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Mälaröarnas nyheter

Utför alla slags lås-, larm- och  
kameraövervakningsarbeten för  

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

SJÖSTADSKAJEN, EKERÖ

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

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

BILTVÄTT
Ren bil snabbt!

Alltid nära dig! 

100 % om Mälaröarn
a

Grundad

1949

TYCK  ...beundrat de ”Guds gåvor”  som vår Herre ställt till kyrkogårdsarbetarnas förfogande.                                    | 32

Vi hjälper dig med 
din ekonomi! 

Ring oss på 08-560 397 00!
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INVIGNING 5 JUNI

Läs mer i bilagan inne i tidningen

Det glittrar och glimmar
Under arbetet med Förbifart Stockholm kommer många 
spännande bergarter fram i ljuset. | 8

Filminspelning på Färingsö
Sommarlovet 1978 blev inget vanligt lov. I alla fall inte      
för de barn på Hilleshög skola som fick chansen att   
medverka i filmen ”Du är inte klok, Madicken”. Färingsö-
bon Dan Mähl, 50, är en av dem som var med och som 
minns.  | tillbakablick 28

SM-silver till Elias
Det blev SM-silver i bordtennis för Elias Björnsjö Ranefur 
tillsammans med Halmstad BTK.  | sporten 22

Coronaprov på 
avloppsvattnet
Sedan i april analyseras smittspridningen av corona 
på Ekerö  med hjälp av prover från avloppsvattnet 
på Ekebyhovs reningsverk.  | 6

Stig 
får inga 
svar 
Sedan pandemin bröt ut får Stig Sedan pandemin bröt ut får Stig 
Ronlind, 102, avnjuta sin matlåda Ronlind, 102, avnjuta sin matlåda 
utan varken tillbehör eller sällskap. utan varken tillbehör eller sällskap. 
Men trots att han hämtar den själv Men trots att han hämtar den själv 
får han betala mer än den som får får han betala mer än den som får 
den levererad. Varför det är så får den levererad. Varför det är så får 
han inget svar på.han inget svar på. | |  1010



Chèvre  Frankrike. 
Från manuella ostdisken.       Jfr pris 149:00/kg.    

 /kg 
149 k 

Brie de meaux  Frankrike. 
Opastöriserad vitmögelost med mustig nötig 
smak. Från manuella ostdisken.       Jfr pris 199:00/kg.    

 /kg 
199 k 

Rustikbaguette  Bonjour. 392 g  . 
Butiksbakad.     Jfr pris 32:91/kg.    

1 2  90  /st  /kg 
99 k 

Räkor i lösvikt  
från räkboxen

↳

Räkor från räkboxen
 Ullmo. Från räkboxen Stl 70/90.       Jfr pris 99:00/kg.    

Fira mor riktigt ordentligt 
med en stor buket rosor 

på mors dag!

/Pontus � �

Hallongrottor  Bonjour. 220   g. 
8-pack. Butiksbakad.     Jfr pris 99:50/kg.    

Fikalängder  Bonjour. 360   g. 
Butiksbakad.     Jfr pris 55:28/kg.    

1 9  90  /st 

↳
Butiksbakat

1 9  90  /st 

 Rosor 10-pack   ICA. Fairtrade. 
    Längd 40 cm. Flera färger.  

 39  90  /st 

Bjud mor på fi ka- 
Mors dag på söndag



Öppet 7–22 Tappström

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

 Grillspjut   Scan. Ursprung Sverige.  
 Ca 800 g.   Av benfri kotlett.   Jfr pris 99:00/kg.    

Tonfi sk    Stilla havet. Gulfenad. Från 
manuella fi skdisken  ..   Jfr pris 199:00/kg.    

 /kg 
 99k 

 Grädde   Arla Ko, Arla Köket.   250-300 ml.   
Vispgrädde 36%, 40%, Laktosfri Vispgrädde 36%. 
Gäller ej ekologisk.   Jfr pris 41:67–50:00/liter.    

  

 2  för

 25k 
 Romanticatomater i ask   ICA. 
Nederländerna.   400 g.   Klass 1.   Jfr pris 62:50/kg.    

 Tårtbotten   ICA.  
 330-340 g.     Jfr pris 35:29–36:36/kg.    

 /st 
 12k 

 /st 
 25k 

 Förkokta majskolvar 2-pack  
 ICA. Spanien.   400 g.     Jfr pris 37:50/kg.    

 /kg 
 199k 

  

 2  för

 30k 
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08-560 313 10 l Ekerö centrum l Snett emot Systembolaget  

Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00

SYNUNDERSÖKNINGSYNUNDERSÖKNING

5050 %
RABATTRABATT

(ordinarie pris 390:-)(ordinarie pris 390:-)

VÄRDECHECKVÄRDECHECK  
SYNUNDERSÖKNINGSYNUNDERSÖKNING

2 2 förför 1! 1!

1999 - 2019

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

stötta 

  ekerössstttttttttttttööööööööööööt
#

Ekerö Optik

Köper du nya kompletta 
glasögon, bjuder vi på ett 

extra par glasögon/solglas-
ögon med din egen styrka 

från utvalt sortiment (värde 
4390:-) Gäller lagerglas 

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

BOKA REDAN IDAG!
Boka en tid hos våra legitimerade optiker redan idag. Inget köptvång. 
Gäller för glasögon (ej linser, intyg, recept etc). Erbj. gäller t.o.m. 21-06-25.
Namn......................................................................... Datum....../...... kl..........
Butik.................................................................................................................

Solglasögon Solglasögon 
med din styrka med din styrka 
på köpetpå köpet

    

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

                        Tel. 08-731 77 07   

sterfilosofin

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

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

ADVOKATBYRÅN        

PÅ EKERÖ

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

ADRESS 
Box 100, 178 22 Ekerö

HEMSIDA
www.malaroarnasnyheter.se

TRYCK Pressgrannar 2021

UTGIVNING
2021

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

ANNONSER

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

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

• ANNONSSTOPP
Torsdag kl 12, en vecka före 
utgivning

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

Mälaröbornas egen nyhetstidning
Partipolitiskt obunden • Grundad 1949 av SvD

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

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

Helén Lo Johan Laila Gertrud Per Thomas

Mälaröarnas nyheter
Alltid nära dig! 

100 % om Mälaröarn
a

Grundad

1949

Läsa MN från pärm till pärmLäsa MN från pärm till pärm
Maj månad har varit kallare än vanligt, vilket gör att na-
turen tar lite längre tid på sig att vakna än vanligt. Det 
är jag glad för. Ibland går våren så fort att man knappt 
hinner med att njuta innan allt är över. 

Naturens tveksamhet går lite hand i hand med den 
tid vi haft. Pandemins påtvingade stiltje men också 
tiden vi fått för eftertanke. Sakta men säkert kommer 
det att ändras. I takt med att allt fler nu vaccinerats 
öppnas samhället upp mer och mer. Snart får vi njuta 
av fart, fläkt, kramar och kultur igen. 

Men fortfarande har inte alla fått sina sprutor, fort-
farande är trycket på sjukvården högt, så att göra som 
naturen och skynda lite långsammare än vanligt, är vad 
vi behöver fortsätta med ett tag till.

Och det är inte dumt alls faktiskt. Att hinna med att se knopparna brista och njuta 
av de nyvakna dofterna. Hinna höra fåglarnas sång och läsa senaste numret av Mä-
laröarnas nyheter från pärm till pärm. Trevlig vår och trevlig läsning!                              

                                               
             

Helén Bjurberg                          

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”.
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KOMMUNEN | Hur stor är 
spridningen av Corona på 
Ekerö? Det kan man nu få 
svar på genom provtag-
ning av avloppsvattnet i 
Ekebyhov.

Sedan mitten av april tar 
Roslagsvatten prov på av-
loppsvatten från utvalda 
reningsverk och analyse-
rar det i jakt på coronavi-
rus. Ett av de utvalda kom-
munala reningsverken är 
Ekebyhovs på Ekerö med 
20 000 anslutna hushåll. 

Provtagningen, som är i 
syfte att hjälpa kommunen 
med underlag om smitt-
spridning av Covid-19, lö-
per parallellt med projek-
tet Crush Covid och görs 
på Roslagsvattens eget 
initiativ för kommunens 
räkning. 

– Mängden virus som 
hittas i det inkommande 
avloppsvattnet kan ge en 
indikation på hur smitt-
spridningen ser ut i dessa 
områden. Det är viktig in-
formation som vi hoppas 
kan göra skillnad, förkla-
rar Charlotte Periasamy, 
kommunikationschef på 
Roslagsvatten. 

Proverna, som tas en 

gång i veckan från avlopps-
vattnet, skickas vidare till 
SLU, Sveriges lantbruks-
universitet i Uppsala, där 
man genomför analyserna. 
Resultatet går tillbaka till 
Roslagsvatten som i sin 
tur delar med sig till kom-
munen som utifrån dessa 
kan besluta om vilka åtgär-
der som behöver vidtas. 

Statistiken hittills pekar 
på att smittan på Ekerö 
är förhållandevis låg och 
minskar gradvis, men ut-
över det är Charlotte Pe-
riasamy försiktig med att 
uttala sig.

– Det ser i alla fall ut att 
vara stabilt på Ekerö, säger 
hon och poängterar att det 
inte innebär att man kan 
slappna av. 

Hur länge provtagning-
en fortsätter är i dagslä-
get inte klart, men enligt 
Charlotte Periasamy fort-
sätter det så länge infor-
mationen gör nytta och 
behövs. Mer information 
om projektet går att finna 
på Roslagsvattens hemsi-
da.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Nu spåras Corona i avloppsvattnet

NYHETER ”...poängterar att det inte innebär att man kan slappna av” ’’

”Mängden virus som 

hittas i det inkom-

mande avlopps-

vattnet kan ge en 

indikation på hur 

smittspridningen ser 

ut i dessa områden...  

Det ser i alla fall ut 

att vara stabilt på 

Ekerö”

CHARLOTTE PERIASAMY, 
KOMMUNIKATIONSCHEF 

PÅ ROSLAGSVATTEN

Prover från avloppsvattnet ska kunna ge svar på hur stor smittspridningen av Corona är.     FOTO: HELEN BJURBERG

Mälaröarnas
Boendestöd



                                PÅ MÄLARÖARNA          26/5 – 8/6 2021

ekerö pastorat 
ekerö, adelsö-munsö och lovö församlingar

Med reservation för ev. ändringar. 
Håll koll på vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/ekero.  Välkommen!

Expedition:  Björkuddsvägen 2                 08-560 387 00                   www.svenskakyrkan.se/ekero                   ekero.pastorat@svenskakyrkan.se                                  Följ oss:

                       KALENDARIET
Från 1 juni lättas restriktionerna.  För arrangemang

inomhus med anvisade sittplatser höjs taket till 50 

deltagare. För arrangemang utomhus med anvisade

sittplatser höjs antalet till 500 deltagare och utan

anvisade sittplatser till 100 personer.

ons 26 maj   Utanför Adelsö kyrka
19:00 MUSIK OCH SÅNG I DET GRÖNA 
 Präst: Katarina Wolf, Musiker: Stefan Jämtbäck   
  
tor 27 maj    Sänds från Ekerö kyrka
12:30 DIGITAL LUNCHKONSERT 
 Ensemblen BaraBarock: Yael Tishler blockflöjt,
 Johannes Rydén cello, Kerstin Baldwin Sterner
  cembalo 

sön 30 maj    Ekerö kyrka
11:00 ÄPPELBLOMSGUDSTJÄNST 
 Präst: Monika Regnfors Sjörén
 Musiker: Kerstin Baldwin Sterner
 Musikmedverkan: Ekerö kyrkokör

tis 1 juni  Ekebyhovskyrkan
18:30 DIGITALT KYRKOFULLMÄKTIGE 
Sänds via Youtube”Ekerö pastorat live”, länk:
https://www.youtube.com/channel/UCMf2kGNV7z-MjdDkuRoJTCA
                
ons 2 juni   Utanför Adelsö kyrka
18:00 MUSIK OCH SÅNG I DET GRÖNA 
 Präst: Katarina Wolf, Musiker: Stefan Jämtbäck   
  
tor 3 juni   Sänds från Lovö kyrka
12:30 DIGITAL LUNCHKONSERT 
 Musiker:  Mie Johansson
    
sön 6 juni   Ekebyhovskyrkan
11:00 GUDSTJÄNST UTOMHUS 
 Musiker: Kerstin Baldwin Sterner   
 
sön 6 juni   Munsö kyrka
12:30 GUDSTJÄNST 
 Präst: Katarina Wolf, Musiker: Stefan Jämtbäck 

             Digitala sändningar: www. facebook.com/ekeropastorat 

Äppelblomsgudstjänst
Söndagen den 30 maj klockan 11 firas äppelblomsgudstjänst, en 
vandringsgudstjänst för hela familjen. Vi startar vid Ekerö kyrka 
och går genom äppelträdsallén. Det finns flera stationer längs vä-
gen - vi sjunger, samtalar och vandrar i små grupper fram till hem-

bygdsgården. 
För den som tycker det är långt att gå, går det bra att åka direkt 
till hembygdsgården där Anita Lahham, diakonassistent och Mår-

ten Mårtensson, präst finns på plats och leder samtal.
Medtag egen kaffekorg.

Varmt välkommen!

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

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
I väntans tider
Som barn så var ordet ”vänta” ett av det tråkigaste orden någonsin. Man skulle vänta på  
sin tur, vänta tills pappa pratat klart, vänta tills man blev stor nog. Och som man väntade.

Väntandet upphör inte med åldern - det är tydligt. Just idag är vi många som väntar på  
besked om ett öppnare samhälle. Kanske vi kan ses utan att hålla avstånd snart, kanske vi kan  
få umgås nära under samma tak….? Men fram till dess så väntar vi tillsammans, ett litet tag till.

Må sommaren snart komma med ett löfte om öppna dörrar, öppna famnar och många glada skratt tillsammans.
Var rädda om er och må så gott!

Varma hälsningar

Sandra Malmborg, diakoniassistent, 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.

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

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

Livsnära samtal om tro, hopp och kärlek

Fråga prästen!

Ställ dina frågor på vår hemsida

svenskakyrkan.se/faringso/fraga-prasten

Mälarö Mötesplats

I Radio Viking 101,4 tisdagar 10-11 

och som podd på, t ex Spotify

MMälaröälarö
MMötesplatsötesplats

 R Radio och adio och PPodd...!odd...!
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MÄLARÖARNA | En av 
alla de yrkesgrupper som 
arbetar med jätteprojektet 
Förbifart Stockholm är 
geologerna. Det är de som 
ska se till att det inte kom-
mer trilla ner minsta flisa 
av sten i tunnlarna under 
de närmaste 120 åren. Som 
en extrabonus får de emel-
lanåt se allt från guldskim-
rande tak till spektakulära 
kristaller.

När dånet efter sprängning-
en lagt sig och massorna 
släppt väggarna och forslats 
ut ur tunneln, kliver geolo-
gerna in och gör sitt jobb. En 
av dem är Per Arne Moen ur-
sprungligen från Norge, som 
tidigare jobbat med stora 
tunnelprojekt både i Norge 
och andra länder. Efter att 
han blev anställd i Förbifart 
Stockholmprojektet, har han 
dock blivit mälaröbo på hel-
tid.

– Vi är åtta geologer som 
jobbar heltid i projektet och 
vi går i dubbla skift så att det 
alltid finns någon i tjänst 
dygnet runt sex dagar i veck-
an, berättar han och fortsät-
ter:

– Det är vi som säkerställer 
att byggmaterialet, det vill 
säga berget, har den kvalitet 
som man önskar och att inte 
minsta lilla flisa rasar ner på 
de bilar som ska köra i tun-
neln under de närmaste 120 
åren. 

Tidigt i projektfasen av ett 
tunnelbygge görs noggran-
na undersökningar av ber-
gets kvalitet genom att man 
tar upp borrkärnor för att 
avgöra var tunneln ska lo-
kaliseras och beräkna vilken 
typ av förstärkningsarbeten 
som krävs för att uppnå de 
höga säkerhetskraven. Lika-
så görs dataanimeringar av 
berget som man har framför 
sig under hela sprängnings-
arbetet, vilket medför att det 
sällan uppstår några över-
raskningar när man spränger 
sig fram.

– Jag skulle säga att Stock-
holm har Skandinaviens bäs-
ta berg. Det är stark granitisk 
gnejs som är genomskuret 
av svagare krosszoner, men 
de är inte så stora så de kan 
vi förstärka, säger Per Arne 
Moen. 

Efter att en sprängning 

gjorts i en tunnel rensas 
berget från lösa stenar vil-
ket kallas ”skrotning”. Varje 
sprängning driver fram ber-
get en cirka fem meter långa 
sträcka. Därefter tvättas ber-
get rent och geologerna åker 
ner och kartlägger, eller kar-
terar, berget. De tittar efter 
sprickor, i vilka riktningar 
sprickorna går, hur breda de 
är och de undersöker också 
vilken sorts material som 
sprickorna är fyllda med. 
Under karteringen letar geo-
logerna också efter struk-
turer som kan innebära att 
block eller stenar kan falla 
ner. 

– Vi avgör hur berget ska 
förstärkas genom till ex-
empel injektering, vilket 
innebär att man pressar in 
cement under höga tryck 
i berget för att uppnå vat-
tentätt berg. Efteråt sprayar 
man berget med fem till tio 
centimeter tjockt lag med 
betong som limmar sig fast 
mot bergytan. Därefter syr 
man fast berget med långa 
bergbultar genom betong 
och berg. Det hela blir en 
mycket stark konstruktion 
som ska säkra trygg trafik 

genom tunneln i 120 år.
Men innan ytan täcks 

med betong får geologer-
na se det råa berget och alla 
dess skiftningar.

– Ibland när man kommer 
in i tunneln så skimrar hela 

taket i guld, då är det svavel-
kis som kommit fram. An-
nars hittar vi både grafit och 
kalkspat, det senare skapar 
vackra kristaller.

Så här långt har man dock 
inte hittat några dyrbarare 
stenar, men Per Arne Moen 
berättar skrattande och 
aningen skamsen om hur 
han, vid ett tunnelbygga i 
Norge, avfärdade en guld-
skimrande bit som lösgjor-
des vid en sprängning som 
svavelkis, men det visade 
sig senare att det faktiskt var 
guld.

Ungefär vid årsskiftet på-
börjas sprängningar av av 
det som kallas Mälarpassa-
gerna, vilket är sträckorna 
under vattnet i vardera rikt-
ning från Lovön.

– Det är det mest spän-
nande på hela projektet 
på grund av att det är stora 
krosszoner och att sträck-
an går under vattnet, vilket 
gör att det kommer krävas 
mycket injekteringar och 
förstärkningar.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Det glittrar och glimmar
Kristaller och kiselstenar syns efter sprängningar

NYHETER ”Ibland när man kommer in i tunneln så skimrar hela taket i guld...” ’’

Så snart sprängmassorna forslats ut ur berget kommer geologerna in och undersöker bergväggarna för att avgöra hur de ska förstärkas (t.v). Ibland möts de av ett guld-
skimrande tak (t.h) vilket är svavelkis.                        FOTO:  MIKAEL ULLÉN  OCH PER ARNE MOEN

”Därefter syr man 

fast berget med långa 

bergbultar genom 

betong och berg. Det 

hela blir en mycket 

stark konstruktion 

som ska säkra trygg 

trafik genom tunneln

 i 120 år.”

PER ARNE MOEN
GEOLOG

Byggfirma får
kritik av ARN 
efter skada
MÄLARÖARNA | Ett bygg-
företag verksamt på 
Mälaröarna har ålagts av 
Allmänna reklamations-
nämnden (ARN) att betala 
175 000 kronor till en kund. 
Ersättningen är för en reno-
vering av ett badrum som 
fyra år senare drabbats av en 
vattenskada. 

Efter skadan konstatera-
de försäkringsbolaget att 
det fanns ett flertal brister 
i badrummet. Bland annat 
var både tätskiktet och en 
golvbrunn felaktigt mon-
terade. Nämnden konstate-
rar att en reklamation kan 
göras upp till tio år efter att 
tjänsten utförts och att ska-
dan i det här fallet går att 
härleda till felaktigheter-
na i monteringen, trots att 
meningarna går isär kring 
på vilka premisser jobbet 
har utförts.

Högt antal 
studerande i 
kommunen
MÄLARÖARNA | Ekerö 
kommun hade 187 nya hög-
skolestuderande hösttermi-
nen 2020. Det är en ökning 
med 77 elever sedan 2016. 
Ökningen har varit stadig 
sedan dess och 2019 var siff-
ran 151.

Sett till hela landet ökade 
antalet högskolenybörja-
re i två av tre kommuner i 
höstas jämfört med före-
gående hösttermin, enligt 
siffrorna som kommer 
från Universitetskanslers-
ämbetet. Totalt sett ökade 
antalet högskolenybörjare 
både på hösten och våren 
2020, men mest på vårter-
minen.

– Det är troligtvis en effekt 
av att det var en stor till-
strömning av studenter till 
sommarkurser förra året, 
säger Tomas Gustavsson, 
utredare på UKÄ, till 
Nyhetsbyrån Siren.



Vi på It Care har hjälpt tusentals kunder, 
så om du behöver hjälp kontakta oss! Välkommen!

IT CARE – kvalité och garanti
Mälarö torg 14, Ekerö centrum  08-94 66 82 

Mån-Fre 10-18:30. Lör 10-15

ItCare ItCare 
Vi fyller 3 år Vi fyller 3 år 

i Ekeri Ekerö Cö Centrum!entrum!

oss 27-28 majoss 27-28 maj

10-3010-30  %%  på hela köpetpå hela köpet  
Dator & Mobil-service

och surfplatta på 20 minuter i Ekerö Centrum.

Vi tar foto för: Pass, körkort, ID-kort
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EKERÖ | I många år har 
ekeröbon Stig Ronlind, 
102, gått till äldreboendet 
Ekgården för att äta lunch. 
En kombination av god mat 
och trevligt umgänge har 
förgyllt hans vardagar. När 
han nu istället hämtar hem 
sin matlåda får han betala 
lika mycket ändå, trots att 
både tillbehör och sällskap 
uteblir.

Förr om åren var matsalen 
på Ekgården full med gäster, 
ett 30-tal pensionärer möt-
tes över samvaro och mat 
för en rimlig peng. Men när 
lunchpriset för några år se-
dan höjdes med 50 procent, 
från 49 till 75 kronor, töm-
des den plötsligt på folk. 

– 26 kronor per måltid är 
stora pengar för en pensi-
onär som bara har grund-
pension, förklarar han och 
berättar att han och flera av 
de andra gästerna protes-
terade men bara möttes av 
beskedet att det inte gick att 
ändra.

Det dröjde inte länge inn-
an nästa tråkiga besked kom. 
Nu var tanken att matsalen 
skulle stängas helt. Istället 
skulle utomstående gäster, 
som Stig, kunna köpa soppa 

i en annan lokal, som skulle 
inredas för ändamålet. Men 
innan man hann skrida till 
verket med nedläggnings-
planerna slog corona dock 
till, matsalen stängdes utan 
att alternativ öppnades och 
alla möjligheter till samvaro 
dog ut. 

– Det är sorgligt. Att få 
träffas och prata var värt 
mycket, konstaterar Stig. 

Sedan drygt ett år går han 
istället och hämtar hem 
sin matlåda från Ekgården, 
dock utan varken smörgås, 
dricka eller kaffe till – och 
framförallt utan samvaro 
med andra – men fortfaran-
de för samma 75 kronor.

Och han tycker att priset 
är märkligt. I kommunens 
informationsbroschyr om 
kostnader står att läsa att 
avgiften för hemlevererad 
mat är 59 kronor per måltid 
och att leverans kostar extra. 

Varför då priset blir 16 kro-
nor mer per måltid när Stig 
hämtar den själv har han 
svårt att förstå. 

– Det är en rimlig fråga 
att ställa och borde inte vara 
svår att svara på, säger han. 

Men trots att Stig både har 
varit uppe på kommunkon-
toret, ringt och skickat brev 
till ansvariga har han inte 
fått något svar.

– Slår man ihop tiden jag 
suttit och väntat i telefonen 
blir det flera timmar. Ibland 
har jag blivit alldeles lam i 
armen av att hålla i luren.

Flera gånger har han ock-
så blivit lovad att någon 
ska ringa upp men hittills 
har ingen hört av sig. Hans 
känsla är att inställningen 
hos kommunen är att en 
pensionär inte är någon att 
bry sig om. 

– De vill i alla fall inte pra-
ta med mig, säger han upp-
givet.

Han har inga förhopp-
ningar om att kommunen 
och Ekgårdens ledning ska 
ändrar på priset, men ett 
svar vill han ändå ha, på var-
för han och andra pensionä-
rer ska betala så mycket mer 
än självkostnadspriset. 

– Det är inte riktigt, säger 
han bestämt.

Martina Gereben, som är 
samordnare på äldreenheten 
i Ekerö kommun, förklarar 
prisskillnaden med att de 
som får maten hemlevererad 
får det som en insats i hem-
tjänsten. De har dessförin-
nan ansökt, fått prövat och 

beviljat ett biståndsbeslut 
som gör att priset per mat-
låda är satt i enlighet med 
kommunens priser. Köper 
man matlådan privat är pri-
set satt av restaurangen på 
Ekgården som arbetar som 
vilken annan restaurang 
som helst och sätter egna 
priser.  

– Stig kan också ansöka 

om leverans av matlåda och 
vi skulle aldrig neka en man 
i hans ålder en sådan insats, 
säger Martina Gereben och 
förklarar att hans matlåda i 
så fall också skulle kosta 59 
kronor men att han skulle 
behöva betala ett tillägg för 
leverans baserad på hans in-
komst.

HELEN BJUBERG

Stig är på stridsstigen
NYHETER ”Det är en rimlig fråga att ställa och borde inte vara svår att svara på” ’’

Stig, 102, tycker att det är märkligt att han ska betala mer för sina matlådor än de som får maten 
hemlevererad gör.  FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS

’’
”Slår man 
ihop tiden 

jag suttit och väntat 
i telefonen blir det 
flera timmar”



Erbjudandena gäller t.o.m 2021-06-14. Kan ej kombineras med andra erbjudanden/rabatter, reservation för slutförsäljning. Lokala avvikelser kan förekomma.

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

Sommaren närmar sig med stormsteg och med det 
alla roliga och spännande byggprojekt. En bra tid 
för att t ex måla, tilläggsisolera, byta tak. Har du 
större projekt? Vi hjälper dig att komma igång.
för att t ex x måla, tilläggsisolera, byta tak. Har du
större projojekt? Vi hjälper dig att komma igång

SSSoommmmaarreenn nnännäärrmmaarr ssiigg mmeeddd ssttoorrmmsstteegg oocchhh mmeeddd dddeett
aallllllaa rroollliiggaa oococchhh ssppäännnnaanndddee bbbyyggggpprroojjeekkktt.. EEnn bbbrraa ttiiddd 
f ål ll l b k H d

Byggsommar!

Beckers Perfekt Fasad Plus
Hållbar fasadfärg med hög kvalitet. 
Lätt att måla med, torkar snabbt. 
10 liter. Rek ca pris 3279:- 
Valfri kulör 2195:- Rek ca pris 3395:-

Standardkulör 10 lit

1995:-

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

Ytterdörr Modern

3995:-
Falu Rödfärg
Falu Rödfärg är inte bara en husfärg, det 
är svensk kulturhistoria på burk. Ett lika 
naturligt val till arkitektritade villor som 
till sommartorp och sjöbodar. 10 liter, röd.  
Rek ca pris 614:-

Falu Rödfärg 10 lit

498:-

Hikoki Cirkelsåg

1295:-
Hikoki Cirkelsåg C6SS
Levereras med sågklinga, 
parallellanslag och nyckel. 
1050W. Rek ca pris 1850:-

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

HÖRLURAR
FRÅN BOSE
PÅ KÖPET!*
NÄR DU HANDLAR

FÖR 15000 KR

ERBJUDANDEtt 

VÄRDE
3000 KR
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Vi möts nere på Södrans 
badstrand. Det är Natur-
skyddsföreningens Håll 
Sverige rent-dag och famil-
jerna Svedberg och Car-
deberg Nygren är nere på 
stranden för att plocka skräp 
med sina barn. 

– Vi har allihop ett stort 
miljöintresse och planen 
är att vi ska fortsätta städa 
stränderna under hela resan, 
berättar Beatrice Svedberg.

Resan hon syftar på är 
den ett år långa seglingen 
till Västindien, som de båda 
familjerna snart ska påbör-
ja. Först ut att kasta loss är 
familjen Cardeberg Nygren, 
bestående av Anna och Vi-
dar med döttrarna Linn, 8 
och Emelie, 2, som direkt 
efter skolavslutningen i juni 
lämnar Ekerö med sin ka-
tamaran S/Y Nenya. Några 
veckor senare kommer Beat-
rice och Ola Svedberg och 
sonen Noah, 10, med sin 12 
meter långa segelyacht S/Y 
Mayol. Med på delar av resan 
kommer också Olas vuxna 
barn Måns, 20, och Thea, 22, 
att vara. Båda familjerna har 
siktet inställt på Saint Lucia i 
Karibien. 

Familjerna lärde känna var-
andra på Oceanseglarklub-
ben, en förening för dem 
som drömmer om, planerar 
för eller redan har gjort en 
långsegling.

– Eftersom 80 till 90 pro-
cent av alla medlemmar är 
betydligt äldre än vi så la vi 
genast märke till varandra, 
säger Beatrice och berättar 
om glädjen när det sedan vi-
sade sig att båda familjerna 
bor på Ekerö och planerade 
att göra sina resor vid unge-
fär samma tidpunkt.

Drömmen om en långresa 
hade funnits med de både 
familjerna länge. Faktum 
var att samtalsämnet dök 
upp redan på första daten 
för både Anna och Vidar 
samt Beatrice och Ola. Men 
att den blev av just nu, i alla 

fall för Ola och Beatrice, var 
mest en slump. Gång efter 
annan hade de skjutit fram 
drömmen, men ett samtal 
en kväll när Beatrice just 
återhämtat sig från utbränd-
het samtidigt som flera av 
Olas gamla vänner gått bort 
i cancer, fick dem att inse att 
det inte fanns något att vänta 
på. 

– Vi fick oss en tankestäl-
lare.

Anna och Vidar bestämde 
sig när de köpt sin katama-
ran och seglat hem henne 
från Norge. Det perfekta lä-

get kom när de blev föräldrar 
för andra gången.

– Vi ser det som ett tillfälle 
att komma ifrån ekorrhjulen 
och få tillbringa mer tid med 
familjen, berättar Vidar. 

Han kommer ta ut föräld-
radagar för yngsta dottern 
medan de andra har tagit 
tjänstledigt från sina jobb

– Det var nära att jag inte 
fick tjänstledigt, men jag var 
beredd att säga upp mig. Man 
lever bara en gång, konstate-
rar Ola med en axelryckning 
och ett brett leende.

Familjerna har också fått 
begära upphörande av skol-
plikten för sina barn, vilket 
betyder att de själva får ta 
ansvar för att bedriva un-
dervisningen ombord. De 
har köpt hem alla skolböcker 
och rektorer och lärare har 
delat med sig av planeringen 
för det kommande året.

Både Linn, 8, och Noah, 
10, tycker att resan ska bli 
spännande. Att bara få vara 
med familjen och se spän-

nande djur i vattnet, är några 
av de saker Noah ser fram 
emot.

– Jag längtar mest efter att 
få simma med delfiner, säger 
Linn.

Men föräldrarna är noga 
med att barnen ska få med 
sig mer av resan än bara ett 
glassigt båtliv i Västindien. 
Och det är här skräpplock-
ningen kommer in i bilden.

– Planen är att vi ska plocka 
skräp längst med stränderna 
dit vi kommer. Vi vill göra 
skillnad och kommer doku-
mentera och titta på olikhe-
terna mellan olika länder, 
berättar Beatrice och Noah 
nickar entusiastiskt.

Hur rutten ska gå har de 
haft klart för sig länge. De 
kommer att segla via Kiel-
kanalen till Nordsjön längst 
med kusten förbi Holland, 
Belgien och Frankrike. Ge-
nom engelska kanalen går 
färden till Portugal förbi 
Madeira och med mål Ka-
narieöarna där startskottet 
för ARC, Atlantic Rally for 
Cruises, går och runt 200 
båtar korsar Atlanten med 
målet Saint Lucia.

– Den 21 november är det 
enda datumet vi har att pas-
sa, då går starten från Las 
Palmas. Det känns så skönt 
att det är vårt enda måste på 
hela resan, säger Vidar och 
förklarar att planen annars är 
att ta dagen som den kom-
mer och bara lyssna in famil-
jens mående och vädret.

De har planerat noga, för-
berett för alla eventualiteter 
och gått kurs i livflotteöv-
ning med barnen. Säkerhe-
ten är a och o och går som ett 
mantra för dem alla.

– Det kommer att vara så 
säkert det bara kan bli. Som 
det känns är risken större att 
bli påkörd på gatan hemma 
än att segla till Västindien, 
säger Ola och låter lugn som 
en filbunke på rösten.

Och det märks att de inte 

EKERÖ | Vad gör man när ekorrhjulet snurrar för 
fort? Jo, man hoppar av och tar båten till Västindien 
istället. Det är i alla fall vad familjerna Svedberg och 
Cardeberg Nygren från Ekerö planerar för.

– Man lever bara en gång, säger Ola Svedberg 
som tillsammans med frun Beatrice och sonen 
Noah packar båten för livets långseglats.

De tar ledigt 
från vardagen

NYHETER  

’’
”Faktum var 
att samtals-

ämnet dök upp redan 
på första daten för 
både Anna och Vidar 
samt Beatrice och 
Ola”

Hobbyhöns får gå ut igen
MÄLARÖARNA | Jordbruksverket tillsammans med 
Statens veterinärmedicinska anstalt lättar nu på skydds-
nivån för hobbyhöns efter tidigare utbrott av fågelinflu-
ensa bland annat på Mälaröarna. Det innebär att hobby-
höns och andra sällskapsfåglar får gå ute. För kommersi-
ella anläggningar och för den som säljer ägg eller fågelkött 
gäller fortfarande skyddsnivå 2, som bland annat innebär 
att fjäderfän ska hållas inne.

Gratis musikkurser i sommar
KOMMUNEN | 10 till 16 juni kan barn födda mellan år 
2000 och 2013 testa på att sjunga, spela instrument eller 
skriva musik när Kulturskolan på Ekerö bjuder på gratis 
sommarkurser. Instrument och utrustning finns att låna.
.                                                                                                               

     

Hallå där!Hallå där!
Erik Glaad på Skå festplats
SKÅ | Snart öppnar ni grindarna till festplatsen för 
sjunde sommaren, berätta mer!
– Ja, efter regeringens besked om anpassade restriktioner 
kommer vi kunna slå upp grindarna den 3 juni med vår 
veteranbilsträff ”Bilar, bågar och bullar”. Efter det så rull-
lar vi så sakteliga igång med vårt sommarprogram.  

Vad kan man se fram emot på 
festplatsen i sommar?
– Vi kommer ha restaurang-
en öppen med mat och 
dryck men också dans-
banebio och konserter. 
Veteranfordonsträffar 
på torsdagar och våffel-
frukost med melodik-
ryss på lördagar ska vi 
som vanligt också ha. 
Dessutom kommer det 
bli en härlig idrottssom-
mar där vi kommer kunna 
erbjuda utvalda delar av 
bland annat fotboll-VM.

Blir det några spännande nyheter?
– Det kan jag inte riktigt svara på än. Vad som är klart är 
att det blir en vanlig, men ändå ovanlig sommar på Skå 
festplats. Det blir nya lösningar för att kunna hålla igång 
trots restriktioner. Det i sig kommer skapa nya kultur-
upplevelser.

Vad får man absolut inte missa i sommar på Skå 
festplats?
– Det är mycket i vårt utbud som man inte får missa, men 
jag tycker absolut att man ska testa vår restaurang. Våra 
trevliga våffelfrukostar med melodikrysset på lördagar är 
också trevliga. En jazzspelning på Skå festplats går ju inte 
heller av för hackor.

Vad ser du själv fram emot mest med sommaren på 
Skå festplats?
– Att få öppna igen och få vara den mötesplats för kul-
tur och nöje som många mälaröbor längtat efter och har 
efterfrågat. Jag ser ju självklart också fram emot att få 
träffa alla våra stammisar och gäster.

Vad är det bästa med att ha en lokal festplats på 
Färingsö?
– Det bästa är att vi får förvalta en så fin och klassisk 
folkpark. Det är en unik plats och en ovanlig folkpark 
eftersom den är så levande. Vi har försökt att göra Skå 
festplats till en folkpark såsom folkparkerna var under 
sina forna dagar.                                                                                

Linn, 8 och Noah, 10, ser fram emot själva resan till Karibien 
men också att städa stränderna på vägen.

 FOTO: HELEN BJURBERG
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Mälarö
podden

”Kaggeholm blir en plats där 
man kan hänga med familj 
och vänner i sommar” 

OLLE LARSSON, 
VD FÖR SISYFOSGRUPPEN, 

MEDVERKADE I SENASTE PODDEN
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Hyr allt för 

festen!

 

Ekerö 
och levererar

till hela
Storstockholm

 

Ekerö 
och levererar

till hela
Storstockholm

      

 
 Tel 08-560 425 80 •

 

EXTRAÖPPET

oroar sig särskilt mycket 
alls, någon av dem. Inte för 
att det kan bli långtråkigt. 
Inte heller för att det kan bli 
svårt att hålla sams på den 
lilla ytan. Inställningen är att 
det mesta går att förebygga 
genom att sova och äta or-
dentligt.

– Historiskt sett har vår re-
lation stärkts av att vi haft 
gemensamma projekt, så 
jag tror på det nu också, sä-
ger Beatrice. Ola håller med 
och fyller i:

– Det finns en skröna i 
långseglarkretsar som säger 
att har man klarat sig till 
Kalmar så kommer man kla-
ra hela vägen till Karibien, 
så det är bara att satsa allt på 
att hålla sams till Kalmar, 
säger han och skrattar.

Via mobil- och satelitte-
lefoner kommer familjerna 
ha kontakt med varandra. 
De kommer även kunna föl-
ja varandras båtar via track-

ing. Planen är att stanna upp 
lite här och där och umgås 
när det passar. Kliva i land, 
njuta av små pittoreska 
kuststäder, komma nära det 
lokala.

Nära och kära kommer de 
hålla uppdaterade genom 
sociala medier. Att lämna 
släkt och vänner för så lång 
tid, är det enda mörka mol-
net på deras himmel just nu. 

– Det är en sorg. Särskilt 
som corona gjort att vi inte 
kunnat träffas som vanligt 
under det år som gått, po-
ängterar Beatrice.

Hur mycket corona kom-
mer att påverka resan an-
nars vet de i dagsläget inte. 
Ola och Beatrice ska försö-
ka invänta två doser vaccin 
innan de åker för att under-
lätta så mycket som möjligt. 
Att det ändå kan bli pro-
blem är de medvetna om. 
Men samtidigt som corona 
kan komma att ställa till det, 
har pandemin också gjort 
att de är mer ödmjuka. Inför 
resan och livet i stort. De 
har insett att de helt enkelt 
kommer få ta mycket som 
det kommer.
– Det är ingen idé att för-
vänta sig något. Det vi inte 
upplever den här gången får 
vi kanske möjlighet att upp-
leva en annan gång, säger 
Anna.

De hoppas att deras re-
sor ska inspirera andra att 
följa sina drömmar och inte 

skjuta saker framför sig. 
Men det finns en liten oro 
hos Beatrice för att det is-
tället ska sticka i ögonen på 
folk. Hon är medveten om 
att inte alla är lika lyckligt 
lottade som de själva, men 
samtidigt tror hon och de 
andra att många med lite 
planering skulle kunna göra 
samma sak.

– Det behöver inte bli så 
mycket dyrare än att åka på 
ett par all inclusive-resor, 
säger hon och förklarar att 
de sparat länge för att kunna 
genomföra resan, men ock-
så att de får intäkter genom 
att till exempel hyra ut sitt 
hus och sälja bilarna. Hon 
har också sålt gamla leksa-
ker och prylar i de lokala 
köp- och säljgrupperna på 
Facebook för 38 000 kronor. 

– Det räcker länge efter-
som levnadskostnaderna är 
mycket lägre när man bara 
är på en båt, säger hon.

I höst hoppas Mälaröar-
nas nyheter kunna göra ett 
uppföljande reportage om 
familjerna Svedberg och 
Cardeberg Nygren. 

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

FÖLJ INSTAGRAM

 Familjen Svedberg på
 @sy_mayol

Familjen Cardeberg 
Nygren på @sailingsyneya

Snart kastar de loss! Om ett par veckor lämnar 
Ekeröfamiljerna Svedberg och Cardeberg Nygren 
Sverige för en ett år lång seglats till Västindien.  

FOTO: HELEN BJURBERG

’’
”Planen är att 
vi ska plocka 

skräp längst med 
stränderna dit vi 
kommer. Vi vill göra 
skillnad och kommer 
dokumentera och 
titta på olikheterna 
mellan olika länder”

 ”Vi ser det som ett tillfälle att komma ifrån 
ekorrhjulen och få tillbringa mer tid med familjen”

’’
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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 
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KOMMUNEN | Ekerö kom-
mun står inför flera stora 
utvecklingsprojekt fram-
över och har beslutat att 
stärka upp på stadsbygg-
nadsförvaltningen med en 
stadsarkitekt. Det är Erik 
Edström, tidigare arkitekt 
i kommunen, som tar sig 
an den nya rollen.

Stadsarkitektens uppgift är 
att arbeta med både övergri-
pande frågor och visioner, 
till de mer detaljerade frå-
gorna som rör gestaltning. 

– Vi behöver säkra kom-
petensen inom arkitek-
tur nu när vi har så många 
detaljplaner på gång, inte 
minst i våra olika centrum. 
Det är avgörande att vi får 
till en bebyggelse med en 
gemytlig småstadskänsla 
och samtidigt bibehåller 
kommunens landsbygdska-
raktär med många villor och 
enskilda hus. Mycket hand-
lar om gestaltning och då är 
det viktig med en gedigen 
arkitektkompetens, säger 
Adam Reuterskiöld (M), 
kommunstyrelsens ordfö-
rande.

Erik Edström började i 
Ekerö kommun 2019 som 

arkitekt. Erik har en gedigen 
erfarenhet inom stadspla-
nering och arkitektur från 
några av Sveriges främsta 
arkitektfirmor och har även 
arbetat med projekt utom-
lands, bland annat i Neder-
länderna och Schweiz. Erik 
har utbildat sig i arkitektur i 
New York och på KTH.

– Jag är väldigt glad över 
den nya rollen och ser stor 
potential i Ekerö kommun. 
Med ett storstadsnära läge 
och en framtida förbifart 
är det viktigt att tillväxten 
gestaltas med omsorg och 
framhäver den karaktär vi 
är stolta över. Vi har väldigt 
fina kulturmiljöer, riksin-
tressen, natur och en stark 
identitet som är värd att 

utvecklas med omsorg och 
ett helhetstänk, säger Erik 
Edström.

Som stadsarkitekt inne-
bär det att se till både helhet 
och detaljer och att age-
ra rådgivare vid särskilda 

ärenden. Det innebär ock-
så att synas och verka na-
tionellt för att lyfta Ekerö 
kommuns stadsbyggnads-
arbete.

– Det stärker vårt arbete 
med att utveckla kommu-

nen med Erik Edström i 
rollen som stadsarkitekt. 
Erik har sedan han började i 
Ekerö kommun arbetat hårt 
för att lyfta vikten av god 
gestaltning och att verka för 
en gestaltad livsmiljö som 

passar de kvaliteter vi har 
här i Ekerö kommun, säger 
Tommie Eriksson, miljö- 
och stadsbyggnadschef i 
Ekerö kommun.

Erik Edström ny stadsarkitekt

NYHETER 

’’
”Med ett 
storstadsnära 

läge och en framtida 
förbifart är det viktigt 
att tillväxten gestal-
tas med omsorg och 
framhäver den karak-
tär vi är stolta över. ”

Erik Edström är väldigt glad över sin nya roll som 
stadsarkitekt och ser stor potential i Ekerö kommun. 

 FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS
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MARKPLANERING • HUSGRUNDER • AVLOPPSANLÄGGNINGAR 
DRÄNERING • GRUS- OCH JORDLEVERANSER • DIKNING

GRÖNYTESKÖTSEL • VINTERVÄGHÅLLNING • VÄGBYGGEN

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

GODISPÅSE FÖR
VILLAÄGARE

R AVLOPPSANLÄGGNINGARGlöm släpkärran och små plastsäckar i bakluckan. 
Nu kan du beställa jord, grus, sand och annat material i våra 
praktiska storsäckar. Säckarna rymmer 1 m3 och levereras med kranbil 
till överenskommen plats på tomten. Blanda gärna flera sorter 
– men inte i samma säck. 

Mer info och bokning 08-707 33 00.

Välkommen till LEJA – vi har det du vill ha!
  

10% 
rabatt vid 

beställning
1 juni-31 juli

 Tel 08-560 245 15  •  Skå Industriområde  •  www.ekerobilglas.se

Vi arbetar med kvalitetsglas från
Samarbetar med samtliga försäkringsbolag

M
O

TORBRANSCHEN
S

R I K S F Ö R B U N D

Byte av rutor • Reparation av stenskott • Fri lånebil

Vi hämtar och lämnar din bil om du vill ha hjälp  Vi hämtar och lämnar din bil om du vill ha hjälp  
och inte vill gå ut i dessa coronatideroch inte vill gå ut i dessa coronatider
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STENHAMRA | Det började 
med ett inlägg på Face-
book, där stenhamrabon 
Sofia Sjögren erbjöd gratis 
utomhusträning till alla 
som ville. Nu samlas gran-
nar i alla åldrar och med 
olika träningserfarenhet 
varje måndag och svettas 
och skrattar tillsammans.

Det är måndag och klockan 
är 19.30. Ett tiotal kvinnor 
och män står i en cirkel på 
gräsmattan mittemot Bor-
genparken i Stenhamra och 

gör knäböj i takt till musiken 
som flödar ur högtalaren in-
till. Stånk och stön blandas 
med skratt och instruktö-
rens glada hejarop.

Initiativtagaren för de nya 
utomhusträningspassen i 
Stenhamra är Sofia Sjögren, 
projektkoordinator för ett 
konferens- och kontorsho-
tell till vardags, men också 
utbildad personlig tränare 
med ett stort intresse för trä-
ning och hälsa. Idén till gra-
tisträningen fick hon för att 
hon själv saknade tränings-

gemenskap efter ett drygt år 
i pandemins kölvatten.

– Jag är relativt nyinflyt-
tad här i Stenhamra och har 
som många andra jobbat 
hemma under lång tid. Jag 
har längtat efter att få träffa 
människor att ha roligt ihop 
med.

Längtan resulterade i ett 
inlägg på Facebook där hon 
bjöd in till utomhusträning, 
opretentiöst och anpassat 
efter alla nivåer. Inlägget 
fick mängder av positiva 
kommentarer och runt tio 

personer dök upp till första 
träningspasset. 

– Jag blev glatt överraskad 
över responsen, säger So-
fia Sjögren och förklarar att 
passet hon leder är en tim-
mes fyspass, som hon försö-
ker anpassa efter olika nivåer 
och erfarenhet. Målet är att 
det ska vara enkelt, roligt 
och passa alla. 

– Det finns inga måsten 
utan den som bara vill kom-
ma dit och stå bredvid är väl-
kommen att göra det. Hälsa 
handlar lika mycket om att 

bryta tristess och ensamhet 
som att röra på sig, säger 
hon.

Annika Norlander Karls-
son, 52, som deltagit i det 
svettiga måndagspasset 
hittade informationen om 
träningen på Instagram och 
kände direkt att det var rätt 
träningsform för henne.

– Jag har suttit hemma och 
jobbat i över ett år och har 
haft svårt att motivera mig 
till att träna på egen hand, så 
det här var perfekt för mig, 
säger hon, och ler stort. Pla-

nen hon har är att komma 
tillbaka varje måndag.

Fram till i slutet av juni 
planerar Sofia Sjögren att 
hålla sina träningspass i Bor-
genparken och hon hopp-
as att ännu fler grannar vill 
komma. Hennes uppma-
ning är lika enkel som trä-
ningen hon håller:

Kom som du är och kom 
hit och ha kul, det är roligt 
med träning.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Sofia bjuder grannarna på träning

NYHETER ”Kom som du är och kom hit och ha kul, det är roligt med träning” ’’

Stenhamrabon Sofia Sjögren saknade själv träningsgemenskap och startade en kostnadsfri träningsgrupp för 
den som vill. Varje måndag kommer ett gäng träningssugna grannar till Sofias träningspass vid Borgenparken.
FOTO: HELEN BJURBERG

Vi värnar 
det fria 

skolvalet

Mälaröcentern
Fredrik Forsman

Fotograf:  Kenneth Bengtsson

Bli medlem i Centerpartiet
centerpartiet.se



�������	�	�
��	������	��

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

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

������������� �
!��"��	������#���� ��!"��
��#��$���%&#�!���%�#�
#��%�%!��!����'���#����
�� ���#����#(�!�&����
�!!�%)�*�����&!��+!!,�
-.��#��!�&-.��� �$�����
����(����%#��&-.�%!&�����
�
$	����"��%"����&'�����
%!� "��� ���!!�#����!!�
(��!!�%&�!�#��!��"��&��%�
&-.�)&���)!+��#���.���
)"���!�!�)/������($/���
�&��%�#���"����������
%#�)���%&#�*�%%��������
0&%�&%%�)���#���&-)%��
.�!!�����(&�!�*��%��!���
%&#������!���!������� ��
$������%��"����� "������%%�
!���"��)�����1����.&�#,�
2����.&�#%����%%�

$	�(&���	�����������	�
������'����)&##�����&#�

)&�!�)/������($/���
����*�&�/-������&��%,�
)&���)!+��&-.�%+�!�%&#�
 ���3!����+3����4��������!��
#�%%��"����)&##���
���.����)!�"�!�!���#���
(���������&)/%�� ��#�$�
���.�!�������%��!!����!����
!�*%�/����������%�!!������
���%!/���"���"��!���!(&����

������������	
�
���������������

5244��6�5��17�24��44846�97:4�2'27;��24<7=�

��������	��	��������	��>��6�������>

���)*+���+�+,��-.� 
!��"��	������#�� �)&#�
#���!����&%%�*���*&!�)�!�
<����%�������.����������
%���**�!!����,�"��������
	��	��	,����������
	��	��>�&-.�%��������
����>��0&%�&%%�.�!!����/�
�!!�(��!!�%&�!�#��!��"�
(������-�*!(�������&-.��������
��-�*!������ )�#�����
%�#!��������&�����!�/!�
"������*&!�)%*�&�/)!����
������/�.������(�%�)��&%%�
&�����,�.�!!����/�&%%��+��
��!��/�!�*���*&!�)�!�%��
���������**�����!!��*&!�)�

$	����"��%"����&'����!�
�&)/%��������*�������"�
�����)������ )�#�����
&-.�*�&�/)!������������
"�����0&%�&%%���(�!���
/!(����������#�-�/!���
&-.��*&!�)%!�)��)�������

�!!�����������( %!��������
&-.�����( %!��%��"�-������
?��&#��!!�"�%��&#!��)�,�
�+%%���&-.�%! ��������&��
���%�)���"��.�!!������
( %!����%�����������"��$��
����"���"���"��$����%)��!�
!���� �����

$	�(&���	�����������	�
������'����� #������
%�#��(�!��#���7���&��
6!&-).&�#�/!�@�7�!�%!���
%&#�(�%! ��!%�"�������A
���!����**�!��< �)�(����
*���!!�%)�-)���!!����%)!�
&#(/������/**. #!�����
&-.���� #������"�!�%!�!�

����������
������������
�

������������
�����������
�
��!����,�����-
!��"��	������#�0 ��(�)�
�%����!��������/�����&-.�
#���( %!����"��&���"�
"���(������&-.�)&���!&���
����"���(/!�)%*��%&����
 ��(���%!��/!(�������%��
#������������ ��*���
��)!���%*��%%&�,���!!��,�
-�**/-��&��!����%�!!��&���
(�)"��)�������������!!����
%*������&-.���%*�����%�%��
���%���&B�����&!��+!!�.&%�
&%%�����$/%!�(�����������
���,�)���!�"�!�!�����������
5�!�%)����"�����&���!�*��
$&((�!�&-.�� ����� ����!�
"�)!��!��!!�#�������%� **��
�&%%�

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

CCC�(������)��&�%�
�������
����	���������>

�������&-.����%�)������!���
!���#�!�%���)/�������
������%���%)�#���%��"��
%)� ����%+��#+-)�!��������
���(�)������!���"��!�(����
/�����#&��&����&-.�
%�%!��*��!���(/�����(�/)���
������"����D�		

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

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

$	����"��%"����&'�
�!!�%��&-.����)/���������
( %!��%+����#���#��)�
�����%�( %!��*�&�/)!���
E����!������"���*��%" ������� 	���>	����	���������	����	,�����	���

*�)�!(�����!�����3)�/%�"��
���# �)�%(�����

$	�(&���	�����������	�
������'��!!�"��.����!!�
(��!!�%&�!�#��!��"�%&��
���%��&��&-.���(�!���
#�����������%# �)���
!����)&�)/����%)��B����
*��%��������&�!% !!����!!�
���$��90�
%���)&##���
��!�&������������&-.�"���
% )��.�!%�%)/����8#��/�
!���.��������%)��/**,�)&��
!�)!��&%%������"��!��%(&)�
�����/!�������**�!!������
���#!�" �)&##��F



Mälaröarnas nyheter18 26 MAJ 2021

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

LOVÖ | Nu har Stall Kungs-
gården vid Drottningholms 
slott slagit upp portarna. 
Här har Stiftelsen Hippo-
campus skapat en unik 
miljö med hästen som 
hälsoresurs för barn och 
unga med funktionsned-
sättningar eller som av 
andra skäl behöver stöd. 
Elevhälsan i kommunen 
har startat ett pilotprojekt 
i samarbete med stiftelsen 
för elever som behöver 
stöd att kunna närma sig 
skolan igen.

– Det känns fantastiskt att 
kunna erbjuda en special-
designad miljö för mötet 
mellan häst och människa, 
där terapi, lärande och 
meningsfull aktivitet kan 
samspela, säger Pia Tillberg 
legitimerad fysioterapeut, 
certifierad i hästunder-
stödda insatser och verk-
samhetsansvarig vid Stall 
Kungsgården. 

Etableringen har sin bak-
grund i den professionella 
verksamhet med hästun-
derstödda insatser för 
personer med funktions-
nedsättning som Stiftel-
sen Hippocampus bedrivit 
sedan 1995. Investeringen 

på 10 miljoner kronor i en 
omfattande ombyggnad 
av gården har möjliggjorts 
genom bidrag av Allmänna 
arvsfonden, stiftelser, före-
tag och enskilda givare. 

– Med satsningen har 
Stiftelsen Hippocampus 
skapat en unik mötesplats 
för hästunderstödd verk-
samhet, forskning och ut-
vecklingsarbete, säger Olof 
Karlander ordförande Stif-
telsen Hippocampus. 

Att tillsammans med sko-
la och elevhälsa kunna hjäl-
pa elever med omfattande 
skolfrånvaro att kunna få en 
fungerande skolsituation är 
ett prioriterat område för 
stiftelsen. Under våren har 
den centrala elevhälsa inom 
Ekerö kommun initierat ett 
pilotprojekt ”Skolnärman-

de via häst- och stallaktivi-
tet” vid Stall Kungsgården. 

– Vi är glada att kunna 
möta behovet av en till-
gänglig, alternativ och mo-
tiverande fysisk och social 

lärmiljö i ändamålsenliga 
lokaler utanför den ordi-
narie skolan, säger Chris-
tina Risshytt-Collman 
marknadsansvarig vid Stall 
Kungsgården.

Stiftelsen Hippocampus 
bildades 1995 och står un-
der tillsyn av länsstyrelsen. 
Verksamheten bedrivs i 
form av hästunderstöd-
da insatser och aktiviteter, 

utvecklingsprojekt, ut-
bildning samt kunskaps-
spridning. Stiftelsen Hip-
pocampus är huvudman för 
Stall Kungsgården.

Hästarna är vägen till bättre hälsa

NYHETER ”...kunna hjälpa elever med omfattande skolfrånvaro att kunna få en fungerande skolsituation” ’’

Ekerö kommun har initierat ett pilotprojekt ”Skolnärmande via häst- och stallaktivitet” vid Stall Kungsgården. Bilden t.v:”Rullar” på 
rampen och rörelseträning på hästryggen och bilden t.h: åsnan Matteo, barnens favorit.  FOTO: CHRISTINA RISSHYTT-COLLMAN’’

”en special-
designad miljö 

för mötet mellan häst 
och människa, där 
terapi, lärande och 
meningsfull aktivitet 
kan samspela”
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Mälaröarnas
Hemtjänst

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
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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

Näringsliv ”På slottet har det spelats in en Netflixserie som heter Young Royals...”
Olle Larsson’’

MÄLARÖARNA | Det 
sjuder av aktivitet på 
Kaggeholmsområdet på 
Helgö. Det hamras, reno-
veras, schaktas och målas 
för fullt i de flesta av hör-
nen och till sommaren ska 
här bland annat erbjudas 
kafé, glamping, discgolf 
och padel, både på vatten 
och på land.

Med raska steg och stor en-
tusiasm visar Olle Larsson 
runt på området och berät-
tar om allt som är på gång. 
Sandstranden putsas till och 
en bit upp på gräsmattan är 
det full fart med att renove-
ra ett befintligt hus till ka-
félokal med terrass ut mot 
vattnet. Strax intill rustas 
en länga med nio rum som 
ska hyras ut som ”bed and 
breakfast” och ute i vattnet 
ligger en flyttbar pråm som 
är Sveriges första flytande 
padelbana med båtplatser. 
Två banor till håller på att 
byggas på land, en bit bort 
på området. 

– Det är lite som en lek-

stuga här just nu och vi tes-
tar oss fram till vad Kagge-
holm kan fylla för funktion 
i framtiden. Det här är en 
helt fantastisk plats med 
en 2000-årig historia som 
är väldigt underutnyttjad i 
dagsläget. Nu vill vi öppna 
upp området, bjuda in och 
se vad människorna vill ha 
för verksamhet här, säger 
Olle Larsson, vd på Sisyfos 
som köpte hela området av 
Pingströrelsen för två år se-
dan.

Och visst finns det möjlig-
heter att skapa i stort sett vad 
som helst på det 29 hektar 
stora området som inrym-
mer ett 30-tal byggnader. 
Folkhögskolan som tidigare 
hade sin verksamhet här, 
har flyttat in till stan och 
gett plats för nya visioner 
som Sisyfos vill engagera 
entreprenörer, kommunen 
och andra intresserade i att 
ta fram.

– Här har Bondenkock-
en flyttat in, det är de som 
kommer förse kaféet med 

mat och fika i sommar, be-
rättar han och visar in i det 
gamla skolköket där det 
numera produceras ost och 
förbereds streetfood som 

säljs i en foodtruck som 
flyttar runt på Mälaröarna.

I andra änden av området 
ligger själva slottsbyggna-
den som tidigare har inrymt 

kurs- och konferensverk-
samhet. Slottsparken har 
redan fått sig ett ansiktslyft 
av lokala trädgårdsmästarfö-
retaget Hillbillies och mer är 

på gång.
– På slottet har det spelats 

in en Netflixserie som heter 
Young Royals med bland 
annat Pernilla August, som 
handlar om en prins som 
kommer till en internat-
skola. Den har dubbats till 
många språk, så jag tror att 
det kommer bli intresse för 
många att komma och se var 
den har spelats in. Den har 
premiär 1 juli .

Och för den som besöker 
området i sommar så kom-
mer det även att erbjudas så 
kallad ”glamping” (förkort-
ning av ”glamour camping”, 
reds. anm.) i något av alla de 
rejäla tält som köpts in och 
discgolf på banan som också 
är på gång.

– Men viktigast av allt är 
att vi vill låta mälaröborna 
vara med och bestämma hur 
Kaggeholm ska kunna bli en 
viktig plats i framtiden, sä-
ger Olle Larsson.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Glamping och kafé på Helgö 

Olle Larsson vill att Kaggeholmsområdet ska vara en plats för Mälaröborna att mötas och koppla av 
på.                     FOTO: LO BÄCKLINDER
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DAGS FÖR NY BÅT? 
Se vårt utbud och boka visning!

VÅRSERVICE?
Boka tid hos oss!

Våra varumärken:

Här bakas det 
från grunden

Färingsö konditori och bageri

STENHAMRA | Mälaröarnas 
nyheter åker ut till Färing-
sö konditori och träffar 
Sandra Sohrabi som berät-
tar om verksamheten, tan-
karna inför framtiden och 
sin syn på utvecklingen av 
Stenhamra centrum. 
 
När öppnades Färingsö 
konditori? 
– Färingsö konditori eller 
numera konditori och bageri 
öppnade 2017, men då mer 
som en hobbyverksamhet.
Det såldes främst tårtor till 
privatpersoner och småska-
ligt till de lokala butikerna 
ute på ön.  Det var i februari 
2019  som det öppnades ett 
befintligt konditori.

Vem startade företaget? 
–  Jag startade det själv, men 
från start har jag fått stor 

hjälp av familjen. Nu drygt 
två år senare är det sju an-
ställda på företaget.

Vad har du gjort innan du 
öppnade och var detta en 
dröm som du haft länge? 
– Det hade alltid funnits en 
tanke om att ha ett eget fö-
retag, dock så har det aldrig 
varit tydligt inom vilket 
område.  Det  var lite av en 
slump!

Berätta om vad ni säljer 
och vad får man inte 
missa att köpa hos er?
– Vi säljer allt från kondisbi-
tar, bakverk och tårto. Vi har 
även ett bagerisortiment be-
stående av flera olika levain-
bröd, surdegsbullar, frallor 
med mera.  Vi har flera lun-
chalternativ som sallader, 
soppa och dagens rätt. Gör 

man ett besök hos oss får 
man inte missa vår alldeles 
egna Stenhamrabakelse, det 
är en tvist på den klassiska 
Budapestbakelsen, fast den-
na innehåller pistage, jord-
gubbar och grädde! 

Är det något som utmär-
ker er mot andra kondito-
rier?
– Det vi tror utmärker oss 
från övriga konditorier och 
bagerier är att vi i så stor mån 
det går gör allt från grunden. 
Vi tror även att vår service 
och personal utmärker sig 
speciellt.

Hur ser era framtidsutsik-
ter ut och vilka utmaning-
ar står ni inför? 
– Våra framtidsutsikter är att 
kunna expandera och säk-
ra upp för framtiden, då vi i 

nuläget sitter på ett rivnings-
kontrakt som löper ut 2023. 
Vi hade såklart velat stanna 
kvar i Stenhamra under ti-
den det byggs nya fastighe-
ter, men som det ser ut mås-
te vi leta oss utanför öarna.

Hur har pandemin påver-
kat er? 
– Pandemin har inte påver-
kat oss negativt,  den har 

snarare gett oss en skjuts 
framåt!  Vi märker att många 
jobbar hemifrån och för 
att komma ifrån jobbet så 
kommer man in till oss för 
en välbehövlig paus, det vill 
säga en fika eller lunch.

Hur vill du se Stenhamra 
centrum utvecklas fram-
över?
– Jag ser gärna att Stenhamra 

blir ett centrum med  mer liv 
och rörelse och att det skapas 
mer plats för flera verksam-
heter som gör Stenhamra 
lite mer attraktivt.

Till sist, vilket företag i 
kommunen vill du läsa 
om i tidningen? 
– Jag läser gärna om våra 
grannar  Salong Arnalid!

Sandra Sohrabi, ägare av Färingsö konditori och bageri har på bara två år gått från att jobba själv 
till att ha sju anställda.                                                                                                 FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS

MN MÖTER! ’’
”...sitter på ett rivningskontrakt som löper ut 2023. 

Vi hade såklart velat stanna kvar i Stenhamra...”
Sandra Sohrabi

Här under vinjetten ”MN möter” låter tidningen lokala företagare 
berätta om sin verksamhet. Därefter räcker de över stafett-
pinnen till ett annat Mälaröföretag de själva är nyfikna på.
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25 %
på all utvändig 

Nordsjöfärg

Peter Fogelklou är laddad inför en ny säsong med Skå IK:s damlag som är redo för Victoria Cup och division 4.  FOTO: SKÅ IK

Skå IK är redo för en ny säsong SM-silver 
till Elias

FOTBOLL | Skås fotbolls-
damer gjorde comeback i 
seriespel förra säsongen 
och gick direkt upp en 
division. 

Skå IK hade ett damlag i se-
riespel 2012 och vann då di-
vision 3 och blev uppflyttade 
till division 2. Hösten sam-
ma år flyttade hela laget över 
till Ekerö IK efter årsmötet. 
Anledningen var mestadels 
att det inte fanns något spe-
larunderlag från kommande 
generationer underifrån. In-
för förra säsongen fick Peter 
Fogelklou frågan om han 
ville starta upp damlaget på 
nytt.

– När jag blev tillfrågad 
om uppdraget kände jag mig 
smickrad och att det skul-
le vara utmanade ur många 
aspekter. Men beslutet var 
ändå enkelt, det här skulle ju 
bli skitkul, säger Peter Fogel-
klou.

Några av spelarna som 
spelade 2012 valde att kny-
ta på sig skorna igen så det 
var ett rutinerat gäng som 
Skå ställde på planen. På 
grund av pandemin avgjor-

des förra årets seriespel i en 
enkelserie. Målet som sattes 
upp inför 2020 var att som 
nykomling etablera sig som 
mittenlag i division 5. Det 
gick mycket bättre än så för 
Skå som tog klivet upp i di-
vision 4 direkt. Nu är laget 
redo för en ny säsong och 
Peter Fogelklou berättar om 
läget i truppen.

– Damlaget består av 25–
28 spelare där stommen i da-
gens trupp har hög medelål-
der men de visar att om man 
tar hand om sin kropp kan 
man njuta av den fantastiska 

sporten fotboll oavsett ålder, 
säger han och fortsätter: 

– Vi har även påbörjat ett 
fördjupande samarbete med 
lagen underifrån, primärt då 
F06/F07 som har fått testa 
på flertalet träningar. Här 
har jag blivit imponerad av 
många av de yngre spelarnas 
insatser vilket borgar för en 
god framtidstro på att kom-
mande generationer kan lyf-
ta Skå IK:s damlag. 

Skås damlag hade sina 
glansdagar under 80-talet 
då laget spelade i damall-
svenskan. Nu återfinns det 

nystartade laget i division 
4 där målsättningen till en 
början blir att etablera sig. 

– Vi vill primärt under 2021 
vinna så många matcher att 
vi i slutet av säsongen place-
rar oss i mitten på tabellen. 
Givetvis ska vi under resan 
också ha roligt, men roligt 
blir det oftast om man vin-
ner matcher, på samma sätt 
som det blir tråkigt om man 
förlorar matcher, säger Fo-
gelklou.

Även i år kommer serien 
avgöras i en enkelserie un-

der höstsäsongen. Men re-
dan i början av juni börjar 
tävlingsmatcherna för Skå 
IK i Victoria Cup där laget 
hamnade i samma grupp 
som Sundbyberg, Tullinge 
och Sickla. Ettan och tvåan 
i varje grupp går vidare till 
slutspel.

Vi återkommer till Ekerö 
IK:s damlag som också kom-
mer delta i Victoria Cup och 
spelar i division 4 den här 
säsongen.

JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

BORDTENNIS | Elias 
Björnsjö Ranefur, 2 4, 
från Ekerö tog SM-silver 
i bordtennis efter att hans 
Halmstad BTK förlorade 
finalen mot Söderhamn. 
Det stod 1-1 i matcher inför 
den avgörande finalmatchen 
som spelades i Halmstad i 
måndags. Elias Björnsjö 
Ranefur vann bägge sina 
matcher i den avgörande 
finalen men det räckte inte 
då hans lagkamrater förlora-
de sina matcher. Söderhamn 
vann den avgörande final-
matchen med 4-2 och säk-
rade SM-guldet med sam-
manlagt 2-1 i matcher. 

I höst debuterar Elias 
Björnsö Ranefur för sin nya 
proffsklubb Bergneustadt i 
tyska Bundesliga.

JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

Sportnyhet? Skicka kort text till sport@malaroarnasnyheter.se

”Vi vill primärt under 2021 vinna så många matcher         
att vi i slutet av säsongen placerar oss i mitten på tabellen”

Peter FogelklouSpporten ’’
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FASTIGHETSBYRÅN EKERÖ, 08-564 109 80

Prata med oss. Vi finns alltid nära till hands.

Utmana mäklarkedjan som  
säljer flest bostäder i Sverige.

Köpa? Sälja? Nu?

Kulturskatt på Drottningholm - Med ett högt och skyddat läge, omgärdad av en ljuvlig oas till trädgård, 
välkomnar detta charmerande vackra hem "Loviseberg". 

Malmbacken 14
Drottningholm | Ekerö

Utgångspris 16 900 000 kr Rum 8 rum, varav 4 sovrum Boarea 156/26 kvm Tomt 643 kvm Byggt 1780-

1988 Energiprestanda 66 kWh/kvm år Energiklass D Visas Sön 30/5 12.00-13.30 Mån 31/5 12.00-13.00

Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

Nu har du världens möjlighet att förvärva detta pittoreska fritidshus på den underbara ön Kungshatt! 
Denna charmiga bostad ligger bara ett stenkast ifrån Mälaren och ligger lugnt och fridfullt.

Kungshatt Kungsborg 8
Drottningholm | Ekerö

Utgångspris 3 295 000 kr Rum 4 rum, varav 2 sovrum Boarea 40 kvm Tomt 1 620 kvm Byggt 1920 Visas 

Sön 30/5 11.30-12.30 Tis 1/6 Kontakta ansvarig mäklare för tid!

Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö Munsö | Ekerö Ekebyvägen 37

Utgångspris 3 475 000 kr Rum 3 rum, varav 1 sovrum Boarea 54/36 kvm Tomt 2 075 kvm Byggt 2019

Energiprestanda 53 kWh/kvm år Energiklass C Visas Tors 27/5 13.30-14.00 Sön 30/5 13.00-13.45. OBS: 

Anmälan krävs! Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

Ekerö Helgö | Ekerö Fröjs väg 7

Utgångspris 4 275 000 kr Rum 2 rum, varav 1 sovrum Boarea 30 kvm Tomt 2 765 kvm Byggt 1956

Visas Tor 27/5 14.30-15.00 Sön 30/5 14.30-15.00. OBS. Anmälan krävs!

Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

1:a Färingsö Stenhamra | Ekerö Klyvarestigen 18B

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

Visas Sön 30/5. Kontakta ansvarig mäklare för tid!

Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80
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EKERÖ

GLASSIGAST PÅ EKERÖ

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

Olle Larsson, VD för Sisyfosgruppen och kommunens näringslivschef Johan Elfver 
medverkade i senaste Mälaröpodden. Läs mer på sid 20.

m
äl

ar
ö

p
o

d
d

en

M
älaröarnas nyheters egen p

od
dälä aröarnas nynn heters eggen

ppppppooooo
dddddddddddddddd

Mälarö
podden

Smittspridningen 
av Corona har ökat

FRÅGA 
Smittspridningen av corona i 
Ekerö kommun är hög just nu 
jämfört med många andra kom-
muner i regionen. Varför är det 
så och vad gör kommunen för att 
motverka detta?    

STAFFAN

SVAR 
Vi har haft en ökning i smittsprid-
ning den senaste tiden i Ekerö kom-
mun med en hög incidens om 440 
smittade per 100 000 invånare mot 
länets 380 per 100 000. Vi vet att 
smittspridningen just nu är högst i 
skolåldern F-9 och en sannolik orsak 

till våra höga smittotal är att vi haft 
ett utbrott på en skola med yngre 
barn där flera testades positivt utan 
symptom. Detta kan ha dragit upp 
siffran något. 

Ekerö kommun följer såväl utveck-
lingen som de riktlinjer och restrik-
tioner vi har att följa inom ramen för 
vårt samarbete med regionens aktö-
rer. Ekeröborna är dock duktiga på att 
vaccinera sig och cirka 88 procent av 
ekeröbor över 65 år har vaccinerat sig. 
Även personer över 18 år ligger vi bra 
till med dryga 30 procent.

Väktarna borde köra 
två och två

FRÅGA Jag undrar varför kommu-
nens väktare åker ensamma i sina 

bilar? Det har ju varit en del stök 
till och från, då borde det väl vara 
mycket bättre om de åtminstone 
var två som jobbade tillsammans. 
Både för deras säkerhet och för att 
göra ett bättre jobb.   

ERIKA

SVAR 
Våra väktare gör ett utmärkt arbete 
i vår kommun. De har uppbackning 
och mer än så kommer jag inte att 
kommentera hur våra väktare arbetar 
operativt.

Tjäna pengar på god 
framkomlighet 
för alla cyklister

FRÅGA 
Färingsö lockar redan idag för 
träningscyklisterna. Varför inte 
gå all-in och säga att man ska bli 
Storstockholms bästa cykelom-
råde? Det skulle locka många 
cyklister såväl som vandrare och 
möjliggör fler kaféer och restau-
ranger för tränande och turistan-
de stockholmare. Just nu trängs 
nämligen mängder av folk vid 
Tyresta nationalpark och det 
gjorde de redan innan Covid-19. 
En hel del av dessa skulle kunna 
lockas hit, om vi tänker till lite. 
Eldgarnsö är ju rätt fullt på hel-
gerna, men tänk promenadvä-
gar efter delar av mälarkanten, 

cykelväg runt hela Färingsö. 
Möjligheterna är stora att tjäna 
pengar på att fortsätta vara idyl-
liska, men med god framkomlig-
het.   

FÄRINGSÖBO

SVAR Vi är redan ett av länets finaste 
cykelområde och vi tar med fråge-
ställarens synpunkt till tjänstemän-
nen och våra förtroendevalda i vårt 
fortsatta arbete.

Vakna polisen!

FRÅGA Nu måste polisen vakna. 
Idag står jag och tittade på trafi-
ken på Björkuddsvägen, klockan 
är 8.00. Det är små barn på väg till 
skolan och mycket trafik. Av tio 
bilar körde åtta över 50 kilometer, 
det är 30 där, några körde ännu 
fortare. När händer första döds-
olyckan undrar man? Varför gör 
ägarna inget åt vägen? Ett eller två 
farthinder till skulle få ner hastig-
heten. Vem är ansvarig för vägen?   

EN SOM HAR BARNBARN UNDRAR

SVAR Det är Närlunda vägförening 
som är väghållare och det finns erfor-
derligt antal farthinder på sträckan 
och polisen har regelbundna has-
tighetskontroller på denna väg. Vi 
kommer att ta upp frågan igen med 
polisen om att få ytterligare hastig-
hetskontroller på sträckan.

TIDNINGENS EGEN PODD – MÄLARÖPODDEN  
Ta del av aktuell information som berör samhälle, näringsliv, trafik och utveckling samt ”Fråga Johan”, där du kan ställa 
dina frågor direkt till kommunen och Johan Elfver, näringslivschef. Skicka dina frågor till: podd@malaroarnasnyheter.se  
eller via sms till: 072-943 85 77. Lyssna där poddar finns på exempelvis Spotify, via www.malaroarnasnyheter.se. 

”FRÅGA JOHAN”
JOHAN ELFVER

KOMMUNENS 
NÄRINGSLIVSCHEF
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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.seVi 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 

Svårt att få ihop tiden?  
Vill du hellre umgås med gästerna? 

Tårtor
Gelatotårtor
Studenttårtor
Bufféer

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

enzodg.se

enzo_gelato
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  Joakim Jonsson
100 % lokalt – Såklart! 

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

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

TORSDAG
varannan vecka
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TORSDAG 3/6
Ta del av aktuell information och ställ dina 

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

   

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

HUSDRÖMMAR PÅ MÄLARÖARNA  –  Säljarnas egna ord

SKÅ | Äldre sommarnöje 
med över 100 meter lång 
strandlinje.

Mäklaren Jenny Näslund på 
Svensk fastighetsförmed-
ling berättar att nu finns 
möjligheten att förvärva 
dessa tre fastigheter som 
tillsammans bildar detta 
svårslagna sjöställe. En fan-
tastisk potential att skapa ett 
framtida drömboende.

En av säljarna berättar:
– Det är så otroligt rofyllt 

och avskilt. Vissa dagar står 
luften still och liksom dall-
rar, vissa kvällar är så vackra 

med solnedgången så man 
sitter på bryggan och kan 
inte gå och lägga sig.

En annan av säljarna fort-
sätter:

– Ett tidigt morgondopp 
följt av frukost på ”Läns-
mansberget” är en perfekt 
start på dagen. Där kan man 
sitta länge med sin kopp te 
och njuta av stillheten på 
Mälaren och lugnet runt 
omkring. På våren när äp-
pelträdet står i blom och 
syrenerna börjar att slå ut, 
fylls luften av en fantastisk 
doft och man avnjuter gär-
na en fika där, precis ovan-

för vattnet, lyssnandes till 
kluckandet mot stenarna. 
På en regnig dag sitter man 
bäst på glasverandan och 
spelar spel medan man 
lyssnar till smattrandet på 
taket och tittar ut över sjön. 
En varm dag spenderas nere 
på stranden, med schersmi-
nens doft som sprider sig 
överallt. Eller uppe i sval-
kan i skogen bland rosbus-
karna under ekarna, letan-
des efter kantareller. En lisa 
för själen.

 
 SVENSK FASTIGHETS-

FÖRMEDLING

En rofylld idyll på Mälarens strand

Kulturskatt på Drottningholm
MALMEN | Med ett högt 
och skyddat läge, omgär-
dad av en ljuvlig oas till 
trädgård, välkomnar detta 
charmerande vackra hem 
”Loviseberg”.

Villan har ett privat läge, 
längst upp på grändgatan 
Malmbacken, där huset 
högtidligt ståtar i soligt syd-
västläge. Från de översta vå-
ningsplanen njuts hänföran-
de sjöutsikt över inloppet till 
Drottningholms slott.

 Fastigheten som funnits i 
familjens ägo i generationer 
har med största varsamhet 
tagits om hand och byggts 
till med hänsyn till husets 
ursprung och arkitektur.  

Den gedigna och tidsenligt 
bevarade huvudbyggnaden 
uppfördes ursprungligen 
cirka 1780 i material som 

stocktimmer och korsvirke 
som levererades via båt till 
Drottningholm. 

Dagens väldisponerade 
bostadsyta om cirka 170 kvm 
sträcker sig över fyra halv-
plan där varje våningsplan 
har sin funktion utan att stö-
ra varandra. 

Ovan den karaktäristiska 
trätrappan som leder upp 
från trädgården lockar in-
bjudande sällskapsrum med 
matsal i vinkel. I nära kopp-
ling finns husets kök och 
entré samt utgång till ljuv-
liga soldäck som anpassats 
till naturen. På de övre vå-
ningsplanen är sovrummen 
trivsamt samlade samt ett 
familjerum med utsikt över 
takåsarna och utgång till bal-
kong. 

Atmosfären är genom-
gående harmonisk fylld av 

värme, själ och hjärta, sam-
mantaget är detta en sällsynt 
möjlighet att ta vid och bo-
sätta sig i denna charmfulla 
idyll.

 Den omgivande miljön 
på Drottningholmsmalmen 
är som hämtad ur en saga  – 
bevarad arkitektur, slingran-
de små grusvägar som leder 
fram till välskötta hem och 
trädgårdar med flerhundra-
årig historia. Allt omgivet av 
Mälarens glittrande vatten 
där de boende har tillgång till 
Malmens privata strand och 
möjlighet till båtplats. Här 
bor du på en av Stockholms 
mest eftertraktade adresser 
med omedelbar närhet till 
Drottningholms slott och 
naturreservatet Lovö Drott-
ningholm. 

  FASTIGHETSBYRÅN

TEGELMÄSTARENS VÄG

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

                       VILLOR
Tid Kr/kvm Medelpris Antal sålda Prisutveckling

3 
mån 51 292 6 793 000 71 13,7 %

Tid Kr/kvm Medelpris Antal sålda Prisutveckling

12 
mån 47 465 6 305 000 280 26,8 %

                BOSTADSRÄTTER
Tid Kr/kvm Medelpris Antal sålda Prisutveckling

3 
mån 41 599 3 250 000 70 1,5 %

Tid Kr/kvm Medelpris Antal sålda Prisutveckling

12 
mån 41 209 3 510 000 216 6,2 %

                    FRITIDSHUS
Tid Kr/kvm Medelpris Antal sålda Prisutveckling

3 
mån 69 643 2 583 000 3 *

Tid Kr/kvm Medelpris Antal sålda Prisutveckling

12 
mån 59 189 3 117 000 28 *

*Underlaget är för litet för statistisk beräkning

PRISUTVECKLING VILLOR PRISUTVECKLING VILLOR   48 månader48 månader

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

Annonsinformation från våra mäklare 

MALMBACKEN

”Citat” ’’

O
m

 Mälaröarna sedan 19

49

Mälaröarnas

100 % lokalt
nyheter Gjord

för mälaröbor

av mälaröbor

på Mälaröarna
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MÄLARÖARNAS 
STÖRSTA BUTIK FÖR 

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

www.spannfod.se

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

allt du behöver hos oss.

VÄLKOMMEN!

FODER 
& DJUR-

TILLBEHÖR

Drop-in vigsel på
Sveriges nationaldag 

Kärlek och värme är extra viktigt just nu. 
På Sveriges nationaldag 6 juni arrangerar Ekerö 
kommun borgerlig drop-in vigsel kl. 11.00 - 15.00 
i Ekebyhovs slottspark.

För allas trygghet gäller särskilda bokningsregler. 
Läs mer om drop-in vigsel ekero.se/dropinvigsel

BRA ATT VETA 

Vigsel under drop-in kostar inget. På plats får ni en av 
Ekerö kommuns vigselförrättare, utsedda av Länsstyrelsen.

PRISUTVECKLING VILLOR  48 månader
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Låt småfåglar äta
ifred, tryggade från
katter och stora 
rövarfåglar. Köp
Sättra småfågel-
krog för 1300:-. Kan
fås måttbeställd och
hemlevererad.

Sättra småfågelkrog

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

Mått:1,7 x 0,7 x 0,6 m Köp Sättra planteringsbord för 1400:-. 
Kan fås måttbeställd och hemlevererad.

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

Planteringsbord

Vid äppelträdet mitt emot Sånga kyrka satt Dan Mähl och de andra barnen och åt smörgåsar i lunchscenerna. På bilden från 1978 sitter statist-
barnen utanför Hilleshögs skola där skolans inomhusscener spelades i. Från vänster: Christer, Annelie, Anna, Dan och Åsa. Dan även framför 
huset där Madicken gick balansgång på taket.                                                                                                                                        FOTO: HELEN BJURBERG

Har du bott på Mälaröarna länge och har något historiskt att berätta? Hör av dig till oss: red@malaroarnasnyheter.se
M
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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.

Färingsöbarnen blev 
Madickens klasskompisar
MÄLARÖARNA | Sommar-
lovet 1978 blev inte något 
vanligt sommarlov. I alla fall 
inte för de barn i Hilleshög 
skola som fick chansen att 
statera i filmen ”Du är inte 
klok, Madicken”.

– Egentligen var jag för 
feg, men mamma övertalade 
mig, säger Dan Mähl, 50, 
som hade en av få statistrol-
ler med repliker.

– Där är taket som Madicken 
gick på, fast egentligen var 
det en lindansös de filmade, 
berättar Dan Mähl och pe-
kar på det svarta plåttaket på 
huset mitt emot Sånga kyrka 
på Färingsö, som föreställde 

Madickens skola i filmen från 
1978.

– Medan hon balanserade 
sprang vi från baksidan till 
framsidan och när hon kom 
ner var det dags för en av mina 
repliker: ”Det var modigt 
gjort, Madicken!”

Han skrattar vid minnet. 
Det har gått tillräckligt många 
år för att han ska kunna göra 
det. Värre var det när han var 
i tonåren, då det mest var pin-
samt om någon kommentera-
de hans skådespelardebut.

På baksidan av huset visar 
Dan Mähl upp bergsknallen 
där man slog upp en kopia av 
skoltaket och filmade närbil-
derna på Madickens balans-

gång och äppelträdet där de 
åt sina lunchsmörgåsar i en av 
scenerna. 

– Vi var så hungriga att vi 
först åt upp nästa alla, så när 
de var tvungna att ta om sce-
nerna fick de börja dela upp de 
smörgåsar som var kvar i små-
bitar för att de skulle räcka, 
berättar han.

Fast det är snart 43 år sedan 
minns han väl. Och minnena 
blir tydligare när han är tillba-
ka till rätt miljö. Här vid Sånga 
kyrka spelades utomhusmil-
jöerna vid skolan in. Och i 
hemklassrummet i Hilleshög 
skola filmades inomhussce-
nerna. 

– Det var över min bänk 

Lus-Mia lutade sig när hon 
fick smisk av rektorn. Det är 
en hemsk scen men hon hade 
en tjock madrass för rumpan, 
så hon kände inte smällarna, 
berättar Dan Mähl.

I flera veckor höll inspel-
ningarna på och när allt var 
över hade spargrisen blivit 
rejält påfylld, liksom den 
personliga minnesbanken. 
Att sommarlovet blev för-
kortat gjorde ingenting för 
de Färingsöbarn som har sitt 
namn i eftertexten på en av 
Astrid Lindgrens mest popu-
lära filmer.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Alltid nära dig! 

100 % om Mälaröarn
a

Grundad

1949

JAG MINNS  Hedborgs livs 
i centrala Träkvista i slutet 
på 50-talet och början på 
60-talet. Eller framför allt hur 
jag fick smeknamnet Osten. 
Jag hade lärt mig från mina 
föräldrar att hos Hedborgs livs 
kunde man få ett litet smak-
prov innan man bestämde sig  
för vilken ost man ville köpa.
Eftersom jag tyckte mycket 
om ost var jag ofta där. Men 
eftersom jag var en liten par-
vel på 4-5 år hade jag ju inga 
pengar. Så när de frågade vil-
ken sort jag önskade köpa sva-
rade jag alltid att ingen sort 
var tillräckligt god! Nästa gång 
jag steg in i affären utropa-
de personalen: Nu kommer 
Osten!

MIKAEL  KARLSSON   F. 1955

JAG MINNS  soptippen på 
Färingsö i slutet av 1950-talet. 
Det var ingen återvinningssta-
tion på den tiden och det fanns 
inte så mycket att återvinna 
heller. Plastförpackningar 
hade inte uppfunnits ännu. 
Man fick själv transportera 
dit sina sopor. En sen höst-
kväll körde jag upp på planen 
ovanpå den lilla soptippen 
som kanske var drygt femtio 
meter i diameter. I ljuset från 
strålkastarna såg jag en massa 
råttor som sprang och gömde 
sig runt kanterna och det blev 
ett förskräckligt liv när de 
tumlade runt bland tomma 
konservburkar och annat som 
skramlade.

MAGNUS FÜRST 

”Jag minns”

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                                                                                                                              

Astrid Lindgren-filmen spelades in på Färingsö

REA
POP-UP BUTIK

FRE 28/5 kl 10-17
LÖR 29/5 kl 10-16
SÖN 30/5 kl 10-14

Ekerö Judo klubb
Träkvista torg

Välkomna!
Kort eller swish

HEDVIG
S T O C K HO LM

hedvigstockholm.se
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22-24 maj
Ny chans att boka hembesök! Vårt första besök till Ekerö blev fullbokat väldigt 
snabbt så vi har bestämt oss för att besöka er igen. Skynda att boka!
 
Den 22-24 maj återvänder Dittsolskydd-On-Tour till Ekerö. Vi erbjuder då
kostnadsfria hembesök till er som är intresserade av markiser. Vi ger er råd-
givning, mäter och tar fram prisuppgift direkt på plats hemma hos er, helt utan 
förpliktelser till köp. Under dessa dagar har vi också specialerbjudanden på
utvalda terrass- och fönstermarkiser med upp till 20% rabatt!

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

Vi kommer till Ekerö igen!

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

www.dittsolskydd.se    Tel: 0511-10 000

Vi monterar åt dig!

      8 juni

MÄLARÖARNA | Under 
20 år har uppåt 10 000 
barn på Mälaröarna fått 
träffa Lufsen och delta i 
hans äventyr. Nu firar han 
sin födelsedag genom att 
ha en utställning i Galleri 
Utkiken och där framgår 
vilket avtryck han gjort på 
dem han mött.

– Jag var i galleriet härom 
dagen och såg att flera ung-
domar i tonåren hade skrivit 
gratulationskort till Lufsen 
där de berättar om vad han 
betytt för dem under upp-
växten. Det var rörande, sä-
ger Ewa Lindberg, teaterlä-
rare på Kulturskolan och en 
av dem som är ute i skolorna 
tillsammans med Lufsen 
och träffar barnen.

Hon och kollegorna Ca-
rina Lööf, Klara Valkare och 
Susanna Hellberg har som 
uppdrag att träffa alla kom-
munens elever från försko-
leklass till årskurs 2. De be-
söker både barnen på plats 
i skolorna och tar med dem 
på ett äventyr på antingen 

Drottningholms slott, Bir-
ka/Hovgården eller i Sten-
hamra stenbrott. 

För barnen är Lufsen en 
verklig figur, även om de 
vuxna kanske lägger märke 
till att han styrs som en ma-
rionett.

– Vi ser att han blir en väl-
digt trygg figur för barnen. 
Första gången de träffar ho-
nom kanske de är lite avvak-
tande och undrar vad han är 
för karaktär. Men efter hand 
brukar de slappna av och 
kanske får han till och med 
sitta i deras knä och får en 
kram vid det sista tillfället.

Ewa Lindberg kan berätta 
om otaliga tillfällen då barn 
tagit till sig honom som om 
han vore en levande figur. 
Och de sånger, varav de allra 
flesta skrivits av Gocki Sköld 
Linge, är välkända bland Mä-
laröarnas barn. Genom de 
äventyr han upplever och de 
svårigheter han ställs inför, 
blir det möjligt för barn och 
pedagoger att prata om svå-
ra saker och lyfta frågor som 

till exempel: ”hur gör man 
om man inte är säker på om 
det är rätt eller fel det man 
har tänkt att göra?

– Det är i mötet med bar-
nen som det uppstår magi. 
Vi utvärderar med jämna 

mellanrum om vi ska jobba 
vidare på det här sättet och 
kommer fram till att det 
fungerar fantastiskt bra. Vi 
ändrar dock lite i äventyren 
efter hand och lägger till ak-
tuella händelser.

Fram till den 27 augusti kan 
man träffa Lufsen och gratu-
lera honom i Galleri Utkiken 
i vid Ekerö bibliotek.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

”En trygg figur för barnen” 
Den välkända figuren från Stora skogen fyller 20 år

KULTUR ”...kanske får han till och med sitta i deras knä och får en kram vid det sista tillfället” ’’
Kommunen gav 

utmärkelse

MÄLARÖARNA | Den ideella 
natur- och kulturaktivitets-
förening, Vitalitet har fått en 
utmärkelse och 10 000 kro-
nor från kommunens soci-
alnämnd. 

Föreningens arbete hand-
lar om att med utgångs-
punkt i kunskap om naturen 
och kulturens hälsoeffekter, 
på ett lekfullt och glädjefyllt 
sätt hjälpa människor till 
mer naturkontakt och skapa 
mötesplatser för samtal och 
kreativitet. De vänder sig till 
både vuxna och ungdomar 
och arrangerar kultureve-
nemang och sprider kun-
skap inom området genom 
workshops och föredrag.

Under senaste året har 
de i samarbete med en 
Ekeröskola drivit ett pro-
gram för unga i risk för att 
falla ur skolan och med 
behov av särskilt stöd. De 
har använt sig av ”läkande 
och lärande i och av natur, 
djur och kreativa uttryck”. 
I motiveringen står bland 
annat: ”Den skola i Ekerö 
kommun som föreningen 
samarbetar med vittnar om 
mycket goda resultat och är 
positiv till en spridning av 
arbetsmodellen i kommu-
nen, såsom föreningen pla-
nerar.”

Lufsen bor i ”Stora skogen”, vilken kan ligga var som helst på Mälarörna.           FOTO: LINDA BLANCKERT
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ÖARNA RUNT oarna@malaroarnasnyheter.se 

Föreningen Värna Adelsö (VA) har inbjudit partierna på 
Mälaröarna till Adelsö. Liberalerna var först ut den 9 maj. Man 
diskuterade bland annat återöppningen av Munsö skola, bullret 
från skjutningarna på Munsö och en satsning på Världsarvet 
Hovgården. På bilden från ruinen av Alsnö hus syns från vän-
ster Lennart Rydberg (VA), Alexander Lind af Hageby (L), Hans 
Henrikson (L), Eva Sydoff Henrikson (L), Anders Gustafsson 
(ordförande VA) och Fredrik Ohls (L). FOTO: BJÖRN RYDBERG

När Lovöbonden vid Ekerö kyrka den 16 maj skulle släppa ut korna på bete var de livrädda för en vit besökande fågel som sökte föda i 
hagen. Senare samma dag larmade en fågelskådare att en vit stork gick på åkern vid Lovö kyrka. Eftersom det är mycket ovanligt att se 
en rastade stork på Mälaröarna, tog sig många Ekeröskådare och andra intresserade dit för att få se fågeln. Enligt uppgift var det tredje 
gången som en vit stork har observerats  i kommunen. Den förflyttade sig lite i området under dagen, men när det var dags för nattkvist 
flög den upp till ett stort skatbo vid Klockargården. Där den stod på ett ben och sov under natten. Dagen efter sågs fågeln i grannskapet 
fram till 13-tiden innan den drog vidare norrut. Därefter sågs den flyga förbi Råstasjön i Solna och vidare över Sundbyberg, Sollentuna och 
Järfälla. Storken kom troligen från Balkan eftersom den inte är ringmärkt.

FOTO: ROGER MÅNSSON  (översta bilden till vänster), KENNETH BENGTSSON (översta bilden till höger) och PER LÖNNBORG

Sällsynt vit stork skrämde kor

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

Tisdagar 10.00-11.00
Radio Viking - 101,4 mhz

Livsnära samtal om  
tro, hopp och kärlek.

MMälarö  älarö  
MMötesplatsötesplats

Nu drar vi gång igen!
Lyssna i Radio Viking eller 
följ podden i exempelvis
Spotify.

RADIO & PODDRADIO & PODD  

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

– Ditt lokala Taxibolag på hemmaplan –
Persontransport och bud

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

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

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

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 
EKERÖ JUDO

 Grundad
1989

 Medlemsantal
257

 Hemsida
www.ekerojudo.se

 E-post
info@
ekerobudo.se

 Kontakt
Tomas Jinneklint,
klubbutveckling 
Marcus Norell,
ordförande

Ekerö judo

Från tävling 
till falltrygghet

Beskriv er 
verksamhet?
– Vi erbjuder 
fallträning med 
utbildade instruk-
törer. Judo är bra 
träning som passar 
alla. Judo tränas 
från sju år men man 
kan som fyraåring 
delta under lek-
fulla former. Man 
bestämmer själv 
ambitionsnivån och 
anpassar sig alltid 
till sina kamrater. 
Judo är en sport för 
alla. Våra femton 

instruktörer är 
kontrollerade, 
utbildade och 
licensierade via 
Svenska judoför-
bundet. 

Vad är utmärkan-
de för er?
– Ekerö judo är en 
inkluderande för-
ening som skapar 
trygga barn och 
ungdomar. Vår plan 
lyfter våra förmå-
gor att utveckla oss 
genom att bygga 
bred judoverksam-

het från tävling till 
falltrygghet. Målet 
är en förening med 
engagerade ledare 
och medlemmar. 
Judo är mer än en 
sport! 

Vad är aktuellt i 
föreningen just 
nu?
– Vi heter numera 
Ekerö Judo och vi 
söker en ny lokal 
eftersom vårt 
nuvarande kon-
trakt går ut i sep-
tember. 

Vilka är framtids-
drömmarna?
– I vår nya centralt 
belägna dojo skapar 
vi förutsättningar 
att vara över 600 
medlemmar. Vi 
utvecklar verk-
samheten med fler 
lokaler på Mälarö-
arna. Vi har minst 
två personer som 
jobbar heltid med 
judo och att det blir 
en självklarhet för 
många att lära sig 
att falla tryggt.
                                         

Här under vinjetten ”Mälaröarnas rika föreningsliv” låter tidningen 
föreningar berätta om sin verksamhet. Här pratar vi med Marcus 
Norell, Ekerö budo. 

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

Kärsgatan ägdes tidigare 
av Stockholms stad och 
nuvarande markägare 
hyrde fastigheten (ej bad-
stranden), men fick så små-
ningom köpa hela fastighe-
ten, inklusive badstranden. 
Där borde Ekerö kommun 
sett till att ordna ett servi-
tut på stranden eftersom 
platsen använts som bad-
plats sedan 30-talet, det vill 
säga  snart i 100 år. 

Det finns även exempel 
på att fler och fler stränder 
stängs av för allmänheten 
längs Ekerö-Munsö vand-
ringsled trots att strand-

skydd gäller. Vissa skyltar 
sätts upp med “Privat 
brygga” fast allemansrätt 
och utökat strandskydd 
gäller. Detta är enligt läns-
styrelsen ej tillåtet. När 
jag promenerat och någon 
gång tagit ett dopp vid
stranden vid ett 
stugområde blev 
jag tillsagd att det 
är privat. Varför 
tillåter kommu-
nens politiker 
detta undrar jag, 
en tredje genera-
tionens ekeröbo 
som ser att fler 

och fler stänger av strän-
derna?  Nu kan jag inte hitta 
någonstans att bada utan att 
behöva ta bilen och åka till 
en fullproppad strand vid 
Södran eller Närlunda. Det 
är för sorgligt!

– Ledsen badälskare

Varför värnar inte Ekerö om strandskyddet? Nu är det av största vikt 
att Trafikverket tar ansvar

ty
ck

!

• Välkommen att skriva en  
lokal insändare!
• Skriv kort – ju kortare desto 
större chans att komma med.
• Vill du skriva under med 
signatur måste redaktionen ha 
 kännedom om namn, adress 
och telefonnummer.  
• Skicka till
tyck@malaroarnas nyheter.se
• Redaktionen förbehåller 
sig rätten att avgöra vilket 
innehåll som lämpar sig på 
 insändarplats samt även att 
korta ner inläggen.

Vi beundrar ”Guds gåvor”
Vi kan inte låta bli att kom-
mentera ”Adelsöbos” griniga 
och i våra ögon elaka inlägg om 
Adelsö kyrkogård

Runt vår gamla kyrka med  sin 
gravgård, utbreder sig just nu ett 
hav av blommor och grönska av 
sällan skådad prakt. En plats där 
man kan minnas, sörja och sakna 
men samtidigt finna hopp, glädje 
och pånyttfödelse i alla de knoppar 
som nu brister ut på kyrkogården. 

Det är underbart efter en verkligt 
kall och hittills tråkig vår. 

Det är en lisa för oss som besöker 
kyrkogården att få sitta ner här för 
en stunds vila i början av ”denna 
ljuva sommartid”. 

”Adelsöbo” har en annan vision 
av hur en kyrkogård ska vara. Men 
för oss ger besöket på kyrkogården 
en skönhetsupplevelse – ingalunda 
en vision av en nöjesplats eller 
lekpark – utan en värdig och vacker 

minnesplats för sovande vänner 
och släktingar.  

Även de skulle troligen, som vi, 
ha beundrat de ”Guds gåvor”, som 
vår Herre ställt till kyrkogårdsarbe-
tarnas förfogande. Heder och tack 
för det engagemang och den kreati-
vitet som personalen visar. De har 
skickligt förvaltat det uppdrag de 
fått och är värda stor uppskattning 
för resultatet.

Kyrkogården är ju inte ett 
museum utan en levande del av 
Adelsö, en plats vi söker för lugn 
och ro och tid att minnas dem vi 
saknar. Senaste årens tillskott av 
askgravlunden och nu senast den 
vackra minneslunden är verkli-
gen fina årsringar i kyrkogårdens 
utveckling. De kan besökas för 
tröst även av den som inte är 
adelsöbo eller har sina kära där.

Vi förstår heller inte varför kyr-
kans ålder eller det närliggande 
världsarvet skulle stå i motsättning 

till besökarens skönhetsupplevel-
ser. Tvärtom! Ju fler vackra platser 
här med historia, desto bättre!

– Solveig Magnusson
– Eeva Axe
– Peter Östergren
– Britta och Jan Gertz

Som de allra flesta mälarö-
bor har upptäckt går arbe-
tet med breddningen av 
Ekerövägen framåt och vi 
ser nu att arbetet är i full 
gång. Att få en fjärde fil till 
och från Ekerö kommun 
samtidigt som vi kommer 
kunna ansluta oss till den 
framtida förbifarten är 
något som kommer under-
lätta vardagen för många 
mälaröbor. Dock så är det av 
största vikt att Trafikverket 
under tid för ombyggna-
tionen tar sitt arbete och 
ansvar på största allvar och 
göra allt man kan för att för-
hindra köer och förseningar. 
I vårt avtal med Trafikverket 
inför påbörjandet av pro-
jektet garanterades vi full 
framkomlighet under pro-

jektets gång. Detta har man 
sedan dess backat från  och 
vi ser med oro på det faktum 
att nästan hela sträckan 
mellan Nockeby och 
Ekerö centrum har kraftigt 
reducerad framkomlighet, 
något vi under de senaste 
åren påpekat och varnat för 
konsekvenserna av. Efter 
sommaren kommer arbetet 
med breddningen av bro-
arna starta. Det är då viktigt 
att få bästa möjliga fram-
komlighet och åtminstone 
garantera framkomlighet 
för utryckningsfordon och 
andra brådskande trans-
porter.

– Adam Reuterskiöld (M),
kommunstyrelsens 
ordförande

Mälaröbor:
Anmäl alla brott för ökad trygghet!
Ekeröalliansen och 
Moderaterna har under de 
senaste åren arbetat med 
konkreta förslag för att öka 
den upplevda tryggheten 
i Ekerö kommun. Vi har 
fattat beslut om att införa 
trygghetskameror i otrygga 
miljöer, ordningsvakts-
förordande, som ger kom-
munen möjlighet att upp-
rätthålla lag och ordning 
där polisen fallerar samt 

arbeta trygghetsskapande 
med narkotikahundar i 
ungdomsmiljöer. Vi har 
tyvärr motarbetats av myn-
digheter som inte fattat 
nödvändiga beslut under 
förvändningen att vi inte 
har så mycket rapporterade 
brott. Det är naturligtvis 
paradoxalt att vi som trygg 
kommun inte kan mot-
verka otryggheten innan 
den uppkommer. Men vi 

kan alla hjälpas åt att öka 
trycket på myndigheter och 
verk genom att konsekvent 
anmäla samtliga brott som 
uppkommer i kommunen. 
Detta gör att vi tillsammans 
kan öka vår gemensamma 
trygghet.

– Adam Reuterskiöld (M),
kommunstyrelsens 
ordförande

”Skänkt tomt 
oväntat dyr”
Som lokalpolitiker för 
Öpartiet blir jag förskräckt 
av att läsa artikeln ”Skänkt 
tomt oväntat dyr” om hur 
de styrande, Ekeröalliansens 
partier agerat vid efter-
skänkning av nämnda 
tomt. Som politiker i Ekerö 
kommun är vi kommun-
invånarnas förlängda arm i 
vårt arbete för kommunens 
bästa. Att då undanhålla 
viktig information till de 
boende vid Björkudden 
2 är vad vi kan tycka långt 
under bältet för vad som kan 
förväntas av oss politiker. 
Fortsättningsvis innebär 
detta i den av Ekeröalliansen 
styrda kommunen att läsa 
avtalen grundligt, även det 
finstilta. Men tyvärr som vi 
röstar i valet, får vi tillbaka 
senare. Jag ställer mig också 
frågande till hur Närlunda 
vägförening kan kräva betal-
ning för drift och skötsel av 
en markyta, som inte har 
omhändertagits av dem.

– För Öpartiet 
Desirée Björk



33  26 MAJ 2021Mälaröarnas nyheter

 

   

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.

  

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

Replik angående fastighetsskatten
REPLIK

Jag förstår att Hanna 
Svensson (S) är extremt 
orolig för den debatt som 
blossat upp kring fastig-
hetsskatten efter att tunga 
partiföreträdare och (S)
distrikt i landet vill se den 
återinföras. På grund av de 
stora påtryckningar som 
varit i frågan var statsmi-
nister Löfven tvingad att gå 
ut på sin Facebooksida och 
säga att han inte kommer att 
medverka till någon åter-
införd fastighetsskatt. Det 
intressanta i det hela är att 
frågan kommer att komma 
upp på (S) partikongress i 
höst och i en undersökning 
som tidningen Aftonbladet 
gjorde för ett par veckor 

sedan ville en majori-
tet av (S) kommunal-
råd och oppositions-
råd i landet återinföra 
fastighetsskatten. 
Något som är desto 
mer anmärkningsvärt 
är den gigantiska 
jämställdhetsut-
redningen som 
regeringen beställt 
och som nu är ute 
på remiss. Jag delar 
gärna med mig 
vad utredaren bland annat 
föreslår på de 1 600 sidorna. 
De vill återinföra fastighets-
skatten, men inte nog med 
det. De vill höja matmom-
sen från 12 till 25 procent, 
slopa rut- och rotavdragen, 
införa obligatorisk för-
skola från tre årsålder och 

halvera biståndsbudgeten. 
Dessa förslag kommer 
aldrig Kristdemokraterna 
att stödja!  Märkligt att 
riksmedia inte uppmärk-
sammat denna remiss mer 
(eller kanske inte). Det är 
väl ingen hemlighet att 
flera grupperingar och tan-

Replik – ”Kyrkogården en nöjespark”

Barbro Sköldehammar, 
70, Ekerö:
– Nej, verkligen inte. Jag trivs 
väldigt bra, det är vackert med all 
natur och jag har allt jag behöver 
här. Jag har bott här i 65 år och har 
inga planer på att lämna Ekerö.

Roffe Gustavsson, 
80, Ekerö:
– Ja, varför inte. Jag trivs här men 
skulle kunna tänka mig att åka till 
Kanarieöarna eller Florida ett år 
för lite skönare klimat. När man 
kommer upp i min ålder kan det 
vara skönt att slippa regn, snö och 
elände.

Kanthe De Silva Kjell, 
64, Ekerö:
– Ja, jag skulle vilja åka till mitt 
hemland Sri Lanka. Jag har bott 
i Sverige sedan 1977 och älskar 
Ekerö. Men jag har mitt hjärta i 
södra Sri Lanka och jag har släkt 
och vänner kvar där. Men Västind-
ien låter också härligt.

SEMESTER| I veckans nummer av Mälaröarnas nyheter skriver vi om två 
Ekeröfamiljer som seglar till Västindien i ett år.

SÅ HÄR TYCKER VI!

Skulle du vilja lämna Mälaröarna 
i ett år och vart skulle du i så fall åka?

REPLIK

Tack för dina synpunkter! 
I vårt visionsarbete arbetar 
vi för att vara en naturlig 
mötesplats med fokus på 
livskraft, meningsfullhet 
och medskapande. Det 
skapar vi genom att ordna 
mötesplatser, ha tid för 
besökare, skapa ytor för livs-
kraft och skapa en rofylld 
miljö.

Tillsammans i arbets-
laget och med våra förtro-
endevalda har vi valt att 
arbeta med fem av FN:s 
globala mål: hållbarhet, 

hälsa, biologisk mångfald, 
inkluderande och fredliga 
samhällen och bekämpa kli-
matförändringarna.

Vi vet att förändringar 
behöver ske långsamt på 
våra kyrkogårdar. Platsen 
vi är på har funnits långt 
före oss och vi försöker 
förvalta den på bästa sätt. 
Vi månar om kulturarvet 
och kommer att fortsätta att 
bidra till biologisk mång-
fald, skapa platser för polli-
nerande insekter och skapa 
fina mötesplatser för våra 
besökare.

Vi respekterar självklart 

åsikter och synpunkter. 
Precis som du skriver så har 
kyrkogården alltid varit väl-
skött och vi är väldigt stolta 
över hur kyrkogården sköts 
idag.

Hör gärna av dig så får vi 
möjlighet att utförligare 
berätta om vårt arbete med 
FN:s globala mål och Ekerö 
pastorats visionsarbete.

– Eeva Axe, ordförande 
i kyrkogårdsutskottet 

– Henrik Mattsson 
kyrkogårds- och fastig-
hetschef

kesmedjor inom (S) driver 
frågor av denna art hårt. 
Betänk gärna hur återinförd 
fastighetsskatt, höjd mat-
moms och slopad rut- och 
rotavdrag skulle påverka en 
genomsnittlig barnfamilj på 
Ekerö eller en ensamstående 
senior med eget boende. Jag 
förstår att socialdemokrater 

i villakommuner är livrädda 
för vad kongressen kommer 
att besluta. Lika oroliga är de 
naturligtvis för att förlora 
sina kommunalrådsposter 
efter valet 2022. 

Att avsluta repliken med 
att hänvisa till åttonde 
budet är rätt magstarkt. 
Vill Socialdemokraterna på 

Ekerö ta en diskussion om 
att helga åttonde budet kring 
deras hantering av omor-
ganisationen kring Munsö 
skola så är de hjärtligt väl-
komna.

– Sivert Åkerljung (KD),
kommunalråd Ekerö 
kommun



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

Binärdata AB
Support & Försäljning 

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

Leif Rickegård

RUT-avdrag

50 % rabatt 
på timpriset

Hem/företagsstäd 

www.ekerostad.se
070-5601954 

FÖNSTERPUTS

Rut-avdrag!

FAMILJ familj@malaroarnas nyheter.se  

Mälaröarnas nyheter34 26 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

AVLIDNA__
• Dagny Irene Henrietta) 
Lundqvist, Ekerö, avled den 
4 maj i en ålder av 85 år.

Grattis Nova Berg på 
9-årsdagen den 29/5 från 
mormor, morfar, mostrar, 
morbröder och kusiner.

Välkommen lillasyster 
Hilda Ophelia Estelle önskar 
mamma, pappa, Cornelius 

och Svea.

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!

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

   Din lokala 
hundrastare på Ekerö

i Sverige

Diverse båttillbehör 
t ex förtöjningstampar, 
Eletroluxventiler, båtshake 
bojfriend mm. Ring för mer 
info om vad som finns. 
Tel 070-743 56 69.

Förlagsredaktör för 
snabbt jobb med manus. 
Ev. formgivning. Ring 070-
738 27 20.

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.

SÄLJES___ KÖPES___

• Familjeannonsera GRATIS! 
• Max 100 tecken inkl 
blanksteg samt eventuell 
jpgbild
• Skicka till familj@
malaroarnas nyheter.se  
• 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

  

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
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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

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: Föräldrar och personal på Drottningholmskolan har länge 
känt oro för vad de anser är en farlig trafiksituation för skolans elever.

FOTO:  HELEN BJURBERG

Vi gratulerar  Anders Bergman, Munsö, till förra numrets 
vinst där korsordet hade nedanstående lösning. 

NU ÄR DET 
PRESENTTIDER!

Pråmvägen 5, Ekerö C. 08-560 354 61, butiken@malarobok.se

Studentexamen, konfirmation, 

dop/namngivning, Mors dag, bröllop, 

skolavslutning mm

Hitta presenten för sommarens 

alla tillfällen eller ett presentkort 

laddat med läsning

Välkommen till hela familjens bokhandel 
och få presenttips!



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

ALARVIKENS¨
aprapati och rehab.

Mn
Ont eller stel? Vi hjälper dig!

Vi erbjuder även rörelseanalys och stötvågsbehandling.

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

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

Massage & Yoga 
Vi har Ekerös bredaste 
behandlingsmeny och många 
års erfarenhet

Hitta kraft & hälsa i våra rum!

 

m!

LARMET GÅR 

JUNGFRUSUND | Den 23 
maj, vid tiotiden på kvällen, 
blev en bilförare stoppad av 
tre för henne okända män 
vid Jungfrusund. En per-
son stod mitt i vägen och 
en i vardera vägren. När 
hon stannade bilen hopp-
ade männen in i bilen och 
uppmanade henne att köra 
dem till centrum. När hon 
vägrade och ville att de 
skulle lämna bilen, erbjöd 
de henne en norsk fem-
hundralapp. Hon fortsatte 
att uppmana dem att lämna 
bilen vilket de till slut gjor-
de. Kvinnan upplevde situa-
tionen som mycket obehag-
lig.                                               

POLISEN | Den senaste 
helgen har det varit lugnt 
i Stenhamra och vi hoppas 
att det beror på att vi har 
haft flera ungdomar på för-
hör kopplat till den senaste 
händelsen där en väktare 
besköts med en nyårsra-
ket, berättar Marie-Louise 
Mattsson, tillförordnad 
kommunpolis. Hon fortsät-
ter:

– Det har dock varit 
flertalet viltolyckor på 
Mälaröarna, hela åtta 
stycken under bara fyra 
dygn. I alla fall utom ett 
var det ett vildsvin som 
föraren krockade med. De 
flesta olyckorna har skett 
på Färentunavägen vid Skå.                                                     

 – Båtstölderna är också 
igång för säsongen och båt-
ägare bör vara vaksamma 

och skydda sig så gott det 
går. Man bör se till att båten 
är väl förankrad  i både bryg-
ga och boj, så att man för-
svårar för tjuven och att det 
tar tid att få loss den. Säkra 
motorn på bästa sätt och 
se till att ha både dold och 
synlig märkning på båt och 
båtmotor samt dess olika 
delar. Det gör det lättare att 
spåra godset till rätt ägare. 

Samverka också båtägare 
emellan och se till varandras 
båtar.                                           

KOMMUNPOLISEN INFORMERAR

MARIE-LOUISE MATTSSON
KOMMUNPOLIS

Kvinna i bil
stoppad av 
tre män

TAPPSTRÖM | Ett flertal 
cykelstölder har ägt rum 
under den senaste veck-
an. Bland annat stals tre 
cyklar från cykelparke-
ringar vid kommunhuset, 
Tappströmsskolan och 
Birkaskolan den 20 och 21 
maj. Alla stölderna skedde 
dagtid och trots att cyklar-
na var ordentligt fastlåsta 
med kraftiga lås i cykelstäl-
len.                                              

Cykelstölder 
på Ekerö

EKERÖ | Under senaste året 
har ett flertal försök till så 
kallade åldringsbrott rap-
porterats in från Mälaröarna. 
Den 19 maj skedde ytterliga-
re ett. Denna gång blev en 
person på Ekerö, född 1937, 
uppringd av någon som 
utgav sig vara från säker-
hetsavdelningen på Nordea. 
Målsäganden uppmanades 
att lägga sitt bankkort till-
sammans med sin kod i ett 
kuvert så att uppringaren 
skulle kunna komma och 
hämta upp det. Polisen kom 
till platsen innan denna per-
son hunnit dit.                        

Ännu ett 
försök till 
åldringsbrott EKERÖVÄGEN | Den 18 

maj klockan 15.39 blev en 
polispatrull beordrad till 
Ekerövägen med anledning 
av en trafikolycka vilket 
resulterade i en anmälan 
om smitning från trafiko-
lycksplats och vårdslöshet 
i trafik. Olyckan orsakades 
av att en okänd bilförare 
vinglade så mycket i trafi-
ken att hen kolliderade med 
ett mötande fordon som 
fick sin sidospegel bortsli-
ten. Spegeln for in i sidoru-
tan som gick sönder varpå 
föraren fick glassplitter över 
sig. Föraren som orsakade 
olyckan försvann från plat-
sen.                                             

Smitning    
vid bilolycka

Fastpristariff 10 m3: 4750:- 
1 v hyresfritt!



 

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

TORBRANSCHEN
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 90
edvardsson@fmbcentral.se
www.edvardssonslastochschakt.se

I samarbete med:
FMB-Central



Talgoxevägen 36B, Älvnäs Älskvärd villa invid Mälaren

Sjöutsikt från samtliga rum

Vardagsrum med högt i tak & rymd

Invid Mälarens strand med magisk sjöutsikt! 

Bryggor med två småbåtplatser erbjuds precis nedanför. Flera inbjudande altaner. Fantastiska solnedgångar. 

Enormt vardagsrum med högt i tak, härlig rymd och storslagen mälarvy. Här bor man centralt på Ekerö samtidigt 

som den lantliga känslan finns bevarad.

5 ROK 153 KVM UTGÅNGSPRIS 9 200 000 KR

TOMT 959 KVM BYGGÅR 1936 EP 98 KWH/KVM/ÅR

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE LINN LAGERQVIST TELEFON 070-510 65 69

EKERÖ ÄLVNÄS VILLA

Lindbyvägen 27, Adelsö Enastående stenhus, lantligt läge

Vacker arkitektur 

Fina uteplatser med fri utsikt 

Välkommen till denna modernt designade 2-plansvilla med ett fint läge överblickandes ängsmark på natursköna 

Adelsö. Här återfinns ett unikt och storslaget arkitektritat stenhus med smakfulla materialval och med en härlig 

volym med rejäl takhöjd och generösa ljusinsläpp.
7 ROK 212 KVM UTGÅNGSPRIS 6 000 000 KR

TOMT 2 223 KVM BYGGÅR 2019 EP 48 KWH/KVM/ÅR

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE SOPHIA ÅKERMAN TEL 070-760 46 63

ADELSÖ VILLA

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



Kaggeholmsvägen 46, Helgö Stor härlig tomt

Hela källaren nyrenoverad

Nära sjö och bad

6 ROK 90 KVM UTGÅNGSPRIS 4 995 000 KR

TOMT 2 530 KVM BYGGÅR 1947 EP 153 KWH/KVM/ÅR

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE MARTIN LARSSSON TELEFON 070-830 01 61

EKERÖ HELGÖ VILLA

Färentunavägen 311, Färingsö Nyrenoverad 50-tals villa

Möjlig företagsdel/uthyrningsdel

Kommunalt VA

3 ROK 74 KVM UTGÅNGPRIS 4 995 000 KR

TOMT 2 656 KVM BYGGÅR 1952 EP 120 KWH/KVM/ÅR

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE JENNY NÄSLUND TELEFON 070-826 83 00

FÄRINGSÖ VILLA

Skogsbrynsvägen 38, Färjestaden Lantligt läge i bebyggelse

Stor lummig tomt 

Mycket nära badplats

3 ROK 42 KVM UTGÅNGSPRIS 2 300 000 KR

TOMT 2 516 KVM BYGGÅR 1952

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE JENNY NÄSLUND TELEFON 070-826 83 00

SVARTSJÖ FÄRJESTADEN VILLA

Ekuddsvägen 20D, Ekudden En dröm för barnfamiljen!

2 soliga uteplatser & jacuzzi

Centralt & naturnära

3 ROK 91.5 KVM UTGÅNGSPRIS 3 795 000 KR

AVGIFT 4 480 KR BYGGÅR 1986 EP 95 KWH/KVM/ÅR

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE LINN LAGERQVIST TELEFON  070-510 65 69

EKERÖ EKUDDEN BOSTADSRÄTT

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



Ottarvägen 14-16, Skå Attraktiv sjötomt med brygga

Representativ villa från 1924 

Populärt & lantligt område

Fantastisk sjötomt med egen sandstrand, brygga och generös 20-tals villa!

Med ett underbart läge på stor och solig sjötomt ligger denna representativa & charmiga 20-talsvilla om totat 304 

kvm med svårslagen sjöutsikt och böljande gräsytor med eget vattenområde med sandstrand & brygga!

Ett unikt tillfälle att förvärva denna vackra 2-plans villa, Anno 1924.

7 ROK 246 KVM UTGÅNGSPRIS 17 500 000 KR

TOMT 5 580 + VATTENAREA 2 080 KVM BYGGÅR 1924

EP 92 KWH/KVM/ÅR VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE SOPHIA ÅKERMAN TEL 070 760 46 63

FÄRINGSÖ SKÅ VILLA

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



Välkommen 
på invigning
 

Den 5 juni ska nya padel-
banor stå klara, området 
asfalterats och städats. 
Men inte minst kommer 
vår nya strand vara redo 
för beach 2021. Det vill vi

s.3

En marina full 
av aktivitet

överiktskarta. s.4-5

Mera padel 
eller paddel?
Flera padelbanor och 

SUP:ar och kajaker på 
den nya stranden. s.7MÄLARENS SKÖNASTE

GÄSTHAMN VÄXER FRAM O’learys seaside 
öppnar under juni

upp till den populära sport-
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Välkommen på invigning den 5 juni

SENASTE NYTT

Efter ett intensivt år 
är vi nu äntligen  
redo att visa upp 
Jungfrusund v. 2021!

Med glimten i ögat 
och vetskapen om 
att det kanske är 
en något subjektiv
bedömning, så vill 
vi ändå påstå att vi 
har skapat Mälarens 
skönaste gästhamn. 

Det är åtminstone 
det vi strävar efter 
att upplevas som 

Mälarens sköna oas 

alla och alla tillfällen. 

Efter att ha lyssnat 
på våra båtburna 

bemannar och 
-

hamnen till detta år, 

lättar att boka plats, 

Vi rensar även upp 
strandlinjen för att 
skapa mer utrymme 

fyller vi nu på med 

aktivitetsytor för stora 
och små. I kiosken 
på stranden kommer 

av kajaker, SUP:ar, 
vattenskotrar och en 

aktiviteter både i 
vattnet och på land. 

Aktivitet ja. Ett enormt 
padelintresset bland 

två banor på höjden 

ovanför de andra. 
Visste du förresten 
att våra utomhus-
banor under förra 
året blev framröstade 
som en av de absolut 

förra sommaren, med 
världseliten på plats, 
sänktes banrekordet 
till smått ofattbara 

Bita i ja. Golfbaren 
har lanserat en ny 

en rejäl make-over 
både i köket och ut-

Get ready for ska and rock steady with the

2021 - the summer of SKA

RUDEBOYS
LIVE AT JUNGFRUSUND, SATURDAY 5TH OF JUNE

LIVE!!!

Hålltider 5 juni

12:00  Kapten Peter Siepen
14:45 
15:00  Rudeboys – live på stranden
16:00  DJ Siepen
20:00 Rudeboys – live på stranden

pandmin och de lättnader 
som införs från den 1:a juni. 

fortsatt hjälpa oss med att skapa 

respekterar varandra och 
rådande restriktioner.

VÄLKOMMEN!

ch 
.

Ett annat mål är att 
bredda utbudet av 
både mat, dryck och 
aktiviteter, året runt. 

och en rad andra 

inte minst se sport 
på storbildsskärm. 
Mer om O’learys och 

-

Men redan till den 
5 juni ska alltså nya 
padelbanor vara 
på plats, området 
städas och asfalteras.  

Men framför allt ska 

Så välkommen ner 
till oss den 5 juni och 
njut av live-musik, 
god mat och dryck, 
och roliga aktiviteter 
för hela  familjen! 

Vi hoppas att du ska 
tycka om det nya  
Jungfrusund 2021!



1  Marinservice &  
småbåtshamn
Jungfrusunds marin-
service erbjuder allt för 
din båt, från båtplats i 
småbåtshamn, vinter-
förvaring i varmhall till 
rekond , reparationer 
och service av motorn.

2  Nya båtar
I småbåtshamnen kan 
du kika på och prov-
köra nya båtar från 
Nordkapp, Beneteau, 
Sting och Zodiac, 
samt motorer från 
Mercury och Evinrude. 

3  Gästhamn
Nytt för i år är en upp-
styrd och bemannad 
gästhamn som från 
juni erbjuder 36 platser, 
varav 27 går att 
förboka på dockspot.se. 
eller direkt på plats i 
strandkiosken (nr. 8). 

4  Skärgårdskrog
Restaurang Jungfru-
sund eller ”Junkan” 
i folkmun, är en oas 
där du njuter av goda 
drinkar och en 
meny  som ofta har 
karibiska inslag där 

grillen får jobba.
Men kom ihåg att boka 
under sommarsäsong, 
det blir ofta fullt 
när solen skiner!

5  Minigolf & bar
Antagligen Sveriges 
vackraste minigolfbana 
som ringlar sig ut i 
Mälaren. 2020 var 
banan värd för SM där 
gällande banrekord 
sattes – otroliga 20 slag! 

I anslutning till banan 
erbjuder Golfbaren mat, 
glass och dryck till 

spelare och publik. 
Här njuter du av 
stenugnsbakad pizza, 
hamburgare, sallader 
och mycket annat gott. 
Sväljer ner maten gör du 
med  eller utan bubblor .

6  Strand & bad
Nyhet för i år är att en 
stor härlig strandremsa 
anläggs på land   för 
skönt häng i värmen! 
Solstolar, palmer och 
aktiviteter för stora 
och små ryms här. 

uthyrning av aktiviteter. 
(se nästa punkt). Från 

-
gång till bad, både för 
våra grunda badare 
och de som vill ha djup.

7  Strandkisok 
med uthyrning
Här hyr du SUP, kanot, 

speedcats, waterballs 
och många andra 
roliga aktiviteter både 
på land och i vattnet.  

Här kan du också in-
handla strandattiraljer, 

köpa en glass eller godis  
och hyra/låna utrus-
ning till aktivitetsboxen. 

8 Aktivitetsbox
En 10 x 10 m inglasad 
aktivitetsbox där du kan 
kunna spela basket, 
fotboll, innebandy eller 
... ja fantasin får helt 
enkelt sätta gränserna.  

9  Hyr båt
Nytt för i år är även 
att båtpoolen Skipperi 

hämtar och lämnar 
du som medlem din 

MÄLARENS SKÖNAS

GÄSTHAMN

För alla tillfällen
Aktivitet, nöje, hälsa och avkoppling

1

2

4
3

3

15

16
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STE 

båt smidigt direkt 
nedanför stranden. Läs 
mer på Skipperi.se.
 
10  Begagnade 
båtar till salu

begagnade båtar som 

För mer information se 
jungfrusundsbatar.com 

11  Bastu & relax
Ingång från framsidan 
erbjuder omklädnings-
rum för padelspelare. 

fantastisk bastu & relax-

avdelning till uthyrning 
av Ekerö Padel. 
Här bastar och slappar 
du med grymmaste 
utsikten över Mälaren!

12  Padelbanor
Framröstad som en 
av Sveriges läckraste 
padelbanor förra året! 

Nu adderar vi ytterligare 
två nya dubbelbanor 
med strålande utsikt 
för att Ekerö Padel 
ska kunna tillmötesgå 
det enorma intresset 

populärare sporten 
bland mälaröborna.

13  O’learys
Direkt på bryggan 

in och erbjuder bowling, 
aktiviteter och livesänd 
sport vid sidan av god 
mat och dryck. Vi vågar 
påstå att  det även 

uteservering i Sverige!

14  Gym
Mälarö träningsverk 

nya lokaler i höstas. 

Kan det vara Sveriges 
läckraste gym? 2 000 
kvm över två våningar 
erbjuder i alla fall 
innovativa och pop-
ulära träningsformer 
som passar allt från 
de minsta till elit-
idrottare och den mest 
erfarne pensionären.

I gymets lokaler ryms 
även det välbesökta 
Mälarö Naprapatverk.

15  Plain Vanilla
Den omåttligt populära 
kläd- och inrednings-

butiken lockar folk från 
när och fjärran. Här 

stilen du både vet och 
inte vet att du vill ha. 

Har du inte möjlighet att 
fysiskt besöka butiken, 
så kan du tryggt  handla 
på nätet plainvanilla.se.

16 Salong Nälunda
Belägen i en mysig 
lokal på väg ner mot 
marinan. Här hittar du 
skönhetsbehandlingar 
i en rad olika former – av 
absolut högsta klass!

17  Nya aktiviteter
Ett nytt hus byggs 
bredvid gymmet där en 
rad nya verksamheter 

annat kommer Kindahls 
dansakademi öppna 

-
studio med fantastisk 
utsikt ut över Mälaren.

Detta är ett bara ett 

urval av verksamheter 

jungfrusund.se 

asfaltering och parkeringar färdig-
ställs till juni. Bilden är  tagen 21 maj.
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Jungfrusund satsar   
på att bli en 
attraktiv gästhamn 
för Mälarens båt-
burna att lägga till. 

Som ett led i detta 

upp hamnen och 

36 stycken platser 

upp till 24 meter, 
varav 27 platser  

kommer vara bok-

Arbetet med att 
få klart platserna 
i vattnet, liksom 
arbetet på land för 

än mer attraktiv för 

Då det kan upplevas 

fram tills allt är klart, 
får man helt enkelt 

7 juni kommer allt 

även vara bemannat. 

Från det datumet 

via tjänsten Dock-

bra att droppa in 

Betala kan man då 

eller via Dockspot 
och då välja ”betala”. 

Läs mer på 

dockspot.se 

Hyr båt i 
sommar

Nya varumärken & modeller till salu  

NYHETER: MARINAN

jungfrusundsmarin.se

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

VÅRSERVICE?
Boka tid hos oss!

Våra varumärken:

Dags att skaffa ny 
båt eller kanske 
motor? Då är det hög 
tid att kika närmre 
på utbudet hos 
Jungfrusunds Ma-
rinservice.    Utbudet 
har nämligen ut-
ökats rejält till 
denna säsong.

Kanske känner du 
redan till att de 
numera är återför-
säljare  för Mercurys 
motorer (utöver 

du alla tänkbara 

utombords modeller. 

de återförsäljare av 
båtar från Nord-
kapp och Beteteau. 
En stor nyhet för året 
är att man nu adde-
rar Nordkapps nya 
serie Airborne, en 

Först ut är Airborne 7. 

I år utökas utbudet 
med två nya varu-

PRO, OPEN, MEDLINE 

leverantör av båtar 
anpassade för här-

Så välkommen att 
kika förbi nere i små-
båtshamnen för lite 

rent av en provtur. 

Läs mer -
sundsmarin.se och 

av just din dröm båt.

36 Gästhamnsplatser 

Saknar du egen båt? 
Ingen fara – i år kan 
du hyra båt och ge 
dig ut på Mälaren.

Genom konceptet 
att dela båtar med 
andra har medlems-
tjänsten Skipperi  

under senare år. 
Nu behöver du inte 

båt som ska för-
varas, servas  och 

Genom att lösa ett 
medelmskap hos 

Skipperi har du till-

ett antal hamnar 

Nytt för i år är alltså 
att Skipperi parkerat 
8 stycken båtar i 

hämtar och lämnar 
medlemmar sina bå-

nedanför stranden.  

för alla Mälaröbor. 

Läs mer och teckna 
ditt meldemskap på 
Skipperi.se 



NYHETER: AKTIVITETER

Fartfylld padel ...

... eller lugn paddel?

Hyr utrustning direkt på stranden. Varje dag 10-18

Genom att dubbla 
antal utomhusbanor 
vill Jungfrusund och 
Ekerö Padel  försöka 
möta det enorma 

bland padelspelarna 
på Mälaröarna. 

Det är också ett 
välkommet tillskott till 

ännu mer aktiv och 

De två nya banorna  

står klara i början 

höjden ovanför de 

Samma fantastiska 

över totalt sju banor 

på Ekerö. Tre stycken 
inomhus på Trä-
kvistavallen, och nu 
alltså fyra utom-

Läs mer på  

Dubbelt med banor

I gästhamnskiosken 
på den nya stranden 
kommer du kunna 
hyra SUP:ar, kajaker, 
skotrar och boka en 
lång rad av roliga 
aktiviteter, både i 
vattnet och på land.

Kiosken kommer be-
mannas av Addwater, 

vattenaktiviteter  i 
marinan. De kommer 

attiraljer, alltså även

erbjuds i kiosken 

du kan också boka in 
populära aktiviteter 

Speedcats, Bastu-

RIB, Paintball, och  
mycket, mycket mer.  

Läs mer på  
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