt att det 
blir mindre och min-
dre tider i kommun-
ens lokaler på grund 
av flera aktiva fören-
ingar i kommunen.

Här under vinjetten ”Mälaröarnas rika föreningsliv” låter tidningen 
föreningar berätta om sin verksamhet. Här pratar vi med Serge 
Conein, Skå idrottsklubb och bygdegård. 

          FOTO: SERGE CONEIN

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.

Vem vill du se ta emot Öpartiets demokrati  
lördagen den  september?

Nu kan du nominera vem eller vilka du anser har 
öppenhet och 

transparens i Ekerö kommun.
Nomineringar med namn och motivering

skickas till info@opartiet.se  senast  .
Varmt välkomna med era förslag

Öpartiets demokrati !

  Joakim Jonsson
100 % lokalt – Såklart! 

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

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

TORSDAG
varannan vecka

M
älaröarnas nyheters egen p

od
dälä aröarnas nynn heters eggen

ppppppooooo
dddddddddddddddd

Mälarö
podden

TORSDAG 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”
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Mälaröarnas
Hemtjänst

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

DEALS

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS PÅ 08-634 16 90

ELLER BESÖK VÅR WEBSHOP SHOP.MALAROIT.SE

ESSENTIAL FHD WEBCAM 1080P

Ex. moms

ERGONOMISK SITTBOLL

STÅMATTA PÅ KÖPET
NÄR DU KÖPER EN MOUSETRAPPER ADVANCE 2.0

(värde 1199:-)

FRÅN

Ex. moms

ord. från 2565:-

Beroende på val av
material och färg

HL-L5200DW MONO

Ex. moms

KONTOR

MÄLARÖ IT
En heltäckande IT-leverantör 

MAJ

Månadens

ord. 550:-

Ex. moms

ord. 2300:-
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ÖARNA RUNT oarna@malaroarnasnyheter.se 

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

Lördagen den 8 maj samlades cirka 30 veteranfordon vid Ica Nyckelby för en cirka tio mil lång färd längs vägarna på våra öar. Färden gick ut mot Färingsö och Svartsjö, Färentuna, Stenhamra, Munsö, 
Kaggeholms slott och sedan tillbaka till Ica Nyckelby. På en av bilderna ser vi initiativtagare Karin Iveroth och hennes pappa Calle Iveroth,  som kör en KromVictoria. FOTO: MARIE SANDELIUS

Veteranbilskaravan över öarna

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: Nybyggd discgolfbana på Adelsö.
FOTO:  LO BÄCKLINDER

Vi gratulerar Berit Berg, Ekerö, till förra numrets vinst där 
korsordet hade nedanstående lösning. 
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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

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!

  

EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad

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

   båt, bil

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

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



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

O
m

 Mälaröarna sedan 19

49

Alla nyheter 

handlar om 

Mälaröarna
så klart!

12 MAJ 2021

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

Markisställning med 
dåligt tyg inkl fästen6 me-
ter bred 4 meter djup.Finns 
i NärlundaAnders 070 229 
69 57

Flyg: memorabilia och 
föremål från flygbranschen 
sökes till flyghistoriskt arkiv 

och samling. Allt kan vara 
av intresse, t ex broschyrer, 
bilder, reklam, modeller, 
mm.Tel 0701-46 77 77 eller 
flygarkivet@gmail.com

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

Jag köper gärna dina 
gamla LP-skivor, mindre 

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

 Jag köper gärna dina 
gamla vinylskivor till mina 
radioprogram. Pop, rock, 
blues, hårdrock m m 1950- 
till 80-tal. Kontakta 
Ronny i dag 070-271 51 97, 
ronny@ronnybgoode.se

Välkommen till 
världen Vega! 
Stort grattis 
Annie och Lukas 
Westerberg från 
farmor och farfar.

Stort grattis på 
11-årsdagen 
Vimar! Många 
kramar från 
mamma, pappa, 
Minna och Nora. 

Grattis Wilton 
Strate på 14-års-
dagen 19/5 från 
mormor, morfar, 
mostrar, morbrö-
der och kusiner.

YVONNES FOTHÄLSA
– Medicinsk fotvård – 

Hos mig får du hjälp med 
allehanda fotproblem 

• Fotsmärtor • Nageltrång 
• Fot- och nagelsvamp • Vårtor 

• Förhårdnader, sprickor 

Vid behov gör jag även hembesök 
Bokning via www.bokadirekt 

Salong Närlunda eller 0707-55 16 17 

Jungfrusund Salong Närlunda 
Varmt välkomna!

SKÄNKES___

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

   Din lokala 
hundrastare på Ekerö

i Sverige

Vår älskade

Maj Daniels
* 26 maj 1941

har lämnat oss 
i sorg och saknad

✝ 7 maj 2021

O L L E

ANDERS

Släkt och vänner

Att dö kan inte vara farligt
När livet bjuder på 
en hårdhänt strid

Att somna in, att bäras 
bort helt varligt

kan inte vara mer 
än stilla frid

Bo Setterlind

Begravningen äger rum i kretsen
av den närmaste familjen

fredagen den 11 juni kl 14.00 
i Sånga kyrka. Vid ev. frågor

vänligen kontakta
Klockarebolagets Begr.byrå 
tel. 08-26 81 10. Tänk gärna 

på Läkare Utan Gränser 
tel. 010-199 33 00.

Älskad Livskamrat 
Pappa och Morfar

Tomas 
”Pelle på
Berget”

Pettersson
* 26 november 1952

✝ 1 maj 2021

T H E R E S E

DESIRÉE

RIKARD

Elma

Släkten och många vänner

Du var och förblir familjens
och så många andras förebild,

kapten och pappa Pelle

Begravningen äger rum fredagen
den 4 juni kl 14.00 i Skå kyrka för
den närmaste familjen. Efter akten

inbjudes till minnesstund på
Verkstan kl 16.00 för alla 
som vill komma. Osa till

svar@klockarebolaget.se eller 
tel. 08-26 81 10.

KÖPES___

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

• Familjeannonsera GRATIS! 

• Max 100 tecken inkl 
blanksteg samt eventuell 
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 

• För sedvanliga dödsannonser 
ring 560 356 00

100 % lokalt – Såklart! En podd för oss som bor på Mälaröarna!

Mälarö-poddenM
älaröarnas nyheters egen p

od
dälää aröarnas nynn heters eggenn

ppppppooooo
dddddddddddddddd

Mälarö
podden
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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.                                               

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.

  

Materielleveranser 
på Mälaröarna

Både till privatpersoner samt företag

Edvardssons Last & Schakt och FMB-Central 
samarbetar kring materielleveranser på Mälaröarna 

 

För våra lokala kunder inom Ekerö kommun 

håller vi RIKTIGT BRA enhetspriser

.Jord Flis Makadam Kross
Grus Sand Dressmaterial 

...och mycket mer

OFFERT? 

08-83 91 90 
order@fmbcentral.se

Vi söker fler 

UNDERENTREPRENÖRER 
främst med 3-axlade schaktbilar
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08-560 243 62
www.malarostadservice.se

Hemstädning
Flyttstädning
Visningsstädning
Byggstädning
Storstädning
Hemservice

Fönsterputs
Trädgårdsskötsel
Kontorsstädning
Golvvård
Trappstädning
Sanering

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

REPLIK

I olika medier påstår Hanna 
Svensson (S) med flera att 
Socialdemokraterna inte 
vill återinföra fastighets-
skatten. Vi ser det dock  
som oroväckande att några 
av ert partis största  parti-
distrikt Socialdemokraterna 
i Stockholm med 
Ygeman i spetsen och 
Socialdemokraterna i Skåne 
driver på hårt att partiet ska 
återinföra fastighetsskat-
ten!

Vi kommer att göra allt 
i vår makt för att stoppa 
sådana ogenomtänkta 
förslag som har en negativ 
påverkan på den enskildes 
hushållsekonomi.

 Centerpartiet anser inte 
att det finns någon rättvisa 
i att beskatta en fastighet på 

grund av dess läge och fik-
tiva försäljningsvärde. För 
en villa vars marknadspris 
ligger på 5 miljoner kronor 
skulle det motsvara en skat-
tehöjning på cirka 30 000 
kronor  per år jämfört med 
det tak som finns idag. 
Priserna på villor har stigit 
högst i Ekerö kommun 
jämfört med andra kom-
muner i Stockholms län. 
Det innebär att då grannen 
säljer sitt hus dyrt påverkar 
det även taxeringsvärdet 
för närliggande fastigheter, 
samtidigt som fastighets-
skatten följer den utveck-
lingen. Det skulle kunna få 
förödande konsekvenser 
för ekeröbor som slitit ihop 
till en villa eller bostadsrätt, 
för pensionärer och barn-
familjer.

 Boendet är redan för de 

allra flesta den största utgif-
ten och ett återinförande 
av fastighetsskatten skulle 
göra det ännu dyrare. Allra 
värst skulle det drabba de 
som har en högt värderad 
fastighet, men som inte alla 
gånger har en hög inkomst.

 Därför säger vi nej till att 
återinföra fastighetsskat-
ten!

– Michaela Haga (C),
distriktsordförande
Centerpartiet
Stockholms län
– Ove Wallin (C),
kommunalråd Ekerö
kommun
– Alireza Akhondi (C),
riksdagsledamot
– Johan Krogh (C),
sammankallade för
kommunala sektionen
i Stockholmsregionen

Fastighetsskatten skulle slå hårt på Ekerö 

Helt ute och cyklar?

ty
ck

!

• Välkommen att skriva en 
lokal insändare!
och telefonnummer.
• Skicka till
tyck@malaroarnas nyheter.se

Idrott – på vems villkor?
Just nu pågår diskussioner 
mellan nystartade Mälarö 
hockeyförening och Skå IK 
och bygdegård och Ekerö IK.

Vilket är målet för den nya för-
eningen, förutom att få ett större 
spelarunderlag? Är det att producera 
några fler spelare till elitserielagen 
eller att få fram ett eget seniorlag 
som ska spela i division 1 eller högre? 
Det är kostsamt att driva hockey på 
högre nivå, vi inom Skå IK och byg-
degård vet, vi har varit där och kvalat 
till Allsvenskan. Att spela hockey 
har blivit kostsamt för många föräld-
rar, speciellt för de med flera barn, 
samtidigt har forskningen visat att 

det är viktigt att barn får prova olika 
sporter innan de specialiserar sig. 
Några av landets främsta inom sina 
respektive sporter var i unga år lika 
duktiga inom någon annan sport. 
Det stärks av Ishockeyförbundets 
studie av fyra av Sveriges mest fram-
gångsrika NHL-spelares bakgrund 
och ungdomsutveckling; För alla 
fyra gällde att de ”Har hållit på med 
flera idrotter parallellt upp till juni-
ornivå.”

Skå IK och bygdegårds koncept 
med flera idrotter under ett över-
gripande paraply, huvudstyrelsen, 
har varit ett framgångsrikt koncept 
som sysselsatt många och samtidigt 
har ungdomar inom både ishockey, 

fotboll, handboll och brottning nått 
elitnivå och även landslagsrepre-
sentation. Klubben har i huvudsak 
ideellt arbetande ledare, oftast några 
föräldrar när det gäller de lägsta 
åldersklasserna och närheten till 
verksamheterna är viktig. 

Att flytta ishockeyn till en egen 
förening kan göra att barn och för-
äldrar måste göra ett för tidigt val 
och får högre kostnader. Närheten 
till Djurgården, AIK, Hammarby 
och andra stora klubbar gör att vi bör 
fortsätta med breddverksamheten 
för de som sticker ut som stjärnor 
kommer ändå att lämna den nya för-
eningen när de värvas. 

Jag skulle önska att det engage-

mang och viljor som driver eta-
bleringen av den nya föreningen 
skulle verka för ishockeyn inom de 
redan etablerade klubbarna med 
barnens bästa för ögonen. Med bara 
en hockeyförening är det dessutom 
risk att kommunen tar bort en av 
ishallarna. Även ni utanför hockeyn 
bör framföra era synpunkter till Skå 
IK och bygdegård respektive Ekerö 
IK hur ni vill ha era föreningar. Om 
föreningarnas vilja är att knoppa av 
ishockeyn är det bara att önska lycka 
till med nya föreningen.

– Bengt Angerfelt
fd ledare i fotboll och hockey
fd medlem av huvudstyrelsen

Gå all in!
Färingsö lockar redan idag 
träningscyklisterna. Varför 
inte gå all-in och säga att 
man ska bli storstockholms 
bästa cykelområde? Det 
skulle locka cyklister såväl 
som vandrare och möjliggör 
för fler kaféer och restau-
ranger för tränande och 
turistande stockholmare. 
Just nu trängs nämligen 
mängder av folk vid Tyresta 
nationalpark  och det gjorde 
de redan innan covid. En hel 
del av dessa skulle kunna 
lockas hit, om vi tänker till 
lite. Tänk promenadvägar 
efter delar av Mälarkanten, 
cykelväg runt hela Färingsö. 
Möjligheterna är stora att 
tjäna pengar på att fortsätta 
vara idylliska, men med god 
framkomlighet.

– Färingsöbo

När andra kommuner 
försöker höja andelen 
cyklister med förbättrad 
cykelinfrastruktur för att 
minska trängseln och för-
bättra folkhälsan så är det 
tydligt att det inte är viktigt 
för Ekeröalliansen även då 
deras antagna trafikplan 
säger annat.

  I cyklistvelometer kan 
man tyvärr se att vi i Ekerö 
är sämre än de flesta andra 
jämförbara kommuner i 
många frågor till exempel 
cykelns prioritet och hur 

tryggheten är för barn och 
unga att cykla i kommunen. 
Tryggheten för våra barn 
kommer inte förbättras 
av att man i planer för till 
exempel nya skolor inte tar 
tillräcklig med hänsyn till 
detta. Som exempel kan 
nämnas Sanduddens skola, 
där man har planerat för en 
mycket rörig trafiklösning 
med  sju övergångsställen i 
skolans närhet. Vid Winab 
vikväggar strax innan Ekerö 
sommarstad har det nu gått 
många år sedan man läm-

nade den påbörjade gång- 
och cykelvägen som leder 
rätt ut i vägen. Att man inte 
har lyckats komma överens 
eller på något sätt komma 
vidare är mycket bekläm-
mande

Nu har Ekeröalliansen 
chans att ändra på det 
genom att anta de tre motio-
ner vi i Miljöpartiet på Ekerö 
har skrivit. Där vi vill koppla 
ihop hela kommunen med 
en sammanhängande gång- 
och cykelinfrastruktur, satsa 
på trygghet för våra unga 

trafikanter och förbättra 
underhållet.

Låt oss hoppas på en 
framtid där infrastruktur-
satsningar för gång- och 
cykelväg inte bara är ord 
utan även handling och 
kanske till och med har en 
tillräcklig budget. En budget 
som hade kunnat utökats 
med den samfinansiering 
man kan få från staten.

– Fredrik Zandrén,
ordförande Miljöpartiet
Ekerö

 Nu är jag på väg hem med bussen. Är så glad att jag hinner 
kliva av vid Drottningholm och ta en fika med Carl Gustav 
och säga ett försenat grattis! Hade jag varit böjd åt golfhållet 
hade jag även hunnit med alla 18 på  banan intill.

Allt detta och jag hade ändå kunnat hoppa på samma 
buss igen! Tänk! 

Nu ägnade jag mig istället åt att räkna alla träden i 
Drottningholmsparken. Tretusenfemhundratjugo.

Jag har även skrivit en bok och ritar ihop till en hel 
utställning. På Louisiana.

Jag hade iof hunnit ned till Humlebaek för en fika där 
istället. 

Får bli nästa fredag.
Måste komma ihåg att meddela CG detta.
Behöver jag säga att jag ÄLSKAR BILKÖER???!!!

#ekeröbaraenbilköbort
#ilovelovön

– Caroline Cárdenas, öbo

sett i sociala flödet
GRANNSAMVERKAN PÅ FÄRINGSÖ
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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

F’SONS ALLSERVICE AB
Trädgård & Fastighetskötsel

www.fsons.se

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

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

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

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

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

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

miljö- och kvalitetscertifierade.

KÖP VÅR
JUBILEUMSKASSE
FYLLD MED MINNEN, GODSAKER
OCH SOMMARAKTIVITETER

JUBILEUMSKASSEN* INNEHÅLLER: 1 st Ekerö 
IK Jubileumspåse • 2 st Ekerö IK Jubileumskaffe 
(400 g/st) • 1 st Ekerö IK askar med mjölkchoklad-
praliner (165 g) • 4 st Ekerö IK Marabouchokladkakor 
(100 g/st) • 20 st Ekerö IK jubileumspappersmuggar 
• 1 st Ekerö IK jubileumsskrift • Sommardryck från 
Kiviks Musteri • 2 st Huski chokladdryck • 2 st Sveri-
gelotter • 1 st recept och aktivitetsfolder.

450:-
(VÄRDE 750:-)

Boka och betala på www.ekeroik.se eller via QR-koden. 
Leverans hem senast den 22 juni.

Ekerö IKs första sekel! Ni har gett oss en fantastisk grund att stå på. När ni kö-
per vår jubileumskasse för 450:- (värde 750:-) bidrar ni till bättre förutsättningar 
för våra ideella ledare, barn och ungdomar. Via vårt utökade samarbete med 

* Bilden på jubileumskassens innehåll är en exempelbild där storleksförhållanden mellan produkterna inte stämmer överens med verkligheten.

2021-05-14   13:33

Monica Hållén, 75, 
Ekerö:
– Jag har inga problem med trafiken, 
för jag tar alltid båten istället för bil 
eller buss. Det fungerar utmärkt 
och jag vill verkligen tipsa fler om 
att göra detsamma. Det är mer coro-
nasäkert och du kan dricka te eller 
kaffe, jobba eller njuta av utsikten 
samtidigt som du tar dig fram. 
Och för barnfamiljer är det jättebra 
eftersom barnen kan springa runt 
och slipper sitta still.

Jan Hellsten, 45, 

Ekerö:
– Gissa! Låt mig säga så här, jag 
skulle inte sörja om jag slapp köer-
na till och från Ekerö. Visserligen 
jobbar jag hemifrån så jag har tur 
som slipper dem dagligen, men när 
man väl ska lämna öarna, så hamnar 
man ju alltid i kö. Hur man ska få 
bort dem vet jag inte, men man får 
väl hoppas att förbifarten löser lite 
av problemet.

Linda Andersson, 25, 
Färingsö:
– Jag skulle önska att man priori-
terade att bygga cykelvägar mellan 
Färentuna och Stenhamra eller 
Skå. Då skulle cyklister slippa åka 
på bilvägen och man skulle kunna 
undvika farliga omkörningar. Jag 
skulle cykla den sträckan om det 
fanns cykelvägar.

TRAFIK | I detta nummer skriver vi om både förbifarten och Kantonkorsningen. 

SÅ HÄR TYCKER VI!

Hur skulle du vilja förbättra trafiken?

Bilar skadas
Idag när jag låg en bra bit 
bakom framförvarande bil 
på Ekerövägen, plötsligt 
smällde det till. Rutan sprack. 
De  ligger jämt sten och grus 
på vägen, ibland rätt mycket 
som någon lastbil tappat i en 
en kurva eller rondell, inte 
ens bara vid vägbyggena.

– Fredrik

Adelsö kyrkogård så vacker
REPLIK

Det är med sorg som jag läser om uppfattningen av kyrko-
gårdsförvaltningen...  att kalla det ”nöjespark”. Själv har jag 
aldrig sett kyrkogården så otroligt vacker och välskött. Vår 
make och pappa vilar så fint och lugnt i asklunden. Det är 
med varmt hjärta och tacksamhet vi har honom vilande i sin 
barndomskyrka.

– Rolands dotter



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
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LUNCH  tis-fre
A LÀ CARTE  ons-lör

MATKASSAR & TAKE AWAY
UTKÖRNING
Sjöutsikt

Läckra erbjudanden
Stora ytor – trygg miljö

www.restjungfrusund.se

  Vi gör hembesök med gratis offertförfråga

ROTAVDRAG 
PÅ ARBETET30%

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

PASSA PÅ
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

Funderar du på att etablera dig på Ekerö?

Vi erbjuder rum i ljuvliga 

lokaler med kompetensutbyte 

i trevlig friskvårdsverksamhet

Välkommen att kontakta oss!

 

LARMET GÅR 

FÄRINGSÖ | Senaste tidens 
ungdomsrelaterade händel-
ser i Stenhamra har fortsatt 
även under den senaste 
veckan och polisen rappor-
terar flera situationer där de 
fått agera.

På natten den 7 maj kasta-
de en grupp ungdomar ägg 
mot en buss som stannade 
för att släppa av passagerare 
vid Fårhagsplan.

POLISEN | Vi har ju senaste 
helgerna haft problem med 
ungdomar i Stenhamra där 
man springer på skolans tak, 
kastar sten, ägg och senast 
en nyårsraket på väktare 
och ägg mot Arrivas bus-
sar. Vi har därför från poli-
sens sida prioriterat att vara 

i Stenhamra, säger Marie-
Louise Mattsson, tillförord-
nad kommunpolis och fort-
sätter:

– Kopplat till motorbu-
ren ungdom har det varit 
två händelser. Jag önskar 
att dessa får ringar på vatt-
net bland andra ungdomar 

här ute på öarna som kanske 
börjar fundera på hur man 
kör och att man inte ska köra 
trimmat till exempel. Det är 
också bra att veta  att man 
som förälder kan bli rappor-
terad för brottet ”Tillåtande 
av olovlig körning” om bar-
net kör trimmat.                      

KOMMUNPOLISEN INFORMERAR

MARIE-LOUISE MATTSSON
KOMMUNPOLIS

Krasch ledde
till beslag

EKERÖ | Ett stort antal 
stölder har skett under den 
senaste veckan, både i affä-
rer, från bensinmackar och 
bilar samt i privata hem.

Den 10 maj plockade två 
män ner en oxfilé och två 
wraps i en kundkorg och 
gick mot kassan i en butik 
på Ekerö. De betalade för 
en påse jordnötter och gick 
sedan ut ur butiken. En med-
arbetare fattade misstankar, 
följde efter och konfronte-
rade männen. De ville dock 
inte kännas vid varandra, 
nekade och lämnade platsen.

Under ett dygn blev också 
en bensinstation på Ekerö 
först bestulen på en galler-
grind från ett hyrsläp samt 
råkade ut för en smitning 
från en bensinnota  på 782,75 
kronor.

Stölder i hem 
och butiker

Några dagar senare stopp-
ade två motorcykelpo-
liser en mopedförare på 
Färentunavägen med anled-
ning av att de tyckte att 
mopeden lät trimmad. De 
provkörde den och upptäck-
te att den gick fortare än vad 
som är lagligt. 

– Patrullen ringde den 
unga förarens förälder och 
berättade att de skulle rap-
portera olovlig körning och 
att såväl hen som föräld-
rarna skulle kallas till för-
hör. Mopedförarens körkort 
omhändertogs också, berät-
tar Marie-Louise Mattsson, 
tillförordnad kommunpolis. 

Den 15 maj gjorde poli-
sen en anmälan om ”vårds-
löshet i trafik” och ”olov-
lig körning” mot en ung 
A-traktorförare och ”till-
låtande av olovlig körning” 
mot dennes pappa, efter 
en trafikolycka där föraren 
kraschat på Stenhamravägen. 

Föraren fördes till sjukhus. 
A-traktorn togs i beslag lik-
som en dosa för manipu-
lation av hastighetsspärr. 
Även körkortet blev omhän-
dertaget av polisen.                    

Under perioden har även 
stölderna av katalysatorer 
samt andra bildelar fortsatt 
runt om på Mälaröarna. 
Bilägare på flera olika adres-
ser på Ekerö har blivit av 
med viktiga delar.

En privatperson fick dess-
utom både mobiltelefon och 
plånbok stulna från en pri-
vat fest i Skå den 15 maj.        

EKERÖ | Ett bedrägeri som 
skett på Ekeröleden någon 
gång under april månad 
anmäldes i början av maj till 
polisen. Det uppdagades då 
en bilägare, som inte befun-
nit sig i Stockholm på många 
år, fick ett brev med infor-
mation från Trafikverket 
om att nästa resa som hon 
gör med färjan kommer att 
debiteras med 700 kronor 
då hon inte betalat för sin 
förra resa. Målsäganden 
hade inte tappat eller fått 
bilens registreringsskyltar 
stulna.                                       

Bedrägeri på
färjeleden



 

DATA

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

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

STÄDSERVICE

Hemstäd

Flyttstäd

Fönsterputs

Kontorsstäd

Byggstäd

Vi jobbar både 
mot privatpersoner 

och företag
 

Vi har kollektivavtal och är 
ISO-certifierade 

FÄRGHANDEL

FÄRG   TAPET 
GOLV

Tunnlandsvägen 3

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

Följ oss på Facebook  
och Instagram!

  

Edvardssons är ett 
Mälaröföretag som utför 

entreprenadarbeten 
av alla slag, till exempel: 

Avlopp
Dränering
Infiltration
Tomtplanering 
Dikning
Vägbyggen 
VA-inkopplingar
Materialtransporter 

Tel. 08-83 91 00
edvardsson@fmbcentral.se
www.edvardssonslastochschakt.se

I samarbete med:
FMB-Central



Tullhusvägen 14, Färentuna Ljust & smakfullt parhus

Soligt söderläge

Barnvänligt område med bykänsla

3 ROK 75 KVM UTGÅNGSPRIS 2 995 000 KR

TOMT 274 KVM BYGGÅR 1992  EP  71 KWH/KVM/ÅR

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE LINN LAGERQVIST TEL 070-510 65 69

FÄRINGSÖ FÄRENTUNA PARHUS

Borstvetevägen 3, Väsby Trivsam familjevilla

Härlig trädgårdstomt

Lugnt belägen på återvändsgata

4 ROK 103 KVM  PRIS 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

Pråmvägen 2K, Ekerö Centrum Högst upp med balkong i söder

Går att återställa till 4 rum

Hörnlägenhet med 2 badrum

3 ROK 89 KVM UTGÅNGSPRIS 2 995 000 KR

AVGIFT 6 792 KR  BYGGÅR 1988  HISS JA

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE LINN LAGERQVIST TEL 070-510 65 69 

EKERÖ BOSTADSRÄTT

Ekuddsvägen 40A, Ekudden Modernt renoverat gavelradhus

Fint ljusflöde med extra fönster

Barnvänligt & centralt

4 ROK 103.5 KVM UTGÅNGSPRIS 3 995 000 KR  AVGIFT 

4 988 KR BYGGÅR 1986 EP  97 KWH/KVM/ÅR

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE LINN LAGERQVIST TEL 070-510 65 69

EKERÖ EKUDDEN BOSTADSRÄTT

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



Vävnadsvägen 11, Träkvista Populära och barnvänliga Träkvista

Öppna härliga sällskapsytor

Inbjudande trädgårdstomt

Välkommen till denna familjära, friliggande villa om totalt 195 kvm i populära och barnvänliga Träkvista! Bostaden 

har öppna härliga sällskapsytor och 4 bra sovrum. Entréplan har en luftig planlösning med vackra pardörrar 

mellan vardagsrum och matplats som skapar ett härligt ljusflöde och inbjuder till en trevlig samvaro med familj 

och vänner.

6 ROK 115 KVM UTGÅNGSPRIS 5 995 000 KR

EP 76 KWHKVMÅR TOMT 999 KVM BYGGÅR 1961

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE SOPHIA ÅKERMAN TEL 070-760 46 63

EKERÖ TRÄKVISTA VILLA

Ottarvägen 14-16, Skå Tureholm Attraktiv sjötomt med brygga

Representativ villa från 1924 

Populärt & lantligt område

Med ett underbart läge på eftertraktad adress ligger detta fantastiska sjöställe i attraktiva Tureholm. Ett unikt 

tillfälle att förvärva denna representativa och charmiga villa, byggd 1924. Vacker 20- tals villa med härlig takhöjd & 

kakelugnar skapar här en härlig rymd och en fantastisk atmosfär!
8 ROK 246 KVM UTGÅNGSPRIS 17 500 000 KR

TOMT 5580 KVM VATTENAREA 2 080 KVM

BYGGÅR 1924

MÄKLARE SOPHIA ÅKERMAN TEL 070-760 46 63

FÄRINGSÖ SKÅ VILLA

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



Släntvägen 7, Närlunda Högt ogenerat läge

Magnifik sjöutsikt

Unikt boende

Välkommen till detta svårslagna boende som verkligen erbjuder något långt utöver det vanliga.  Med ett högt och 

ogenerat läge ståtar denna arkitektritade villa om totalt ca 350 kvm där man från i stort sätt varje rum erbjuds en 

helt magnifik utsikt över Mälarens glittrande vatten. Stort härligt pooldäck samt vackert anlagt tomt med flera 

uteplatser där man har erbjuds sol från morgon till sen kväll. Separat uthyrningslägenhet som även fungerar bra 

som t.ex. generationsboende eller hemmakontor. 

8 ROK 216 + 133 KVM UTGÅNGSPRIS 17 500 000 KR

EP 87 KWHKVMÅR TOMT 1 907 KVM BYGGÅR 1999

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE MARTIN LARSSON TEL 070-830 01 61

EKERÖ NÄRLUNDA VILLA

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


