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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!

SKÖNT STRANDHÄNGT STRAND

Läs mer i bilagan inne i tidningen



Härliga matdagar
 framför oss !

/Kall e � �

Matglada dagar i 
försommarvärme!

 Färsk Mango                  Svenska Tomater        Klass 1.
   Jfr pris 20:00/kg.        

 Gevaliakaffe     425-450 g.   
Gäller ej ekologisk.   
Jfr pris 44:44–47:06/kg.        

 3  för

 60k 
 Glass    Triumf.   0,5 liter.     
Jfr pris 25:00/liter.        

Färsk laxfi lé  Norge. Odlad. Från 
manuella fi skdisken      . Jfr pris 139:00/kg.    

 /kg 
139 k 

Scampi    Ullmo Vietnam.   400 g.
Odlad i saltvatten.ASC-märkta. Jfr pris 172:50/kg. 

 /st 
69 k 

Handla andra 
varor* för 
 200  kr så får 
du köpa…

 /st 
 15k 

 /kg 
 20k 

 Tips: Härlig salsa påtomat och mango 

passar både till fl äsk och fi sk. Recept 

hitt ar du på ica.se 

  
 25k 

 2  för



Öppet 7–22 Tappström

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

 Majs     ICA.   400 g.   2-pack.   
Jfr pris 30:00/kg.        

 /st 
 12k 

 Potatissallad   ICA.   400 g.   Gäller ej 
potatissallad med crème fraiche.   Jfr pris 25:00/kg.        

 Taylor & Joneskorvar     270 g.   Chorizo, 
kabanos och salsicca..   Jfr pris 129:26/kg.        

 34  90  /st 

 Svensk Fläskfi lé   Sverige.     Hel Packad. 
  Jfr pris 149:00/kg.        

 Karré med ben   Sverige.     Storpack. 
Skivad. Naturelle/grillkryddad.   
Jfr pris 59:90/kg.       Max 2 köp/hushåll.  

 59  90  /kg 

 Minivattenmelon   ICA. Spanien.     
Klass 1. Gäller hel melon.   Jfr pris 15:00/kg.        

 /kg 
 15k 

 /kg 
 149k 

 /st 
 10k 



1999 - 2019

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

filosofinfilosofin

ajen   
 

070-380 12 45 
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NYHETER? Hör av dig till oss på redaktionen om du vill tipsa 
om nyheter tilll red@malaroarnasnyheter.se

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

Nu är äntligen sommaren här! Skolavslutningar, student-
mottagningar och en semester som kommer allt närmare. 
Vi har två nummer kvar att göra innan vi på redaktionen tar 
ett sommaruppehåll. Nästa nummer utkommer den 23 juni 
och är ett specialnummer, ett sommarnummer som delas 
ut till alla våra tidningsställ under hela sommaren. 
      I det här numret har vi som vanligt en härlig mix av 
nyheter, sport, kultur, tillbakablick, husdrömmar, insändare 
med mera. Givetvis också en mix från vårt lokala näringsliv 
med erbjudanden och information, bland annat en bilaga 
från Jungfrusund.                      

                                                                       

 

Thomas Älgekrans                                                                        

Läsa MN från pärm till pärm



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?

Välkommen till Apelvägen 33 och detta utbyggda 1-planshus med en totalyta om 165  kvm beläget i 
populärt och barnvänligt område med gångavstånd till bad i Mälarens vatten, skola samt förskola.

Apelvägen 33
Färingsö Stenhamra | Ekerö

Utgångspris 3 975 000 kr Rum 5 rum, varav 3 sovrum Boarea 155/10 kvm Tomt 693 kvm Byggt 1969
Visas Sön 13/6 12.00-12.45 Tis 15/6 15.00-15.30. OBS: Anmälan krävs!
Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

3:a Ekerö Tätort | Ekerö Clas Horns väg 11 C

Utgångspris 4 175 000 kr Avgift 4 935:-/mån (Inkl. värme, kall VA, Triple play Telia (bredband, TV, tele)) 
Boarea 82 kvm Vån 4 av 4 (Hiss) Energiprestanda 63 kWh/kvm år Energiklass C Visas Tors 10/6 14.30-
15.00 Sön 13/6 13.30-14.00. OBS: Anmälan krävs! Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

Välkomna till Solsidan på Gällstaö och detta smakfulla boende! Här bor ni mitt i idyllen ett stenkast 
från Mälarens vatten där man nedanför hus har både badbrygga med båtplats samt badstrand. 

Ringvägen 33
Ekerö Gällstaö | Ekerö

Utgångspris 11 975 000 kr Rum 8 rum, varav 4 sovrum Boarea 190/29 kvm Tomt 893 kvm Byggt 2004
Visas Sön 13/6 14.30-15.30 Mån 14/6 15.00-15.30. OBS: Anmälan krävs!
Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35



EKERÖ  För den som 
saknar smartphone och 
SL:s app kan en bussresa 
till Brommaplan bli en 
dyr historia. Det fick Tina 
Oscarsson från Ekerö erfa-
ra när hon blev bötfälld för 
olovlig åkning, trots att 
hon hade ett giltigt buss-
kort med sig.

Det var i början av maj som 
Tina Oscarsson tog bussen 
från hemmet vid Träkvis-
ta idrottsplats på Ekerö för 
färd vidare mot Fridhems-
plan. Eftersom påstigning-
en inte längre är möjlig att 
göra framtill på bussen finns 
heller ingen möjlighet att 
blippa busskortet, men Tina 
bekymrade sig inte om det.
– Jag reser så sällan med 
kollektivtrafik, så jag är inte 
uppdaterad om alla regler, 
men kände mig trygg med 
att jag hade ett busskort med 
reskassa med mig och att 
hela resan automatiskt skul-
le bli betalt när jag blippade i 
spärren till tunnelbanan is-
tället, säger Tina.

Men vid avstigningen 
vid Brommaplan blev hon 
stoppad av SL:s kontrollan-
ter som menade att Tina åkt 
bussen olovligt. På hennes 
busskort fanns vid tillfället 

bara 38 kronor, vilket inte 
heller var tillräckligt för en 
resa, så Tina skulle behöva 
betala en straffavgift på 1 500 
kronor.

Att Tina förklarade att 
kortet automatiskt fylls på 
när det tömts spelade ingen 
roll. Inte heller att hon var 
på väg till stan och att resan 
därför skulle bli betalt när 
hon äntrade tunnelbanan. 
Fakturan på straffavgiften 
utfärdades ändå.

Enligt kontrollanten var det 
Tinas skyldighet att veta att 
det inte går att blippa på bus-
sen och att hon därför skulle 
ha sett till att ha laddat ner 
SL-appen på sin mobiltele-
fon och betalat en giltig bil-
jett innan hon klev på.

– Jag tänker på alla äldre 
människor, att förutsätta att 
alla har en mobil och kan 
ladda ner en app känns ju 
märkligt, säger Tina.

Elin Lindström, press-
kommunikatör på SL, för-
klarar att SL sedan slutet av 
oktober gått tillbaka till prin-
cipen att resenärer måste ha 
giltig biljett för att resa, ef-
ter att ha frångått den under 
början av pandemin. Detta 
har man gått ut med en bred 
informationsinsats om.

– Förutsättningen för resa är 
då att man måste ha en bil-
jett redan när man går om-
bord. Det innebär att om det 
inte går att blippa reskassa, 
behöver man alltså köpa sin 
biljett i appen. De allra flesta 
har tillgång till en smartp-
hone och kan använda detta 
alternativ.

I de fall då resenärer inte 
har smartphone eller kan 
ladda ner en app, förklarar 

Elin Lindström att SL kan 
göra undantag. 

– Det kan till exempel 
handla om att man har en 
funktionsnedsättning som 
gör att man inte kan använda 
appen. Det är endast i väl-
digt specifika undantagsfall 
som vi gör avsteg från reg-
lerna, inte om man faktiskt 
skulle kunna ladda hem och 
använda appen, men inte har 
gjort det eftersom man inte 

känner till reglerna eller inte 
har velat ladda ner appen. 

Hon menar också att alla har 
möjlighet att överklaga sin 
tilläggsavgift om man kän-
ner att man blivit bedömd på 
ett felaktigt sätt. Men Tina, 
som har varit i kontakt med 
SL för att bestrida sin bot, 
menar att man är chanslös 
mot SL.

– Fast de kan se på mitt 

kort att jag har automatisk 
påfyllning av reskassa och 
fast de kan se att jag åkt och 
betalt resan in till stan och 
sedan hem igen på kvällen, 
så det är tydligt att jag inte 
plankat, så ger de sig inte. 
Det är väl på det här sättet SL 
ser till att få tillbaka förlus-
ten som pandemin orsakat. 
Det är fult, tycker jag.

Hon vill nu varna alla re-
senärer på Mälaröarna som 
inte vet om SL:s regler.

 – Se till att ha mobil med 
SL:s app med dig när du går 
på bussen, annars kan det bli 
dyrt, säger hon.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Fick böter trots giltigt busskort
NYHETER ”Se till att ha mobil med SL:s app med dig när du går på bussen, annars kan det bli dyrt” ’’

’’
Tina Oscarsson fick böter på 1 500 kronor trots att hon hade giltigt busskort med sig.

Mälaröarnas
Boendestöd



Judith och muppskolan– 
eleverna förändrar synen 
på grundsärskolan!
Åtta elever från Ekebyhovs grundsärskola i Ekerö kommun har skrivit boken 
”Judith och muppskolan”. Boken bygger på elevernas egna upplevelser om hur 
det är att börja på grundsärskola. Genom den fiktiva huvudpersonen Judith 
tar boken upp ämnen som mobbing och exkludering, men också vänskap 
och gemenskap. 

Idén till en bok kommer från eleverna 
själva. Med hjälp av elevernas egna 
ord återspeglas barnens känslor och 
upplevelser om hur det är att börja 
på en grundsärskola. Den påhittade 
huvudpersonen Judith vill inte börja 
i särskola, för hon tänker att det bara 
är muppar som går där.

Eleverna vill med boken hjälpa andra 
barn och unga som är i liknande 
situationer. De vill också förändra 
synen på grundsärskolan och för-
domarna som finns om målgruppen 
som har intellektuell funktionsned-
sättning.
— Det var roligt att skriva boken 
och det kommer att vara kul att hålla 
boken i handen. Vi är stolta över att 

boken är klar, säger Smilla, Robin, 
Olivia, Lára, Andreas, Ebba, Stella 
och Martin, elever och författare till 
boken. Eleverna tycker att det roli-
gaste med att ha skrivit boken till-
sammans har varit att alla haft olika 
upplevelser och att det varit väldigt 
spännande att den finns att köpa för 
alla i bokhandeln. 
— Vi är jättestolta över oss och allt 
med boken känns så kul och att vi 
har gjort detta tillsammans, avslutar 
eleverna och författarna.   

Det är förlaget Ekström & Garay 
som ger ut boken. Illustrationerna 
är gjorda av John Clemente, som 
bland annat vunnit silver i svenska 
designpriset.

Boken finns att köpa på Bokus, 
Adlibris och på elevernas webbshop 
uniq70.com. Alla intäkter går till 
eleverna på Ekebyhovs grundsär-
skola, genom deras egna förening 
UNIQ. Du kan också låna boken på 
biblioteket.

1

2

3

Hej Denice Sverla! Du är biträdande 
rektor på Ekebyhovs grundsärskola och 
har lett projektet med boken Judith och 
muppskolan som nu finns i näthandeln.

Elever från grundsärskolan som varit med och skrivit boken.

— Judith och muppskolan krossar fördomar om mål-
gruppen kring intellektuell funktionsnedsättning som 
ofta framställs i ett bristperspektiv. Den här boken är 
ett levande bevis på att alla kan om du får rätt förut-

sättningar. Jag hoppas att boken kan ha stor betydelse 
för personer i liknande situationer. Även lärare kan ha 
nytta av den i sin undervisning och politiker som får 

en insyn i elevernas perspektiv och upplevelser.

— Jag är ju biträdande rektor för hela grundsär-
skolan. Det har varit mest utmanande att inkludera 
hela skolan på något sätt i skapandet och skrivandet 
av boken. Men jag tycker att vi lyckades genom det 

sista avsnittet i boken, där alla på skolan kommer till 
tals. Vi lyckades också inkludera de andra högstadie-
klasserna på skolan som skapade medkaraktärer som 

författarna bakade in.

Vad var roligast med bokprojektet? 

Vad är viktigt med den här boken?

Vad har varit svårast?

Skolan - eller 
stallet i stället?

3

Samhällsinformation från

— Det roligaste med projektet har varit att få vara 
med eleverna på hela resan, från att skapa en karaktär 
till en färdig bok. Att få se glädjen hos författarna i 

sin prestation och att de blir uppmärksammade och 
hörda utifrån deras upplevelser.   

Snabba frågor

En av hästarna på Kungsgården som väntar på elever.

Vi vill att alla elever ska klara av 
att gå i skolan, men tyvärr gör inte 
alla det. Nu testar kommunen om 
stallet kan vara en lösning.  
 
En stor del av de elever som har hög 
frånvaro har NPF-diagnoser som 
autism och ADHD. Som ett led i att 
hjälpa eleverna att närma sig skolan 
så har kommunen, tillsammans med 
Stall Kungsgården på Lovön startat 
Stallprojektet, som går ut på att via 

stallmiljön få tillbaka eleverna till 
skolan. Sysslor i stallet och ridning 
varvas med lärarledda lektioner i 
skolämnen. Alla eleverna får sin 
individuella plan som passar deras 
förutsättningar och livssituation. 

Att gå till stallet i stället för till skolan 
kan vara ett första steg till att över-
huvudtaget lämna hemmet. Miljön 
i stallet kan vara lärorik i allt från att 
träna på att hålla fokus, bli mindre 
rädd och orolig , till att öva på att 
följa instruktioner och att kunna ta 
motgångar och också få uppleva all 
glädje och lycka som hästar ger.   

Projektet startar till hösten men 
några elever har smygstartat den här 
terminen. En mamma som är väldigt 
glad över att hennes dotter fått den 
här chansen säger: 
— Stallet har varit en väldigt positiv, 
terapeutisk och lugn plats för min 
dotter där hon kunnat bygga upp sin 
självkänsla till skolan igen.  

Målgruppen för projektet är elever i 
årskurserna 4–9 med NPF-diagnoser 
och långvarig skolfrånvaro kopplat 
till oro och ångest. Projektet kommer 
att pågå i minst ett år.  

—
sko
hel

Här kan du 
köpa boken!

stället?

En av 

ever ska klara av 
en tyvärr gör inte 
r kommunen om
n lösning. 

lever som har hög 
F-diagnoser som 
D. Som ett led i att 

närma sig skolan 
tillsammans med 

n på Lovön startat 
m går ut på att via

individuella plan som passar deras 
förutsättningar och livssituation.

Att gå till stallet i stället för till skolan 
kan vara ett första steg till att över-
huvudtaget lämna hemmet. Miljön 
i stallet kan vara lärorik i allt från att 
träna på att hålla fokus, bli mindre 
rädd och orolig , till att öva på att
följa instruktioner och att kunna ta 
motgångar och också få uppleva all 
glädje och lycka som hästar ger.   

här chansen säger: 
— Stallet har varit en väldigt positiv, 
terapeutisk och lugn plats för min 
dotter där hon kunnat bygga upp sin 
självkänsla till skolan igen.  

Målgruppen för projektet är elever i 
årskurserna 4–9 meeeeeeddddddd NPNNNNNN F-diaggggggggnoser 
och långvarig skolllllllffffrff åånvaro kkkkkkkkkkkopopopoppopoppppplppppp attttt 
till oro och ånggggesesssesst.tt.t.t.t. PPPPPPProjejeeejejejejeejektktktkktktktktkkk et kommer 
att pååågågågågågågågg iiiiii mmmmmmminst ett år. 



MÄLARÖARNA  Det
bubblar under ytan i 
Mälaröarnas hockeyverk-
samheter. Åsikterna om 
hur och av vilken klubb 
hockeyn ska drivas går isär. 
Ansvariga i de olika fören-
ingarna som Mälaröarnas 
nyheter pratat med säger 
att ett samarbete är nära. 
Men tonen i klubbarnas 
öppna brev skvallrar om 
något annat.

För tre år sedan inleddes ett 
nytt samarbete mellan de 
båda klubbarna Skå IK och 
Ekerö IK eftersom de hade 
svårt att få ihop spelare till 
sina respektive hockeysek-
tioner. 

I samband med att samar-
betsavtalet snart går ut bild-
ades i mars en ny klubb av de 
två tidigare sammanslagna 
sektionerna. Tanken med 
den nya klubben är, enligt 
ordföranden Stefan Holm, 
att värna om hockeyn på Mä-
laröarna.

– Vi vill kombinera bredd 
och spets i en ungdomsverk-
samhet med tydlig ambition 
att utbilda både spelare och 
ideella och arvoderade träna-
re i en hög kvalitativ miljö, 

hockey på Mälaröarna, säger 
han.

På idrottsklubbarnas res-
pektive årsmöten la den nya 
hockeyklubben fram en mo-
tion om att Skå och Ekerö IK 
bör förbinda sig att inte ha 
några ishockeyverksamheter 
kvar utan att all hockey på 
öarna istället ska enas under 
nya klubbens flagg, något 
som inte var självklart för 
Skå IK. 

Enligt Serge Conein, 
sportchef på Skå IK, handlar 
det bland annat om att det 
ideella engagemanget har en 
stark tradition i Skå IK, men 
också att cirka 30 procent av 
Skå IK:s verksamhet består 
av hockey.

– Det är en stor fråga för 
Skå IK, därför måste en för-
ändring göras med allas bästa 
i fokus, säger han men menar 
samtidigt att alla inblandade 
är lösningsfokuserade.

I klubbarnas öppna brev är 
dock tonen vass och enligt 
en anonym källa är läget inte 
helt okomplicerat.

– Hockeyn i Skå IK har all-
tid varit välfungerande men 
bar sig inte ekonomiskt un-
der många år, utan har finan-

i föreningen. De senaste åren 
har det vänt och nu vill Mä-
larö hockey skörda frukten 
av generationers hårda ideel-
la arbete och det är det bråket 
handlar om, säger Mälaröar-
nas nyheters källa. 

Samma källa förklarar också 
att Skå IK är en breddfören-
ing och att ett avvecklande av 
hockeyn från Skå IK kommer 
ha påverkan på resten av för-
eningen, både ekonomiskt, 
men också eftersom det 
skulle begränsa idrottsutbu-
det som föreningen vill kun-
na erbjuda barn och unga.

– Mälarö hockey försöker 
tvinga sig till en monopol-

lemmar som inte vill gå över 
men som känner sig tvinga-
de.  

Stefan Holm säger att han 
har respekt för Skå IK:s si-
tuation, men att hans och 
den nya klubbens vision och 
målbild ändå är att förena alla 
hockeyspelare på Mälaröar-
na.

– Att komma överens är 
då viktigt för att undvika 
en konkurrenssituation om 
samma utövare, säger han. 

Nu försöker en förhand-
lingsgrupp, bestående av 
representanter från de olika 
klubbarna, att enas om hur 
framtiden för hockeyn på 
Mälaröarna ska se ut.  

långt med Ekerö IK, med Skå 
IK går det trögare, både bero-
ende på att hockeyn är större 
i Skå IK än i Ekerö IK men 
också på grund av ekonomin, 
känslor och historia, säger 
Stefan Holm, men konsta-
terar ändå att han är hoppfull 
om att de ska kunna komma 
överens med tiden. 

Under tiden utreds frågan på 
Skå IK och det kommer att 
kallas till extrainsatt med-
lemsmöte. 

– Vi hoppas att vi kan hitta 
en samarbetsform och ett av-
tal som gynnar alla utövare i 
alla idrotter, förklarar Serge 
Conein.

för utfallet av Skå IK:s utred-
ning och möte.

– De ansvarar för sin egen 
process. Väljer Skå IK att be-
hålla sin hockey så önskar vi 
dem lycka till. Oavsett har 
vi 330 medlemmar som ska 
spela ishockey nästa säsong 
och vi har anmält samtliga 
lag för seriespel.

Hur Ekerö IK ställer sig 
till förändringen vill Rick-
ard Markusson, kanslichef 
på Ekerö IK, inte uttala sig 
om utan han hänvisar till det 
gemensamma informations-
utskick som ska komma när 
parterna enats.

HELEN BJURBERG

Åsiktstvist i hockeyrinken
NYHETER ”Mälarö hockey försöker tvinga sig till en monopolställning...” ’’

Derbymatch mellan Ekerö IK och Skå IK 2016.  FOTO: ARKIV

EKERÖ



                                PÅ MÄLARÖARNA          9/6 – 22/6 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:

                KALENDARIUM
                           
tor 10 juni  Sänds från Ekerö kyrka
12:30 DIGITAL LUNCHKONSERT 
 Mikael Stenbaek, sång och Daniel Stenbaek, piano.

sön 13 juni    Lovö kyrka
11:00 UTOMHUSGUDSTJÄNST PÅ KYRKBACKEN 
 Präst: Mårten Mårtensson
 Musiker: Leif Asp
 Kyrkogårdsvandring efter gudstjänsten. Vaktmäst-
 are Thomas Erlanddson berättar om Lovö kyrkogård.
 
sön 20 juni  Munsö kyrka
15:00 UTOMHUSGUDSTJÄNST
 Präst: Mårten Mårtensson
 Musiker: Helena Hansson    

 Digitala sändningar: www. facebook.com/ekeropastorat       

Storken landade hos oss,
har den kommit till er?

I mitten på maj dök en stork upp vid Lovö klock-
argård, på bilden skymtar Lovö kyrkas tornspira i 
bakgrunden. Har ”storken” kommit till er?

Nu går det bra att boka dopet på webben.
https://www.svenskakyrkan.se/ekero/dop#/
start/ ll h

Kyrka, präst, musiker och vaktmästare är gratis. 
Det finns möjlighet att låna dopklänning. Vid våra 
kyrkor finns möjlighet att för en slant hyra lokal 
för dopfika, präst finns på plats och leder samtal. 

Vid frågor, kontakta oss på 08-560 387 00 eller 
ekero.pastorat@svenskakyrkan.se 

  Foto:Sune Eriksson

Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar 
att konfirmera sig i Svenska kyrkan. 

 
Som konfirmand blir du en del av en gemenskap 
där alla tankar får utrymme och där alla är väl-
komna som de är. Du får tillfälle att ta reda på 
vad kristen tro handlar om och fundera på vem 
du är genom gemensamma diskussioner, enskil-
da reflektioner och kreativt skapande. Frågor om 
vänskap, kärlek, livet och döden.
Du är välkommen precis som du är: troende, 
tvivlande, tyckande, tvekande. Det viktigaste är 
att du är intresserad och vill veta mer. 

Konfirmation
För dig som är född 2007 eller tidigare

Välj bland våra sex olika konfirmationsalternativ:

• Konfa Stockholm - mest på hemmaplan

• Konfa sommar 1- läger Björkgården  Fullbokat

• Konfa sommar 2 - läger Björkgården

• Konfa Vinter - läger i Kläppen

• Konfa digitalt -via videolänk

• Konfa skräddarsytt - anpassat efter dina behov 

Datum, tid och plats för träffar, konfirmation och 
anmälningsblankett finner du här:
www.svenskakyrkan.se/ekero/konfa

Sista anmälningsdag är den 10 september 2021.

Blir du nyfiken och vill veta mer? Tveka inte att 
höra av dig om du har frågor.
konfa.ekero@svenskakyrkan.se

19 september 2021 är det kyrkoval. 
För dig som är medlem i Svenska kyrkan i Ekerö 
pastorat röstar du till pastoratets kyrkofullmäk-
tige, stiftsfullmäktige i Stockholms stift och till 
kyrkomötet på nationell nivå. I Svenska kyrkan 
har alla medlemmar som är 16 år och däröver 
rösträtt.

Läs mer om kyrkovalet på vår hemsida:
svenskakyrkan.se/ekero/kyrkovalet-19-september-2021

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

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
Äntligen!
Äntligen är de varma sommarmånaderna här och äntligen har vi möjlighet att ses igen! 
Vi har längtat så mycket efter att få göra det som är hela idén med att vara kyrka –  
att samlas. 

Efter en lång tid av stängda kyrkorum hälsar vi nu välkommen till gudstjänster igen. De nya  
restriktionerna ger oss möjligheter men det är ändå med begränsat antal medverkande eftersom vi fortfarande ska 
hålla ett visst avstånd till varandra. 
Vi är också glada att Sommarcaféerna i Stenhamra församlingsgård startar. Torsdagar kl 13 finns det möjlighet till 
fika, gemenskap och ett och annat glatt upptåg! 
För dig som inte kan komma hit finns fortfarande möjligheten att följa oss via sociala medier och Radio Viking. 

Välkommen tillbaka och Guds rikaste välsignelse önskar vi dig! 

Peter Strömmer, kyrkoherde i Färingsö församling.

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

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.

Sommarcafé

Stenhamra församlinggård

Torsdagar 13-15

Livsnära samtal om tro, hopp och kärlek

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...!

GUDSTJÄNSTER
 
Sön 2021-06-13 Stenhamra församlingsgård
11:00 MÄSSA MED LJUSTÄNDNING

 Yngve Göransson, präst.  
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

Sön 2021-06-20 Färentuna kyrka
11:00 MÄSSA MED LJUSTÄNDNING

 Peter Strömmer, präst.  
 Birgitta Lindeke Levin, kyrkomusiker.
 



MÄLARÖARNA  Små 
steg kan leda till stora 
förändringar. Så förkla-
rar Ekerötjejerna Cecilia 
Branting, 44, och Johanna 
Jensen, 36, det välgören-
hetsprojekt de tog sig an 
med sina bara ben. 

Det började som en idé 
om en personlig utmaning 
mellan två träningsglada 
kompisar från Ekerö, men 
projektet fick ytterligare en 
dimension när de kom på 
att de kunde göra det till en 
insamling. Den 16 maj star-
tade de sitt Instagramkonto 
Välgörenhetsbenen och fyra 
dagar senare tog de sig an 
första välgörenhetsutma-
ningen: att gå 100 000 steg 
på en enda dag. 

Klockan 3.07 började 
vandringen från Kungens 

kurva mot Södertälje. Med 
skavsårsplåster i packning-
en, poddar i öronen och 
många mikropauser betade 
de av sin strapats, timme för 
timme. Den längsta pausen 
blev på 20 minuter, då tje-
jerna åt lunch i Järna, men i 
slutet gick de nonstop i tre 
timmar. 

– Det kändes omöjligt 
att komma igång igen om 
vi hade stannat då, berättar 
Cecilia.

Längs med riksväg 57, vida-
re en bit över Sörmlandsle-
den, utmed landsvägen mot 
Gnesta gick vandringen. 
På vägen insåg de vilket bra 
team de var. När orken tröt 
peppade de varandra och de 
lät aldrig några negativa en-
ergier få fäste. 

– Från 70 000 steg blev 
det riktigt svårt, men med 
en god fysisk form, hårda 
pannben och det ansvar vi 
hade tagit på oss med in-
samlingen kom vi i mål 
ändå, berättar Cecilia och 
förklarar hur betydelsefull 
peppen från alla på sociala 
medier också var när de var 
som tröttast.  

Medan Cecilia och Johan-

na traskade swishade deras 
följare så det stod härliga till. 
På de 18,5 timmar det tog att 
gå strömmade det in 11 964 
kronor. Pengarna lämnades 
sedan över till den ideella 
föreningen Shedo, som job-
bar med att sprida kunskap 
om ätstörningar och själv-
skadebeteende, ett ämne 

som både Cecilia och Johan-
na brinner för.

Klockan 21, efter en dis-
tans på 7,14 mil gick vän-
nerna i mål någonstans 
mellan Gnesta och Nykö-
ping, slutkörda, med föt-
terna fulla av blåsor men 
stolta och glada.
– Vi fick skjuts tillbaka hem 

till Ekerö och satt i baksätet 
på bilen och drack bubbel, 
det var helt fantastiskt, säger 
Cecilia 

Men att gå under så lång 
tid var en stor påfrestning 
för kroppen. En vecka sena-
re, när Mälaröarnas nyheter 
intervjuar Cecilia, berättar 
hon att de fortfarande har 
ont. 

– Johanna går omkring i 
badtofflor för att hon har så 
ont i fötterna och jag har en 
överansträngning i fotleden 
som värker, men det var det 
värt, säger hon med efter-
tryck.

Nu ska tjejerna återhämta 
sig ett tag innan nästa pro-
jekt. Vad det blir är ännu inte 
klart. Inte heller vart peng-
arna ska gå. Men planen är 
att nästa utmaning ska gå av 
stapeln i slutet av somma-
ren. 

– Vad det än blir kommer 
det bli kul. Något som bli-
vit tydligt för oss är att man 
med små bidrag och steg kan 
göra stor skillnad och det 
känns fantastiskt.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

De går för välgörenhet
NYHETER ”... hur betydelsefull peppen från alla på sociala medier också var när de var som tröttast” ’’

Johanna och Cecilia valde att skänka pengarna de fick ihop på sitt 
välgörenhetsprojekt till organisationen Shedo.  

’’

Ärendet för 
Rörbyvägen
försenat
LOVÖ Trafikverket har 
under året utrett frå-
gan kring möjligheten att 
stänga väg 825 som går 
genom det skyddsobjekt 
som utgörs av Försvarets 
radioanstalt på Lovön. 

– Just nu bearbetar vi ytt-
randena som inkommit i 
ärendet. Därefter kommer 
ärendet skickas vidare till 
länsstyrelsen för synpunk-
ter och efter det skick-
as ärendet för beslut till 
Trafikverket på central nivå. 
På grund av den relativt 
stora mängden yttranden 
som inkommit, 125 stycken, 
har ärendet blivit försenat 
och beräknas preliminärt 
kunna skickas till länssty-
relsen i slutet av juni, säger 
Lyonel Aguilar, utredare på 
Trafikverket.

Ekerö kommun yttrade 
sig tidigare i år i frågan och 
motsade sig då stängningen 
av vägen. Bland annat hän-
visade man till att det skulle 
utgöra en stor olägenhet för 
de boende i området och att 
det skulle påverka busstra-
fiken i området negativt.
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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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415X
Avancerad robotgräsklippare för  
den medelstora gräsmattan 

 1 500 m²   40 %  24.900:-

405X
Avancerad robotgräsklippare för den 
mindre gräsmattan

 600 m²   40 %   19.900:-

430X 
Avancerad robotgräsklippare för den 
större och komplicerade gräsmattan

 3 200 m²   45 %  32 900:-

KA

305
Robotgräsklippare för den mindre gräsmattan 

 600 m²   40 %  11.900:-

310  
Robotgräsklippare för den medelstora gräsmattan

 1 000 m²   40 %  16.500:-

20
21

Upp till 5.000:- rabatt på Husqvarna Automower� X-line när du byter in din gamla fungerande 

bensin- eller robotgräsklippare oavsett märke. Rabatten gäller på ordinarie pris.

Bästa
Premiumval

20
21

TRÄDGÅRDSMASKINER



Att komma hemifrån, 
kunna njuta av naturen och 
samtidigt umgås med lika-
sinnade, men fortfarande ha 
möjlighet att hålla distans. 
Ja, båtlivet är som gjort för 
en pandemi. Men för ekerö-
borna Thomas och Diana 
Larsson är inte deras båtliv 
något resultat av corona. De 
har semestrat på båt i över 
trettio år och känner Mäla-
ren som sin egen bakficka. 

– Nästan varje helg från 
slutet av april fram till ok-
tober och några semester-
veckor under sommaren är 
vi ute, berättar Thomas. 

Paret har alltid delat båtin-
tresset och redan året efter 
att de träffades, 1990, köpte 
de sin första båt. Sedan dess 
har åtskilliga helger och se-
mestrar tillbringats till sjöss. 
Genom livets faser har bå-

tarna bytts ut och för fyra år 
sedan skaffade de den båt de 
har idag. 

– Det är en 40 fots motor-
båt med toalett och kök. Det 
är som en mindre sommar-
stuga, berättar Thomas, som 
själv vuxit upp på sjön.

Det bästa med båtlivet tyck-
er Thomas och Diana är fri-
heten och att man kan välja 
om man vill umgås med 

andra eller vill koppla av och 
vara ifred. Ofta väljer de att 
umgås med likasinnade och 
åker gärna ut flera kompis-
båtar i följe. Tidigare följde 
sönerna Tarzan och Robin 
också alltid med. Nu är de 
21 och 25 år gamla och för 
stora för att semestra med 
mamma och pappa men tar 
gärna sina vattenscootrar 
och kommer och hälsar på 
och sover över i båten någon 
helg då och då. 

Många förknippar båtliv 
och att bo på begränsad yta 
med risk för slitningar i rela-
tionen, men för Thomas och 
Diana har det aldrig varit nå-
got problem.

– Vi stannar ju till och går 
iland med jämna mellanrum 
och då kan man hitta tillfälle 
att ta en promenad själv eller 
vara ifred om man vill, men 

har du problem i relationen 
på båten så har du det nog 
hemma också, säger Tho-
mas.

På frågan om det finns 
några nackdelar med båtlivet 
kommer hans svar snabbt.

– Ja, det innebär ett jämnt 
flöde av utgifter, men det är 
ett val vi gjort.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

MÄLAREN  

Thomas bästa tips 
för båtrookien!

Fler vill semes31 & 32
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JOHAN ELFVER I MÄLARÖPODDEN 
ANGÅENDE VATTENKVALITÉN 

   I MÄLAREN EFTER ALLT REGN

EKERÖ  Domen gällande överklagan mot försäljningen 
av Ekebyhovsskolan har nu fallit och förvaltningsrät-
ten meddelar att den avslås. I och med att målet nu är 
avgjort träder den tidigare överenskomna försäljningen 
av Ekebyhovsskolans lokaler i kraft.

... år var vanligaste åldern på de kvinnor som fick barn 
i Ekerö kommun förra året, enligt siffror från statistik-
myndigheten SCB. Den yngsta kvinnan som fick barn i 
kommunen förra året var 18 år medan den äldsta var 47 år. 
I hela landet var den vanligaste åldern på barnaföderskor 
förra året 30 år. Det är fyra år äldre än vad som var vanli-
gast för 50 år sedan.

MÄLARÖARNA Den som har koll på sociala medier 
har kunnat se att vi haft flera finbesök på våra öar under 
senaste tiden. Artisten Dogge Doggelito la nyligen ut ett 
inlägg när han tog ett dopp i Blå lagunen medan Carola 
visade upp när hon åt lunch på restaurang Kolmilan och 
spelade minigolf på Jungfrusund. Har du sett några andra 
kändisar besöka Mälaröarna, berätta gärna för oss.

MÄLARÖARNA Den Ekeröpolis som tidigare i år döm-
des för grovt rattfylleri efter att ha framfört sin bil och 
kraschat den på med 1,33 promille alkohol i blodet får 
behålla sitt arbete. Det meddelar nu polismyndighetens 
personalansvarsnämnd. Enligt beslutet talar allt för att 
polisen lider av alkoholproblematik, men med alkohol-
avvänjande vård uppges prognosen vara positiv och där-
för anses inte nödvändigt att skilja polisen från sin tjänst, 
skriver nämnden.                                                                         
 

KAGGEHOLM Kaggeholms slott på Ekerö förvandlas 
till den prestigefyllda internatskolan Hillerska i den nya 
tv-serien Young Royals som har premiär den 1 juli på 
Netflix. Serien handlar om kronprins Wilhelm som har 
svårt att välja mellan sina kungliga plikter och kärleken 
och många av ekerömiljöerna i och utanför slottet kom-
mer gå att skåda i avsnitten. Serien regisseras av Rojda 
Sekersöz och Erika Calmeyer och Pernilla August, Edvin 
Ryding och Omar Rudberg har huvudrollerna.

FAKTA 

 Namn: Thomas och   
                     Diana Larsson

 Ålder: 52 och 54

 Familj: Sönerna 21 
                     och 25

 Bor: På Ekerö

Thomas och Diana Larsson har semestrat med båt 
i över trettio år och känner Mälaren som sin egen ficka 

 FOTO: PRIVAT
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Thomas bästa tips Thomas bästa tips 
för båtrookien!för båtrookien!

BÄSTA TURERNA 

Äntligen dags för båthemester! Men vart ska du 
egentligen åka? Här kommer Thomas Larssons tips på 
bästa rutter runt Mälaröarna:

Rastaholm
En klassiker att besöka är Rastaholm. Micke som är 
hamnkapten där är otroligt hjälpsam och vänlig. Det finns 
också ett fint värdshus. Är det fint väder så är Rastaholm 
ett oslagbart besöksmål.

Drottningholm
Många väljer att åka till Drottningsholm och ligga på svaj 
där. Det är ingen personlig favorit, men det är fin omgiv-
ning och många gillar när det händer saker. 

Klubbholmar
Det finns många små klubbholmar runtom Mälaren som 
är trevliga. Hagskär, Gunsviken och Slandö kalv är några 
exempel på mysiga ställen.

Naturhamnar
Att hitta en naturhamn att lägga sig vid kan vara fantas-
tiskt, allra helst om man vill vara själv. Det viktiga är att ha 
koll på sjökortet hur djupt det är och om det ligger intill 
någon farled som kan ställa till det. 

Se vart ni hamnar
Ta dagen som den kommer och låt väder och vind styra 
vart ni ska åka. Njut av friheten och båtlivet!

stra på sjön
BÅTPLATSER 

Att båtplatser är en 
bristvara vet de flesta, 
men det finns knep som 
med lite tur kan ge dig en 
plats:

Hör av dig till de båtklub-
bar där du kan tänka dig att 
ha din båt och ställ dig i kö. 
Ladda med en stor portion 
tålamod för det kan ta tid 
att få en plats.

Kolla också med båtklub-
barna om det finns chans 
att andrahandshyra en 
plats eller om det finns le-
diga sommarplatser. Vissa 
hyr ut sina båtplatser under 
sommarveckorna medan 
de själva nyttjar en plats i 
skärgården. 

Kolla med vänner och 
bekanta om det finns 
någon som har en privat 
brygga där du kan ligga.

Vad är det viktigaste att 
tänka på när man är ny på 
sjön?
– Jag tycker att det är klokt 
att gå en kurs först och lära 
sig grundreglerna så att man 
vet vad som gäller. Sedan är 
det alltid bra att ta det lugnt 
och visa hänsyn på sjön. 
En sund huvudregel är att 
bemöta andra såsom du 
själv vill bli bemött. Kom-
municera ordentligt, både 
med dem du åker med och 
med dem du möter. Hjälp 
varandra och använd sunt 
förnuft. Att åka båt är en la-
gidrott. 

Vilken båt ska man välja?
– Båtköpet i sig är en frå-
ga om tycke och smak, det 
måste man känna själv vad 
som passar en. Vill man ha 
en sol- och badbåt eller båt 
med övernattningsmöjlig-
het? Men ett bra tips är att 
välja en mindre båt att bör-
ja med. Vill man inte köpa 
en båt men ändå prova på 
båtlivet så kan man hyra båt 

istället men då bör man boka 
i god tid.

Finns det något man ska 
passa sig för?
– För både motor- och segel-
båt gäller att ha koll på vädret 
och vindarna. Ta reda på om 
det kommer blåsa och hur 
mycket det kommer blåsa. 
Om du har segelbåt vill du 
ha vindar, med motorbåt vill 
du inte ha det. Ligger du för 
natten och blir inblåst är det 
inte roligt att försöka rätta 
till det när det är becksvart 
ute.  

Finns det någon fördel 
med att vara nybörjare?
–  Ja, det tror jag. Det är här-
ligt att upptäcka de nya möj-
ligheter det innebär med 
båtliv och att njuta av nyhe-
tens behag.
Vad är det vanligaste missta-
get bland båtrookies?
– Folk har ofta för bråttom. 
Ta det lugnt och försiktigt, 
då minskar du risken för 
incidenter. Är du ny på sjön 

så håll dig till farlederna. 
Många som är ute känner 
inte till sjömärkena, eller 
tror inte att de gäller småbå-
tar, men åker man på fel sida 
är det lätt att köra på grund. 

Hur minskar man risken 
för missöden?
– Tänk på att serva och sköta 
om din båt, byt regelbundet 
ut till exempel bränslefiltret. 
Glöm inte heller bort att 
kolla flytvästarna med jäm-
na mellanrum. Det är viktigt 
att se till att de är sjödugliga. 
Kombinera inte alkohol med 
att åka båt.

Vad gör man om något 
händer?
Ett bra tips är att bli medlem 
i Sjöräddningen. För 800 
kronor per år får du alltid 
hjälp vad som än händer. 
De har ett antal stationer på 
Mälaröarna med frivilliga 
sjöräddare och kan snabbt 
vara på plats om olyckan är 
framme. 

’’ THOMAS LARSSON



 Feta   Zeta.   150 g. 
  Gäller ej laktosfri feta, ekologisk, 
havssalt, lesvos.   Jfr pris 100:00/kg.    

 /st 
 15  k   

 Fläskytterfi lé  
 Ursprung Sverige.   Ca 1000 g. 
    Jfr pris 69:90/kg.    

 69    90  /kg 

 Potatissallad   ICA.   400 g.   
Gäller ej potatissallad med crème fraiche.    Jfr pris 25:00/kg.    

 /st 
 10  k   

 Färsk kycklinglårfi lé  
 Kronfågel. Ursprung Sverige.   Ca 600–925 g.  
 Kryddad och naturell.   Jfr pris 99:00/kg.    

 /kg 
 99  k   

 Laxfi lé   Pacifi c.   500 g. 
  Fryst.   Jfr pris 99:00/kg.   Max 1 köp/hushåll. 

 99  k    2 
 för 

  

 69  k    3 
 för 

  
 Toalett-, Hushållspapper  
 ICA.   4-/6-pack.     Jfr pris 35:49–43:23/kg.    

Välkomm en in till  oss !
/ Daniel & Thomas med medarbetare

Din butik på 

hemmaplan
Välkomm en önskar vi på ICA Skå!



Skå

 Valnötsbröd   Gräddas i butiken.     610g.          

 /st 
 25  k   

 Havskräftor   Fiskeriet. Hink.   700 g.      
Jfr pris 141:43/kg.        *Gäller ej vid köp av tobak, 
tidningar, receptfria varor och spel.

  
 99  k   

Erbjudandena gäller 9/6–13/6 2021. Med reservation för slutförsäljning och tryckfel.

Handla med bondförnuft. Bra för dig, bra för Sverige.
Härifrån:Mälaröarna

 Färingsö- & Sånga, 
säbykorv   Färskkorvar av butiksmald nötfärs. 
      Jfr pris 199:00/kg.        

 Till verkade i vår delikatess ! 

 19    90  /hg 
 Lagrad Herrgård- 
& Prästost   
Från vår deli.     Lagrad 15 månader!.          

 Vi bitar hela 
osthjul i delikatess en! 

 14    90  /hg 

 Tonfi skfi lé   Thunnus alalunga, ringnot. Stilla havet.              

 /kg 
 299  k   

Handla andra
varor* för 200ª
så får du köpa...

Gäller från torsdag!

 T-benstek   Sverige.              

 /kg 
 249  k   

 /frp 

Alla dagar 

7--22 



MÄLARÖARNA  Politiker 
som överskattar sin egen 
och tjänstemännens atti-
tyder till företagare, behov 
av förbättrad lokal infra-
struktur och bättre dialog 
med kommunen är några 
av de punkter som Svenskt 
näringsliv identifierat 
efter sin senaste enkät till 
Mälaröarnas företagare. 
Kommunens nya närings-
livsstrategi ger dock hopp 
om bättre omdömen till 
nästa enkät.

I en första utvärdering av 
Svenskt näringslivs årliga 
enkät gällande företagskli-
matet i Stockholms läns 
kommuner, får Ekerö ett be-
tyg som kategoriseras som 
”godtagbart”. På de flesta 
frågorna ligger medelbetyget 
mellan tre och fyra på en sex-
gradig skala.

– Siffrorna visar att de som 
svarat vill ha mer förståelse 
hos kommunens tjänste-
män för vad det innebär att 

vara företagare. Vi föresprå-
kar också ett förhållningssätt 
där tjänstemännen förklarar 
vad som är rätt, snarare än 
kommer med pekpinnar, 
säger Anna Wallin, närings-
politisk rådgivare på Svenskt 
näringslivs regionkontor i 
Stockholm.

I årets enkät har Svenskt 
näringsliv ställt samma frå-
gor som företagarna får även 
till kommunfullmäktiges le-
damöter. Den fråga där sva-
ren skiljer sig mest åt mellan 
politiker och företagare är 
den som gäller hur företa-
garvänliga tjänstemännen 
och politikerna är. 

– Det är inte helt ovanligt 
att politikerna skattar sig 
själva högre än företagen. 
Men vad vi kan se är trots 
allt att det finns en samsyn 
i vilka frågor som kommu-
nen behöver arbeta med för 
att förbättra företagsklima-
tet. Både företag och poli-
tiker tar upp bättre dialog, 

förbättrad infrastruktur 
och kortare handläggnings-
tider som viktiga områden 
att prioritera, säger Anna 
Wallin.  

Det som enkäten inte tar 
hänsyn till är dock att kom-
munen tagit fram en ny nä-
ringslivsstrategi under 2021. 
Anna Wallin säger att man 
kan se en liten uppåtgång 
sedan förra enkäten och hon 
har en förhoppning om att 
den nya strategin ska få ett 
ännu större genomslag i näs-
ta undersökning.

Det faktum att nära hälften 
av de 165 svarande, vilket är 
en svarsfrekvens på 46 pro-
cent, inte heller haft kontakt 
med kommunen under det 
senaste året, kan också ha 
betydelse för utfallet.

– Det flesta företagen kon-
taktar kommunen gällande 
tillstånd eller tillsyn av verk-
samhet. Det måste vara en-
kelt för företagen att komma 
i kontakt med kommunen, 

handläggningstiderna ska 
vara rimliga och företagen 
ska uppleva att de får en god 
service och ett gott bemö-
tande, säger Anna Wallin.

Även kommunens nä-
ringslivschef Johan Elfver 

är hoppfull kring framtida 
mätningar.

– Vi ser att omdömena 
om service och bemötande 
stiger, även om det är med 
myrsteg, vilket jag tycker är 
positivt. Dock nöjer vi oss 

inte med ett godtagbart be-
tyg utan har ambitionen att 
höja oss ytterligare.

Han ger några konkre-
ta exempel på hur han och 
kollegorna på näringslivs-
enheten arbetar för att låta 
visionen om ett bättre före-
tagsklimat genomsyra orga-
nisationen.

– Bland annat så kommer 
vi ha utbildningstillfällen 
för såväl företagare som 
tjänstemän, vilket vi hoppas 
ska öka förståelsen. Stads-
byggnadskontoret har också 
redan gjort ett stort arbete 
där de utvecklat sina rutiner 
och detta påverkar kontak-
ten med företagare. Jag tror 
att i ett tre- till fyraårsper-
spektiv kommer vi se en stor 
skillnad. Jag tycker att det 
mycket bättre att utveck-
lingskurvan är organisk än 
att den blir som en berg- och 
dalbana, säger Johan Elfver.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

”Godtagbar” företagarattityd

Näringsliv ag tror att i ett tre- till fyraårsperspektiv kommer vi se 
en stor skillnad...”                                     Johan Elfver’’

ANNA WALLIN, 
SVENSKT NÄRINGSLIV

JOHAN ELFVER, 
EKERÖ KOMMUN



Nu märker vi 
att det vänder

Citat ’’

STENHAMRA  Mälaröarnas 
nyheter åker ut till Arnalids 
och träffar Camilla Arnalid 
Daveman, som berättar om 
verksamheten, tankarna 
inför framtiden och sin syn 
på utvecklingen av Sten-
hamra. 
 
När bildades Arnalids och 
vem startade företaget? 
– Arnalids bildades 1998 
med en salong på Birkaga-
tan av mig Camilla Arnalid 
Daveman. Sedan fick jag 
chansen att expandera mitt 
företag ut till Färingsö. I 
februari 2014 köpte jag sa-
longen i Stenhamra centrum 
av förra ägaren som haft den 
sedan 70-talet.

Hur har företaget vuxit 
från starten? 
– Det började med en sa-
long på 98 kvadrat med tre 

behandlingsrum och tre 
frisörplatser. 2006 expan-
derade vi verksamheten i 
Birkastan med ett spa med 
bubbelpool, bastu och ytli-
gare två behandlingsrum i 
en lokal på 220 kvm i grann-
huset. 2014 när jag flyttade 
ut till ön igen fick jag turen 
att ta över salongen i Sten-
hamra och den renoverade 
jag och gjorde fin.

Berätta om er verksam-
het. 
– Det är en frisörsalong med 
två frisörer, där en är anställd 
och en tvåårselev. Sedan en 
diplomerad hudterapeut 
som hyr vårt behandlings-
rum. Vi gör det mesta inom 
hår och hud.

Vad är det som utmärker 
er mot andra salonger?
– Vi har ordnat en frisörplats 

utomhus utanför salongen 
som är väldigt uppskattad 
och vi gör hembesök för de 
som kräver det. Vi är även 
väldigt flexibla med arbetsti-
der till våra kunder.

Hur ser era framtidsutsik-
ter ut och vilka utmaning-
ar står ni inför?
– Vi ser väldigt positivt på 
framtiden nu när de flesta 
har blivit vaccinerade. Ut-
maningen är att få tillbaka 
alla kunder genom reklam 
och marknadsföring.

Hur har pandemin påver-
kat er? 
– Väldigt mycket! Vi har för-
lorat cirka 60 procent av in-
täkterna, men nu märker vi 
att det börjar vända.

Hur vill du se Stenhamra 
utvecklas framöver? 

– Att centrumet blir en my-
sig träffpunkt med bra res-
tauranger och butiker.

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

– Väldigt gärna om Sten-
hamra rehab och gym.

Camilla Arnalid Daveman ägare av Salong Arnalids.                                           

MN MÖTER! ’’Camilla Arnalid Daveman

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.

Flera företrädare för (S) vill införa en ny fastighetsskatt där även bostadsrätter 
beskattas. Vad skulle det innebära för dig?

Räkna ut din fastighetsskatt på www.stoppafastighetsskatten.se och skriv under uppropet du med! 

*Genomsnittlig bostad via SCB/Svensk Mäklarstatistik.

Lägenhet

För en tvåa* i Ekerö blir skatten 9 348 kronor.  
En ökning med 7 889 kronor per år.

Det är redan dyrt att bo i Ekerö, det ska inte kosta ännu mer. Moderaterna kommer alltid 
vara en stark röst emot en fastighetsskatt, det kan du lita på! 

Ekerö

Villa/radhus/fritidshus

För en villa* i Ekerö blir skatten 41 250 kronor.  
En ökning med 32 726 kronor per år.

Stoppa 
fastighetsskatten!



MÄLARÖARNA  Istället 
för att stänga för säsong-
en i början av juni, öppnar 
Mälaröbion efter att ha 
varit stängd under senaste 
tiden på grund av restrik-
tioner. Både familjefilmer 
och Oscarsbelönade fil-
mer möter publiken i ett 
program som sträcker sig 
fram till 20 juni.

Efter ett långt uppehåll är 
Mälaröbion redo att öppna 
portarna till Erskinesalen 
igen och förse biosugna mä-
laröbor med en handfull av 
vårens mest omtalade fil-
mer. 

– Ett normalt år skulle 
vi runda av säsongen nu, i 
takt med att sommarvär-
men kommer. Men efter-
som restriktionerna för 
sammankomster lättat från 
den första juni, kan vi inte 
låta bli att sätta ihop ett li-
tet program, säger Andreas 
Carlsson, föreståndare på 
Mälaröbion. 

Biografen visar ett antal 
utvalda filmer under perio-
den fram till 20 juni, innan 
det blir sommaruppehåll. 

Den första visningen var 
gratis och riktade sig till de 
allra minsta biobesökarna, 
som kunde fira nationaldag 
en med att se både Alfons, 
Lilla Anna och Långa Far-
brorn. Samma kväll visades 
Tovefilmen om Tove Jans-
son.   

– Vi tror att många med 
oss har undvikit att gå på bio 
under en lång tid och nu är 
extra sugna. Vi har valt ut 
filmer som det har pratats 
lite extra mycket om nu 
under våren, till exempel i 
samband med Oscarsgalan 
och som vi tror att många 
vill se, säger Andreas Carls-
son.

Biobesökarna kommer 
bland annat kunna se de tre 
Oscarsbelönade filmerna: 

Promising young woman, 
En runda till och Nomad-
land. 

Familjepubliken får chans 
att se Pelle Kanin 2, som 
skulle haft premiär förra 
våren och den nya Sune-fil-
men. 

Bion kommer kunna ta 
emot som mest 50 besökare 
per föreställning och maxi-
malt 4 personer i varje säll-
skap. 

– Alla får en anvisad plats 
i salongen och vi ser till att 
det finns minst en meters 
avstånd mellan varje säll-
skap. Vi som visar filmerna 
kommer förstås också hålla 
avstånd till varandra och 
publiken, försäkrar Andreas 
Carlsson.

Efter sommaruppehållet 
hoppas Mälaröbion att verk-
samheten kan gå tillbaka till 
det normala, men självklart 
är det smittspridningen och 
myndigheternas rekom-
mendationer som styr hur 
hösten på bion kommer se 
ut. 

Mälaröbion slår upp portarna

NYHETER ”Vi har valt ut filmer som det har pratats lite extra mycket om...” ’’

’’
Max 50 personer kommer till en början få vara i biografen och sällskapen får inte vara större än 
4 personer.                        

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

GRÖNYTESKÖTSEL • VINTERVÄGHÅLLNING • VÄGBYGGEN

ETT (ÅTER)VINNANDE 
KONCEPT
ETT (ÅTER)VINNANDE 
KONCEPT

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

Riva, bygga, rensa, kasta...
Att ideligen åka till ÅVC med en släpkärra full av skräp kräver både tid 
och energi. Som du egentligen behöver för att jobba med ditt projekt.
Tips: Hyr en container av oss. Vi ställer den hos dig, du fyller den, vi hämtar 
och lämnar avfallet till återvinning. Finns i storlekarna 12, 20 och 30 m3.

Mer info och bokning 08-707 33 00. 
Välkommen till LEJA – vi gör villalivet lite enklare!
  

10% rabatt på containerhyra och transport vid beställning 1 juni-31 juli.
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VERKSTAD

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

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

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



FÄRENTUNA  Senaste 
året med coronapandemin 
har varit en tuff period 
även för mindre barn. 
Föräldrakooperativet Eken 
stöttade barnen med 
lekens hjälp. 

Martina Gradin jobbar som 
rektor på föräldrakoopera-
tivet Eken. Hon berättar att 
barnen i början av pande-
min var lite oroliga, viruset 
var nytt och okänt med res-
triktioner och ett nyhetsflö-
de som inte alltid var så lätt 
att tolka. Pedagogerna för-
sökte på ett lekfullt och pe-
dagogiskt sätt hjälpa barnen 
att förstå och bemöta deras 
frågor och funderingar. 

– Vi gjorde ett spännan-
de projekt kring vattnets 
olika faser som vi kallar 
”Coronaäggen”. Vi fyllde 
ballonger med vatten och 
la ut i kylan för att vattnet 
skulle frysa till is. Vi avlägs-
nade ballongerna och lade 
ut de frysta äggen i snön 
lite gömt, berättar Martina 
Gradin.

Pedagogerna berättade se-
dan om en händelse som in-
träffat på morgonen. Det var 
något stort som flaxat runt 

förskolan, men vad och var-
för visste de inte. Alla barn 
gick ut för att leta och hitta-
de så småningom äggen och 
genast hittade de på olika 
ledtrådar om vad som kan 
ha lämnat dem där. 

– Då äggen hittades spe-
kulerades det vilt. Det var 
ett blått ägg som det var 
som taggar i och genast var 
det ett barn som sa att det 
var ett Coronaägg lagt av en 
Coronafågel. Vi pratade då 
om vad vi behövde göra om 
någon tog i äggen och bar-
nen uttryckte att äggen kan 
vara giftiga. Vi samtalade 
om skyddsutrustning och 
vad som kan behövas för att 
vara säker. Ett barn upptäck-
te att en pedagog var blå på 
handen och troligtvis tagit 

i ägget. Pedagogen uppma-
nades av barnen att genast 
gå och tvätta sig för att inte 
sprida baciller, berättar 
Martina Gradin.

Barnen har därefter ut-
forskat äggen inomhus på 
nära håll med hjälp av sina 
sinnen. De har även under-
sökt äggen med hjälp av för-
storingsglas med lärplatta 
kopplat till skärm för för-
storing. 

– Vi har sökt information 
på internet om hur viruset 
kan se ut och sedan utfors-
kat om det finns likheter 
med våra isägg. Barnen har 
ritat viruset och redovisat 
för varandra hur de tänker 
att vi kan få sjukdomen. De 
förklarar också sina tankar 
om hur vi kan förhindra 
spridning. De har på ett 
konkret sätt också upplevt 
isens förvandling till vatten. 

I utforskandet har även 
salt hällts på äggen. Barnen 
reagerade då på att äggen 
smälte snabbare och bildade 
ojämna skåror längs ytskik-
tet. Under experimenten 
fotograferades äggen. Där 
och då följer barnen äggens 
förvandlingar och faser. 

– Projektet utvecklas efter 

barnens funderingar, exem-
pelvis när de frågar om vad 
som händer om vi lägger 
salt på ägget. Det bör un-
dersökas, då vi pedagoger är 
barnens medforskare.

Det pedagogiska mål 
som förskollärarna anser 
varit viktigast under coro-
natider är att se till att bar-

nen tillägnat sig kunskaper 
om hur man kan undvika 
smitta genom att de alltid är 
noggranna med handtvätt 
och försöker hålla avstånd. 

– De uttrycker det till oss 
pedagoger och till varan-
dra. Pedagoger och barn har 
ett öppet klimat vad gäller 
samtal kring Corona och 

vikten av hygien. Det visar 
sig genom att barnen spon-
tant kan ställa frågor eller 
dela med sig av sina kunska-
per kring Covid-19. Vi pe-
dagoger tillmötesgår genom 
att hålla oss till fakta på ett 
pedagogiskt sätt, avslutar 
Martina Gradin.                                      

                                                  

Barnens tankar under pandemin
NYHETER ”Pedagoger och barn har ett öppet klimat vad gäller samtal kring Corona och vikten av hygien” ’’

Barnen ritar och utforskar sina ”Coronaägg”

’’

Mälaröarnas
Hemtjänst



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

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

Garanterat Högtrycksfri Takrengöring

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

Läs mer på ivt.se

Hälsosamt inomhusklimat 
och stor energibesparing.

AirX 400

Geo 500

Vent 402

  

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!
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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!

Rasmus Eriksson i blått tog SM-silver i thaiboxning.

SM-guld till Rebecca

SM-silver till Rasmus
THAIBOXNING  Rasmus Eriksson, 23, från Stenhamra 
tog silver i thaiboxning under SM i Göteborg nyligen. 

Rasmus Eriksson deltog i 71-kilosklassen och gick in i mäs-
terskapet med målet att han skulle vinna sin första match 
och aldrig ge upp oavsett vad. Det gick bättre än så för Sten-
hamrabon som tog tre raka segrar och tog sig till SM-final 
mot Jonathan Larsson.

– Jag är stolt över min insats i årets mästerskap. Jag gick 
in med inställningen att jag ville pröva mig själv mot den 
svenska eliten och samtidigt få lite mer erfarenhet. Väl i fi-
nalen såg jag mig själv besegrad av den nuvarande svenska 
mästaren efter fem ronders krig, säger Rasmus Eriksson.

JOHAN ÄLGEKRANS johan@malaroarnasnyheter.se

HANDBOLL  Skå IK fost-
rade Rebecca Nilsson från 
Stenhamra vann SM-guld i 
handboll. 

Det framgångsrika året 
fortsätter för handbolls-
målvakten Rebecca Nils-
son, 22. Efter att ha skrivit 
på ett proffskontrakt med 
tyska Tus Metzingen och 
debuterat i landslaget krön-
te hon säsongen med att 
vinna SM-guld med Skuru. 
Nackaklubben Skuru slog ut 
BK Heid i kvartsfinalen och 
Skara i semifinalen. I finalen 
väntade H65 Höör från Skå-
ne som besegrades med 3-1 i 
matcher. 

Rebecca Nilsson har stor-
spelat i målet under hela 
slutspelet och var en stor bi-
dragande orsak till att Skuru 
tog hem sitt första SM-guld 
på 16 år. Efter sex säsonger i 
Skuru fick hon det perfekta 
slutet genom att ta sitt för-
sta SM-guld innan proffs-
äventyret i Tyskland tar vid i 
slutet av juli. 

– Magiskt, det är verkligen 
en dröm! Man hoppades och 
trodde på det innan säsong-

en, men att vi lyckas lösa det 
i slutändan med en rätt stru-
lig säsong känns helt fantas-
tiskt, säger Rebecca Nilsson.

Varför vann ni tror du?
– En bred trupp och otro-

lig lagmoral. Alla bidrar 
verkligen och gör det som 

förväntas av dem och lite 
till. Vi har haft både spe-
laravhopp och skador men 
de som fått förtroendet då 
har klivit fram när det som 
mest behövts.

Vad säger du om din sä-
song?

– Jag är nöjd med min sä-
song. Mest glad över att jag 
kunnat bidra till att vi som 
lag lyckades ta SM-guldet.

Vad händer nu fram tills 
du åker till Tyskland?

– Lite vila, mycket träning 
och spendera tid med familj 
och vänner innan flyttlasset 
går.

JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

Sportnyhet? Skicka text till sport@malaroarnasnyheter.se

”Jag gick in med inställningen att jag ville pröva mig själv mot den 
svenska eliten och samtidigt få lite mer erfarenhet”

Rasmus ErikssonSpporten

’’
”En bred 
trupp och 

otrolig lagmoral. 
Alla bidrar verkli-
gen och gör det 
som förväntas av 
dem och lite till”

’’

Rebecca Nilsson fick avsluta med ett SM-guld i Skuru.



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

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

Ny pizzameny!Ny pizzameny!
VEGO LYXVEGO LYX  Chreme fraiche, ajvar, cocktailtomater, örter, rostade hasselnötter & parmesan.Chreme fraiche, ajvar, cocktailtomater, örter, rostade hasselnötter & parmesan.
CHEVRE & BETORCHEVRE & BETOR Chreme fraiche , valnötter & honung.Chreme fraiche , valnötter & honung.
SALMONE BIANCO SALMONE BIANCO Chreme fraiche, grillad sparris, kallröktlax, mozarella & dill majo.Chreme fraiche, grillad sparris, kallröktlax, mozarella & dill majo.
SPICYSPICY  Tomatsås, mozarella, ventricina & jalapeno kräm.
BAMBINO BAMBINO Mozzarella, rökt sinka och tomatsås.Mozzarella, rökt sinka och tomatsås.

Tunna surdegsbottnarTunna surdegsbottnar

99 kr för valfri pizza99 kr för valfri pizza  

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

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

450:-
/ST

BOKA OCH BETALA
JUBILEUMSKASSEN
PÅ WWW.EKEROIK.SE
ELLER VIA QR-KODEN. 

Hoppas också att vi ses på Träkvistavallen 

aktiviteter för alla åldrar.

FIRA MED OSS!
KÖPJUBILEUMSKASSEN
FYLLD MED SMAKFULLA GODSAKER OCH VINSTCHANSER

p

SKANDIAMAKLARNA.SE/SPANGA

SKANDIAMÄKLARNA BROMMA/SPÅNGA/EKERÖ
SPÅNGA TORG 5, 08-80 76 00,

SPANGA@SKANDIAMAKLARNA.SE

ADRESS FREDRIKSTRANDSVÄGEN 42 UTGÅNGSPRIS 6 950 000 KR/BUD TOMTAREA 959 KVM
MÄKLARE MONIKA KEILLER 070-912 80 44

EKERÖ TAPPSUND — FIN SJÖUTSIKT, DEL I BRYGGA M BAD-/BÅTPLATS

 ADRESS FANTHOLMSVÄGEN 14  UTGÅNGSPRIS 4 950 000/BUD 
TOMTAREA 1160 KVM MÄKLARE MONIKA KEILLER 070-912 80 44

EKERÖ  — INVID SÖDRAN – SJÖNÄRA VACKER VILLATOMT!



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.

Här är årets vinnare

KULTUR ”...under största hemlighetsmakeri, hemma hos pristagarna...” ’’

Helena Butén Langlet (M), kultur- och fritidsnämndens ordförande delar ut kommunens utmärkelser inom kultur och idrott. Här mot-
tar Andreas Lavotha för Askanäs kammarmusikfestivalsförening årets kulturpris, Sveriges bästa cricketkastare, Serge Conein, årets 
utmärkelse för idrottsprestation samt Blanka Hillerud årets ungdomskulturstipendium.

KOMMUNEN  Under stort 
hemlighetsmakeri har årets 
priser och stipendium inom 
kultur och idrott delats ut. 
Enligt traditionen delas pri-
serna ut på nationaldagen i 
Drottningholms slottspark, 
men i år har pristagarna 
överraskats hemma istället.

Varje år delar kommunen ut 
priser och stipendium inom 
kultur och idrott, för att 
hylla föreningslivets hjältar 
och kultur- och idrottspre-

stationer under året. Priset 
delas vanligtvis ut under 
nationaldagen, men med 
anledning av pandemin fick 
prisutdelningen istället ske, 
under största hemlighets-
makeri, hemma hos prista-
garna istället.

– De hade ingen aning 
om att vi skulle komma och 
jag tror att de blev väldigt 
förvånade när vi stod med 
blommor och check utanför 
dörren. Överraskningsmo-
mentet blev ett roligt alter-

nativ till den traditionsen-
liga utdelningen och det 
känns väldigt bra, att trots 
pandemin, ändå kunna göra 
en liten prisutdelning, säger 
Helena Butén Langlet, (M), 
kultur- och fritidsnämn-
dens ordförande.

Det är kultur- och fritids-
nämnden som varje år utser 
vinnarna av ”Årets kultur-
pris” och ”Årets idrottspre-
station”. Baserat på de no-
mineringar som har kommit 
in från medborgarna delas 

priset ut till en person eller 
förening som har gjort något 
utöver det vanliga under året 
som har gått. Båda priserna 
är på 10 000 kronor.

Ekerö kommuns ung-
domsk ult ur stip end ium 
finns för att stötta och upp-
muntra ungdomar inom 
kulturen. Det delas ut som 
uppmuntran till fortsatt 
utbildning inom området. 
Stipendiesumman är på 20 
000 kronor.

Utmärkelser inom kultur och idrott

ÅRETS KULTURPRIS
Askanäs kammarmusikfestivalsförening

MOTIVERING: ”Föreringen har tagit nytänkande 
kammarmusik till Mälaröarna med konserter i bland annat 
Ekerö kyrka, Kulturladan på Färingsö och Östanlid på 
Munsö. Genom den egenproducerade konsertfilmen, An 
Opera About Hidden Art, om Mälarökonstnären Hilma af 
Klint flätas en tidigare gömd del av Mälaröarnas konsthis-
toria ihop med kammarmusiken och placerar såväl Ekerö 
som Munsö och Adelsö på den kulturella kartan.”

ÅRETS IDROTTSPRESTATION
Sveriges bästa cricketkastare, Serge Conein

MOTIVERING: ”Som profil inom Ekerös föreningsliv 
har Serge gjort sig ett namn kanske i första hand som 
engagerad sportchef i Skå IK där han under många år gjort 
ett stort avtryck, men det är inte inom denna roll han är 
nominerad till priset. 2020 var ett år när mycket ställdes 
in, men inte allt. Cricketallsvenskan, som är den högsta 
ligan i Sverige, kunde genomföras. Cricket är en relativt 
liten sport i Sverige men stor i världen och det är här 
Serges insatser väcker uppmärksamhet. Att som 41-åring 
(för tredje gången) bli utsedd till bästa kastare i Cricketall-
svenskan är en stor prestation som visar att det aldrig är 
för sent att leverera på högsta nivå!”

ÅRETS UNGDOMSKULTURSTIPENDIUM
Blanka Hillerud 

MOTIVERING: ”Det är inte alla 19-åringar som kan 
lägga fjorton år av cellospel på meritlistan. Det kan dä-
remot cellisten Blanka Hillerud som imponerar med sitt 
fokus och sin målmedvetenhet. Blanka har utöver sina 
studier vid Musikskolan Lilla Akademin och Lilla Akade-
mins Musikgymnasium sökt sig till såväl privatlärare som 
internationella kurser för att utveckla sitt cellospel och är 
aktiv som solist, kammarmusiker och orkestermusiker. 
Lovord från lärare och mentorer siar att Blankas ambition 
om att bli yrkesverksam cellist ligger väl inom räckhåll och 
vi hoppas att Årets ungdomskulturstipendium kan bidra 
till att uppfylla den drömmen.”

SOMMARSTÄDNING AV DIN DATOR
UPPFRÄSCHNING BÅDE IN- & UTVÄNDIGT

SHOP.MALAROIT.SE | INFO@MALAROIT.SE | 08-634 16 90



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

Alltid nära dig! 

100 % om Mälaröarn
a

JAG MINNS i början av juni
och i mitten av 70-talet. 
Skolavslutningen i Träkvista 
skola närmade sig. Samtidigt 
hade vi i Ekerö skolstyrelse 
vårens sista sammanträde, som 
jag ledde som v.ordf eftersom  
ordinarie ordf. var förhindrad. 
En fråga som fanns på dagord-
ningen var ett namnbyte för 
Träkvista skola. Bakgrunden 
var att skolan faktiskt inte låg 
i Träkvista utan i Lundhagen 
och att Räddningstjänsten 
krävde att namn på offentli-
ga byggnader skulle ge tyd-
lig information om var de 
verkligen fanns, så att man vi 
akuta och viktiga utryckning-
ar skulle hitta rätt omedelbart. 
En klok skolstyrelse beslöt 
då att Träkvista skola under 
kommande höst skulle byta 
namn till Lundhagsskolan eller 
alternativt Lundhagens skola. 
Beslutet klubbades enhälligt. 
Vid skolavslutningen några 
dagar senare i Träkvista skola 
hade jag fått förtroendet att 
önska personal och elever 
Glad Sommar från skolstyrel-
sen. Och visst förvarnade jag 
då om det tänkta namnbytet. 
MEN när frågan sedan behand-
lades i kommunstyrelsen efter 
sommaren för att fastställas, 
så konstaterade man kort och 
gott och med skärpa: Man 
hade aldrig hört något så dumt! 
Och skolan heter fortfarande 
Träkvista skola. (Egentligen 
hette den Träkvista nya skola 
då 1938 ersatte Almedalsskolan 
i Lundhagen.)

JANNE BYSTRÖM
född 1944

”Jag minns”

”JAG MINNS” 
Välkommen du också att 
lämna ett eller flera minnen 
om egna upplevelser från ett 
liv på Ekerö och Munsö. Skicka  
till: jagminns@ekeromunso.se                                                                                                                              

Almedalsskolan, 1907 (1906-
1938). Kallades troligen även 
Lundhagens skola.

Stillsam ö med 
dramatisk historia

ESTBRÖTE  Mellan Gällstaö 
och Vårbyfjärden ligger ön 
Estbröte som reser sig ståt-
ligt ur Mälaren.Vad många 
kanske inte vet är att här 
utspelade sig ett dramatiskt 
slag år 1206.

Estbröte är inte bebodd men 
ett par små stugor finns på ön. 
Ön och husen ägs av kommu-
nen, men husen nyttjas inte 
då de är i förfallet skick. 

Vi tar oss tillbaka till 
1200-talet då den svenske jar-
len Jon Jarl bodde på sin gård 
Askanäs på Ekerö. Han hade 
varit borta från sin hustru i 
nio år och stridit för Guds och 
den heliga trons skull mot 
ryssar och ”ingermanlänning-
ar” (benämning på invånare 
i och ättlingar till fördrivna 
eller avflyttade invånare i 

Ingermanland. Landområdet 
Ingermanland ligger mellan 
Finska viken och Ladogasjön, 
reds.anm.)

På sin hemresa märkte han 
inte att hans fiender följt ef-
ter honom och redan samma 
natt som han kommit hem, 
dödades både Jon Jarl och 
hans mannar av fienden. Men 
hans hustru lyckades fly över 
Ekeröfjärden och hade också 
lyckats samla ihop folk med 
makt. De spårade fienden 
som sägs ha varit estniska 
sjörövare till Easta skär (Est-
bröte) där ett slag utkämpa-
des och fienden slogs ihjäl. 
Fiendens båtar drogs sedan 
upp på land och brändes, för-
modligen på Gällstaös strand. 
Händelsen tror man ägde 
rum 1206.

I författaren Johan Fischer-
ströms bok om Mälaren 1782, 
skrev han  att ön ”förmodli-
gen behållit sitt namn i an-
seende till estländska fartyg, 
fordom kallade spröten”.

Enligt en gammal sägen spän-
des järnkättingar över sunden 
som finns intill Estbröte, för 
att förhindra att fientliga far-
tyg passerade. 

Spår av dessa avspräng-
ningar hittades också när en 
marinbiologisk undersökning 
gjordes 1998 utanför Gällstaö. 
Där fann man en 20 meter 
lång, rak vall på botten intill 
Gällstaö, vilket skulle innebä-
ra att sundens avspärrningar 
bestod av stora träd som med 
åren förvandlats till flisvall. 
Det finns också två 20 och 30 
meter långa fartyg på botten 

mellan Gällstaö och Estbröte, 
dessa fartyg var kanske med 
vid slaget 1206.

För den som vill känna his-
toriens vingslag finns det 
en fornborg på krönet av en 
brant bergsrygg på Estbröte. 
Fornborgen är 230 gånger 170 
meter stor. I väster, där ber-
get är mindre brant, finns en 
stenmur med skarpkantiga 
stenar och i muren finns två 
skyttevärn. En bit från dessa 
lämningar finns rester av flera 
yttre murar. På en bergsavsats 
i närheten finns även fem ter-
rasser, som troligen är hus-
grunder.

Källor: ”Gällstaö, en historisk länk 
i tiden/Bo Bergström, Fornborgar 

Uppland/Wikipedia.

EWA LINNROS

Estbröte ligger mellan Gällstaö och Vårberg (delar av Vårnerg syns till höger.) Ön är obebodd och en stillsam plats, men 1206 utspelade sig 
dramatiska scener här.                      



FÖNSTER & DÖRRAR 
FÖR KUNDER MED HÖGRE KRAV
Vi tar hand om allt. Uppmätning, tilllverkning,  
leverans och installation.

FÖR GRATIS 

FÖNSTERMÄTNING

OCH OFFERT 

RING 

08-27 90 92

Familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945

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

HUSDRÖMMAR PÅ MÄLARÖARNA  –  Säljarnas egna ord

ÄLVNÄS  Här bor man 
verkligen bra. I vardags-
rummet har man en levan-
de tavla som speglar den 
yttre tillvaron som den 
obevekligen är. Vill man 
känna livet i sig ännu tyd-
ligare kan man bada i vak, 
bland änder eller med en 
försiktig bäver som säll-
skap i skymningen

Letar ni efter räta vinklar är 
det här fel hus, för det har 
oregelbundenheter, golv-
knarr och decennier av min-
nen i sina väggar. 

– Vi planerade att göra 
fler invändiga förändringar, 
men efter att ha bott in oss 
och förnyat utsidan kände 

vi att det inte längre be-
hövdes, berättar nuvarande 
ägarna.

– Nu börjar den bästa års-
tiden att bo här. Så tänker 
även de två kråkorna som 
återvänder om vårarna och 
förväntar sig matrester ser-
verade på altanräcket, till 
katternas fascination. 

Uteplatserna är många 
och det finns alltid en som 
passar ändamål och tid. Ber-
get är den bästa kvällsplat-
sen av alla. 

– Med uppskattning kom-
mer vi att se tillbaka på alla 
kvällar vi har spenderat där 
tills solen försvunnit under 
vattenlinjen i väster för att 
några timmar senare dyka 

upp på motsatt sida av mä-
larvyn.

När grunden till huset 
byggdes var Älvnäs ett som-
marstugeområde i vilket 
grinden nere vid yttertrap-
pans slut redan bör ha an-
setts vara enastående vack-
er. Idag befolkas Älvnäs av 
trevliga bofasta människor 
som självklart hälsar på var-
ann på gatan och byter några 
ord när tillfälle ges.

– Känner ni er hemma 
här önskar vi er lycka inför 
en flytt hit och att den sköna 
känslan består för er så länge 
ni själva önskar.

  SVENSK FASTIGHETS-
FÖRMEDLING

Magisk sjöutsikt vid Mälarens strand

TALGOXEVÄGEN

PRISUTVECKLING VILLOR  48 månader

Semesteridyll med sjöutsikt 
på natursköna Väntholmen
VÄNTHOLMEN  Välkom-
men till detta fantastiska 
läge på höjden som blickar 
ut över Mälarens vatten 
med den glittrande fjärden 
i fonden

I all sin enkelhet finner du 
här en avkopplande som-
maridyll som har använts av 
samma familj i generationer. 
Byggnaderna består av en 
charmfull enkel stuga om 
cirka 35 kvm som rymmer 
kök med soligt burspråk, 
vardagsrum med öppen spis 
och ett hygienrum (förbe-
rett för vattenklosett). Från 
matplatsen i köket öppnas 

skjutdörrar upp till stor här-
lig veranda som vetter mot 
sjösidan. På tomten finns 
också en mindre sovstuga 
om cirka 10 kvm (dubbel-
säng och sovalkov för barn) 
och en uthusbyggnad om 
cirka 10 kvm för redskap och 
vedförvaring.

 Den stora tomten om 
2 690 kvm ligger högt med 
vacker sjöutsikt och består 
av en variation av naturtomt 
och gräsytor i sköna sollägen 
från morgon till kväll. En 
mycket fin plats att förvalta 
eller att bygga nytt på! De-
taljplan finns. Området be-
står av såväl permanentboen-

de som av dem som vill nyttja 
som sommar -och helgställe 
för familj och vänner.

 Från tomten nås flera 
möjligheter till sköna bad 
i Mälaren samt möjlighet 
till båtplats. Vill du ta mor-
gondoppet före frukosten 
tillåter det strandnära läget 
morgonrocksavstånd. Stäm-
ningen i området är idylliskt 
lugn med goda grannar, få-
gelkvitter, djur - och natur-
liv samt Mälarens vatten. 
Gemensamma aktiviteter 
och midsommarfiranden 
anordnas vid

  FASTIGHETSBYRÅN

ÄLGHORNSVÄGEN 
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Parkslide i plastpåse
FRÅGA I Mälaröpodden härom 
veckan fick en frågeställare svaret 
att hon skulle kasta parkslide i 
behållaren ”Brännbart” på åter-
vinningscentralen. Tyvärr finns 
det inte någon sådan behållare 
vid Skå återvinningscentral.  Det 
är något jag själv saknar, då jag 
samlar papper, mjukplast, föns-
terkuvert i kassar och kartonger, 
men sedan inte har någonstans 
att kasta dem. Finns det någon 
behållare för brännbart i Ekerö 
kommun? 

BÄSTA HÄLSNINGAR KARL-ERIK

SVAR Jag har varit i kontakt med en 
kollega som är avfallsingenjör som 
rekommenderar att växten ska läggas 
i plastpåse och förslutas ordentligt 
och sedan ska påsen läggas i den con-
tainer som heter ”Stoppade möbler 
och textil”. Fråga personalen på Skå 
återvinningscentral om du är osäker.

Provtagning vatten
FRÅGAK Kan man bada i Mälaren 
nu eller inte?  Det handlar ju om 
vattenrening i samband med 
mycket nederbörd.   ÖBO

SVAR Förprovtagningen sker den 15 
och 16 juni och sedan kommer den 
riktiga provtagningen starta den 28 

och 29 juni. På kommunens hemsida 
finns information om vattenprover 
vid kommunala badplatser. Där kom-
mer resultaten att kunna gå att hittas 
via länk. Provtagningarna följer de 
datum som lagstiftningen fastslagit, 
vi tar inga prover utöver dem.

Om tältare inte flyttar 
på sig efter längre tid
FRÅGA Enligt allemansrätten får 
man ju tälta i naturen ett par nät-
ter, men vad ska man göra om det 
går längre tid och tältaren inte 
flyttar på sig? Vem ska jag kon-
takta om det är kommunens mark 
det gäller?   ELIN

SVAR Med allemansrätten följer 
krav på hänsyn och varsamhet – mot 
natur och djurliv, mot markägare 
och mot andra människor i naturen. 
Allemansrätten är inskriven i en av 
Sveriges fyra grundlagar. Men alle-
mansrätten är ingen lag och det finns 
heller ingen lag som exakt definierar 
den. Däremot omges allemansrätten 
av lagar som sätter gränser för vad 
som är tillåtet. Detta gör att det inte 
alltid går att ge exakta besked om 
vad som är tillåtet att göra i naturen. 
Allemansrätten kan tolkas i domstol, 
men rättsfallen som rör allemansrät-
ten är få. 

Allemansrätten innebär också en 
skyldighet att visa hänsyn; att inte 

skada omgivningen eller störa vare 
sig djur- och växtliv eller andra per-
soner som bor eller vistas där.

Att tälta med ett par, tre tält under 
något enstaka dygn ingår i allemans-
rätten. Om ni däremot tältar i stora 
grupper med många tält behöver du 
be markägaren om lov. Då är risken 
för markskador och sanitära olägen-
heter större.

I nationalparker och naturreser-
vat gäller särskilda regler. I allmänhet 
är det inte tillåtet att tälta annat än 
på särskilt angivna platser. Det kan 
också vara tältförbud i hela området. 

Om en tältare kvarhåller sig längre 
tid än ett dygn ska man som markäga-
re upplysa personen om att avveck-
la tältplatsen. Om så inte sker ska 
man polisanmäla händelsen. Polisen 
måste vid tillsyn identifiera var och 
en av personerna och klargöra att 
de begår en brottslig handling och 
en ordningsstörning. Det är viktigt 
som markägare att också bevisföra att 
de har varit där en längre tid, vilket i 
princip innebär daglig kontakt. Man 
får dock inte handgripligen kasta ut 
dem.

Saknar turistbyrå
FRÅGA 
Som nyinflyttad saknar jag en 
turistbyrå för Ekerö kommun. En 
plats som samlar information om 
allt som finns att upptäcka på våra 

öar. Var kan jag enkelt få en sam-
lad bild? UNDRAR SUSANNE

SVAR Ekerö kommun har ingen 
turistbyrå men håller på att ta fram 
en särskild temawebbplats där vi 
ska lyfta fram kommunens olika 
besöksmål och turistinformations-
punkter. På kommunens nya webb-
sida finns en flik som heter ”Uppleva 
och göra”, vilket rekommenderas 
om du söker tips på exempelvis var 
du kan äta, bo, besöka kulturmiljöer 
eller handelsträdgårdar och gårdsbu-
tiker.

När får man elda?
FRÅGA  Hur är det med eldnings-
förbud i kommunen? Hur och var 
får man elda?

   
MICKE

SVAR I Ekerö kommun finns det inga 
särskilda eldningsveckor, det är till-
låtet att elda året om. Du får elda 
torrt trädgårdsavfall om det inte kan 
komposteras, till exempel ris, kvistar 
och grenar. Du får inte elda löv, gräs 
och annat avfall som orsakar stora 
mängder rök. Inför valborgsmässoaf-
ton ska du som ska anordna en stör-
re eld eller majbrasa anmäla det till 
Södertörns brandförsvarsförbund. 
Om det råder eldningsförbud så får 
du inte elda alls. Det är Södertörns 
brandförsvarsförbund som lämnar 
uppgifter om eldningsförbud.

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. 

JOHAN ELFVER
KOMMUNENS 

NÄRINGSLIVSCHEF

PRISUTVECKLING VILLOR  48 månader

Vandra för 
våra ungdomar

För att skapa trygghet för våra unga vill vi uppmana 
föräldrar och andra vuxna att ”vuxenvandra” och 
tillsammans röra er ute där ungdomar finns, gärna 
på kvällstid.

Gå förbi ställen där våra unga befinner sig: i våra centrum,

idrottsplatser och skolgårdar. Genom att vuxenvandra bidrar

du till ökad trygghet för våra ungdomar.

Glöm inte att hålla avstånd! Stort tack för din hjälp!

Var och när?
 • Drop-in-vuxenvandring fredagar och lördagar 20.00

 • Vi samlas utanför fritidsgårdarna i Träkvista och Stenhamra

 • Ni vandrar tillsammans, minst 2 personer över 20 år

 • Väktare möter upp och informerar om aktuella platser och kända aktiviteter

 • Under kvällen har ni direktkontakt med väktare, fältare och sommarpolare

 • Ingen föranmälan behövs.

Läs mer på ekero.se                                                                                    

Frågor? info@ekero.se tel 08-124 571 00  



Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Alfa Ekerö

IGNIS
Begravningsbyråer 

Vår käre Taxi Tomas

Tomas Sannefur
* 25 november 1957

har lämnat oss 

✝ 29 april 2021

MAMMA
Vännerna Anna och Madeleine

Tommy med familj

Begravningen sker i stillhet.

Vår kära

Rolf Värlander
* 28 juli 1940

har lämnat oss i stor sorg och
saknad

 22 april 2021

U L L A
PATRIK med familj

MARTINA med familj
Övrig släkt och vänner

Tryggare kan ingen vara
än Guds lilla barnaskara,
stjärnan ej på himlafästet
fågeln ej i kända nästet.

Begravningen har ägt rum i
stillhet.

Tänk gärna på Hjärt-Lungfonden,
0200-88 24 00.

IGNIS Ekerö

Min älskade Maka
Vår kära Mamma 

och Mormor

Solveig Sjöberg
* 22 mars 1944

har stilla somnat in.

✝ 15 maj 2021

V A L T E R
HELENA och ANDERS
Olivia, Adam, Nathalie

NICLAS
Många vänner

Ditt hem som Du älskat
där blommor har spirat

det lämnar Du nu
för en skönare värld

Begravningen äger rum i stillhet
www.malarobegravning.se

Vår älskade Mamma

Irma Åhs
f. Åkerberg

* 27 juni 1932
✝  17 maj 2021

PIA  PER  MARIA  CHRISTINA
med familjer

Tack för all kärlek

Begravningen sker i Färentuna
kyrka fredag 11 juni kl. 11.00

i kretsen av de närmaste.
Tänk gärna på Cancerfonden

gåvotel. 010-199 10 10.
www.malorobegravning.se

Min älskade Make
Vår käre Pappa 

och Farfar

Svante Bergman
* 7 januari 1950

har stilla insomnat

Ekerö den 9 maj 2021

C A R I N A
MARCUS, FREDRIK och JOHAN

med familjer 
Släkt och vänner

Nu vilar 
de flitiga händerna, 

styrkan, 
givmildheten 

och ärligheten. 
Tack för all 
Din kärlek! 

Begravningen äger rum 
i kretsen av de närmaste. 

Vår käre

Nils-Eric

Häggberg
* 14 april 1935
✝ 12 maj 2021

G U N
Syskonbarn

Släkt och vänner

När dina steg har tystnat 
finns ändå ekot kvar

När dina ögon slocknat 
vi alla minnen har

Begravningen äger rum i kretsen 
av de närmaste fredagen 

den 18 juni kl 14.00 i Sånga kyrka.
Efter akten kl 14.45 finns

möjlighet för avsked i kyrkan för
övriga. Efter begravningen
inbjudes till minnesstund. 

Svar om deltagande till
Klockarebolagets begr.byrå 

tel. 08-26 81 10 senast den 14/6.
Tänk gärna på Färingsö

Hembygdsförening bg. 554-5090
eller Stiftelsen Skärgårdsbåten 

pg. 555001-7.

Min älskade Make
Vår Pappa och Svärfar

Rolf Andersson
* 7 maj 1934

har idag stilla insomnat.

Skå den 22 maj 2021

L I L I A N
TONY

GÖRAN och HELENE
Släkt och vänner
Innerligt älskad
Oändligt saknad

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Skå kyrka torsdagen den 

17 juni kl 15.00 med efterföljande
gravsättning. Minnesstund efter
akten sker i kretsen av familjen. 

Tänd ett ljus eller förmedla en
minnesgåva till Hjärt-Lungfonden

via Rolf´s minnesrum på
www.malarobegravning.se



ÖARNA RUNT oarna@malaroarnasnyheter.se 

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

Bilbingo, arrangerat av Adelsö IF, vid Adelsövallen hade en lyckad världspremiär den 23 maj. Totalt 
sexton bilägare med passagerare spelade om de första vinstpengarna. Tommy Hindstam och Maria 
Höglund kollar om rätt bingorad lämnats in. Fortsättning följer med fler bilbingoträffar i sommar.

Näktergalens sång. En majkväll hade Mälaröarnas naturskyddsförening en kvällsvandring vid 
Tranholmen för att avnjuta Näktergalens fantastiska sång i buskmarkerna nära Mälaren. En av del-
tagarna var Bo Nylén så naturligtvis hitta han några fina svampar. Bland annat den fina toppmurklan 
och inte minst ett flertal vårmusseroner. 

MÄLARÖKRYSSET kryss@malaroarnasnyheter.se

TÄVLA!

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: Träningspass vid Borgenparken.

Vi gratulerar  Eva Olsson, Färentuna, till förra numrets vinst 
där korsordet hade nedanstående lösning. 



REPLIK

Halmgubbedebatter har 
det senaste året blivit ett allt 
mer vanligt förekommande 
fenomen i den offentliga 
debatten och går ut på att 
pådyvla motståndaren 
olika åsikter som denne 
skulle stå för men som 
denne i praktiken inte alls 
står för! En av dessa saker 
är fastighetskatten och 
att Socialdemokraterna 
skulle vilja återinföra 
den så som den tidigare 
har sett ut. Moderaterna, 
Centerpartiet och KD har 

samtliga vildsint påstått 
att Socialdemokraterna 
vill återinföra fastighets-
skatten och detta med 
en sådan envishet att nu 
självaste partiledaren i 
Socialdemokraterna har 
känt sig tvingad att få 
slut på lögnerna! Löfven 
skriver på sitt offentliga 
Facebook-konto: ”...vi ska 
inte ha någon ny fastig-
hetsskatt. Vanligt folk ska 
aldrig behöva oroa sig för 
att behöva gå från hus och 
hem om det område de bor 
i blir populärt. Det är ett 
faktum att inga pensionärer, 

snickare, handelsanställda, 
undersköterskor eller vård-
biträden får mer pengar 
på kontot för att nya gran-
nen köpt dyrt.” Ändå går 
Centerpartiet ut i MN  num-
mer 11 och Kristdemokra-
terna i MN nummer 12 och 
ännu en gång påstår att vi vill 
återinföra fastighetsskatten 
och nu känner jag mig ändå 
nödgad att ”ryta ifrån”: Nu 
får det faktiskt vara slut på 
lögnerna och halmgubbarna! 
Städa debatten!

– Hanna Svensson (S), 
oppositionsråd i Ekerö

Vi ska inte ha någon ny fastighetsskatt!

ty
ck

!

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

Soptipp vid kanalen
En mindre soptipp 
ligger vid kanalen intill 
räddningstjänstens båt. 

Jag och min familj var 
nere vid Tappström under 
nationella kusträddardagen 
för att plocka småskräp - 

trodde vi. Det var snarare 
en gammal soptipp med en 
massa miljöfarliga prylar. 
Vi fotograferade tyvärr efter 
att vi plockat det vi kunde. 
Det finns dock mycket 
kvar. Vi tycker att det rent ut 
sagt är för jäkligt att sådant 

får ligga utan att någon gör 
något åt det. Man såg att 
soporna legat där länge. 
Bland annat hittade vi en 
solblekt Colaburk med bäst 
före 2011.

– Robban

Replik till Eva Henriksen
REPLIK

Regionen styr vilka kom-
muner som ska få en egen 
vaccinationscentral i alla 
faser och vilken aktör det 
i så fall blir. Kommunen 
jobbar hårt för att regionen 
ska fortsätta använda de 
lokaler som kommunen 
har bistått med men det har 
fortfarande inte fattats något 
beslut. Kommunen har 
jobbat hårt för att bistå och 
underlätta vaccinationerna 
för våra medborgare, vi har 
ordnat lokaler samt lagt ut 
för hyra, en kostnad 
som egentligen regi-
onen ska stå för. Om 
vi inte får någon vac-
cinatör till Ekerö kan 
vi inte själva anlita 
någon. 

Ekerö vårdcentral har sagt 
nej till att vaccinera i fas 4, 
då de ej får ihop det perso-
nalmässigt under somma-
ren. Kommunerna ska inte 
betala någonting för vacci-
nation av sina medborgare. 
Det åligger i sin helhet 
regionen och det är inte en 
kommunal angelägenhet. 
Det innebär att; De vaccina-
törer som upphandlats får 
en ersättning från regionen 
som ska täcka deras kostna-
der för lokal och personal. 
Kommunen varken kan 
eller får lägga sig i hur regi-
onens vaccinatörer löser 
detta praktiskt. Kommunen 
har dock hjälpt till att ta 
fram lämpliga lokaler som 
vaccinatörer sedan ska 
betala hyra för. Det har 
framkommit kritik från 

vaccinatörernas sida om att 
ersättningen de får är för låg 
för att täcka hyreskostnader. 
Länsstyrelsen har dock varit 
tydlig med att detta är en 
fråga mellan vaccinatörerna 
och regionen. För att ligga i 
framkant och vara redo tog 
Ekerö kommun tag i lokal-
frågan redan efter årsskiftet.  
Kontakt togs med Exerton 
som äger Nordiumfabriken. 
Exerton ville gärna ställa 
upp för våra medborgare 
och var villiga att hyra ut 
sina kontorslokaler helt 
utan vinst. 

Ungefär samtidigt stod det 
klart att Ekerö vårdcentral 
(Praktikertjänst) skulle 
bli huvudansvariga för fas 
2 till 3 och sökte en lokal. 
Exertons lokal var perfekt 
för ändamålet och vi beslu-
tade då i samråd att hyra 
lokalen och upplåta den till 
dem i andra hand för fas 2 
till 3. Kort sagt, kommunen 
och dess samarbetspartner 
har i denna process gjort allt 
för Ekerös medborgare. Det 
är förvånande att i det läget 
framföra onyanserad och 
felaktig kritik.

– Adam Reuterskiöld (M), 
ordförande KS
– Ove Wallin (C), 
kommunalråd
– Sivert Åkerljung (KD), 
kommunalråd

Fortsättning:

Varför värnar inte 
Ekerö om strandskyddet?

REPLIK
Kan bara hålla med ”Ledsen badälskare” att det verkligen 
är sorgligt att se alla privatskyltar och höga staket som 
kommer upp och avskärmar oss övriga ekeröbor från våra 
vackra strandremsor. Det vore mycket intressant att få höra 
hur kommunen resonerar runt detta ämne. Hur kan det 
tillåtas att så många medborgare hålls ifrån vad de egentli-
gen har rätt till? Om man överblickar områdena på Booli 
ser man att det inte bara är några få meter som görs anspråk 
på av grannen till strandremsan, det är flera hundra meter 
i vissa fall. Skulle verkligen önska att kommunen tar ett 
krafttag här och ser till att allemansrätten och strandskyddet 
följs.  – Ledsen badälskare nummer 2

Tack Thomas!
REPLIK

Tack Thomas från Närlunda 
vägförening för ditt samtal, 
där du redogjorde faktaupp-
gifter utifrån den replik 
som var med i Mälaröarnas 
nyheter vecka 21. Jag upp-
skattar rak kommunikation 
och ber om ursäkt för mitt 
uttalande.

– För Öpartiet
Desirée Björk

Jag är en hängiven cyk-
lare sedan flera år, boende 
i Stavsborg. Tyvärr tvingas 
jag konstatera att säkerheten 
för oss cyklister är obefintlig 
när man har passerat Skå 
kyrka och fortsätter norrut 
på Färingsö. Smal vägren 
och väg med mycket trafik 
gör det direkt farligt att 
cykla och det är vid ett fler-
tal tillfällen som olyckan 
inte har varit långt borta. 
Bredda vägrenen borde 
vara en åtgärd som med 
relativt enkla medel skulle 
kunna genomföras och på 
så sätt öka trafiksäkerhe-
ten. Förbättra trafiksäkerhe-
ten innan en allvarlig olycka 
händer!

– Mvh stavsborgsbo

Idrott – tillsammans för alla!
REPLIK

Replik på insändaren ”Idrott 
– på vems villkor?”

Mälarö hockeyförenings  
verksamhet omfattar alla 
årskullar från hockeysko-
lan upp till A-lag, flickor 
och pojkar. Visionen är 
att erbjuda glädje och 
utveckling för så många 
som möjligt. Vi kombi-
nerar bredd och spets i vår 
ungdomsverksamhet med 
tydlig ambition att utbilda 
så många som möjligt till en 
lång hockeykarriär. Hos oss 
växer spelare både på och vid 
sidan av isen. Verksamheten 
ska genomsyras av glädje, 
ambition och kvalitet.

Målsättningen är att utbilda 
flest spelare i Stockholm 
som fortsätter sin hockey-
karriär till senior verksam-
het, samtidigt vill vi verka 
för ett livslångt intresse 
för idrott och rörelse och 
ett livslångt intresse för 
ishockey. 

I ungdomsverksamheten 
ska föreningen bedriva 
verksamhet för både spets 
och bredd – med det menar 
vi att alla är välkomna och 
alla spelare ges möjlighet 
att utvecklas inom hockey 
utifrån sin ambition. Vi ska 
hålla kvalitet i utbildningen 
så att så många som möjligt 
från Mälarö hockeyförening 
når föreningens junior- och 

seniorverksamhet och våra 
representationslag –  både 
herr och dam – samtidigt 
som vi skapar ett livslångt 
intresse för sporten. 

Vårt mål är att representa-
tionslaget är etablerat i hock-
eytvåan, juniorlag spelar i 
regional elit, vi attraherar 
både flickor och pojkar. Vi 
ska verka för ett gott samar-
bete med övriga föreningar 
inom Ekerö kommun och i 
regionen inom ishockey. 

Så svaret är nej, vår mål-
bild är inte att vara en elitför-
ening utan en breddförening 
för alla.

– Styrelsen 
Mälarö hockey

Bredare väg 
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En heltäckande IT-leverantör
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shop.malaroit.se | info@malaroit.se

Emilia Rosengård,     
28, Ekerö:
– Jag har sett Carolina Gynning och 
Anders Bagge, men de bor ju här. 
Annars har jag inte sett några kän-
disar på Mälaröarna, men det gör 
inget för jag är inte så jätteimpo-
nerad av människor som är kända 
heller. Förutom Peder Fredricson 
som är framgångsrik ryttare. Om 
jag såg honom här skulle jag nog gå 
fram och be om en autograf.

Peter Ö, 30, och sonen 
Elliot, 15 månader, 
Ekerö:
– Vi har bara bott på Mälaröarna 
sedan i höstas, så vi har inte hunnit 
spana efter så mycket kändisar men 
jag har sett Carolina Gynning och 
Suzanne Reuter. Nu verkar det vara 
många filminspelningar på gång här 
ute, bland annat en uppföljning av 
serien Partisan, så nu kommer det 
kanske gå att spana mer kändisar 
framöver.

Marianne Bryggman, 
68, Ekerö:
– Jag har sett E-type på Ica och Ste-
fan Sundström. Och han riksdags-
mannen Lars Ångström, som driver 
Äppelfabriken, är ju också lite känd. 
I slutet på 70-talet, i samma veva 
som jag flyttade ut på Mälaröarna, 
bodde också Björn Borg en kort tid 
ute på Färingsö.

KÄNDISAR  Den här veckan har vi spanat kändisar på öarna. Både Carola och 
Dogge Doggelito har varit på besök.

SÅ HÄR TYCKER VI!

Vilken kändis har du spanat 
här ute på Mälaröarna?

Slutreplik Adelsö kyrka

REPLIK

Jag har förstått att min 
insändare skapat debatt och 
upprörda känslor i både slott 
och koja, vilket i och för sig 
är bra, det var min intention. 
Men jag önskar förklara mig 
lite då min mening aldrig var 
att klanka ner på de personer 
som arbetar med skötseln. 
Jag ifrågasatte och gör fortfa-
rande tanken bakom, jag ser 
ingen röd tråd eller harmoni 
i de olika materialvalen och 
stilar som är idag på kyrko-
gården. Jag tycker att man 

förvaltar denna magnifika 
plats på ett odugligt sätt, rent 
estetiskt och formmässigt. 
Exempelvis, varför har man 
inte samma typ av lampor 
och material i de olika grav-
lundarna, sopställ, krukor, 
skyltar och så vidar? Jag 
älskar blomsterprakten, 
men utplanterade lite huller 
om buller gör att det iallafall 
i mitt tycke tillsammans 
med ovan nämnda dåliga 
materialval uppfattas som 
rörigt. Som svar på frågan 
som ställdes av en del med-
lemmar ur kyrkorådet i MN 

om vad åldern på kyrkan och 
världsarvsområdet har med 
det hela att göra? Vet man 
inte det så kanske man sitter 
på fel plats. Visserligen till-
hör inte kyrkan själva världs-
arvsområdet men den har en 
stor plats i det. Jag skulle vilja 
se samma behandling av 
kommunens andra världs-
arv. Kanske ett studiebesök 
vore på sin plats så att man 
kan få se vad en modernise-
ring i harmoni med ålder och 
materialval kan se ut.

– Adelsöbo

Ge de boende möjlighet att flytta tillbaka
Med hänvisning till de upp-
gifter som framkommit via 
media, om brandsynspå-
pekanden i elva år, gällande 
gruppbostaden Svalan med 
mera. Jag har för Öpartiets 
räkning via mejl tillskrivit 
socialnämndens ordfö-
rande Kjell Öhrström, för 
att på nytt lyfta ärendet till 
nämndens sammanträde 
den 28 april. Detta medförde 
att jag på mötet fick ta upp 
frågan på nytt, eftersom 
det inte hade tagits med på 
dagordningen. Efter en lång 
diskussion fick jag svaret att 
en formell skrivelse behöv-
des. Jag författade denna 
skrivelse till socialnämndens 
ordförande Kjell Öhrström 
och nämndens sekreterare 
för behandling i nämndens 
arbetsutskott och sedan 

vidare för beslut i nämnden. 
När ärendet var uppe för 
beslut i arbetsutskottet 19 
maj, var förslag till beslut 
att socialnämnden noterade 
endast som information, 
trots att min begäran var 
omprövning av social-
nämndens beslut. Jag yrkade 
att rubriceringen skulle 
ändras till omprövning av 
socialnämndens tidigare 
beslut avseende permanent 
placering till temporär 
placering av hyresgästerna. 
Med anledning av de nya 
uppgifterna som framkom-
mit ansåg jag, att med vilken 
rätt har vi som socialnämnd 
att bestämma över var och 
en av individerna. De är 
självständiga individer och 
ska därmed ges möjlighet att 
bestämma själva om de vill 

bo permanent eller tillfälligt 
vid de boenden som de nu 
placeras till i avvaktan på 
renovering. De ska ses som 
vilken kommuninvånare 
som helst med rätten att ha 
valfrihet. Det är inte så att 
permanent ”tvångsplace-
ring” sker av andra kom-
muninvånare inför behov av 
renoveringar, utan de är till-
fälliga tills de kan flytta till-
baka. Vi anser därför att när 
brandsynspåpekandena är 
åtgärdade ska de boende ges 
möjlighet att flytta tillbaka 
och åtminstone få frågan om 
de vill. De ska inte behöva 
ansöka om att få komma till-
baka till sin lägenhet, där de 
bott i ett flertal år.

– För Öpartiet 
Desirée Björk

Vill du vara med i vår panel?
Där får du möjlighet att tycka till om 

saker som berör våra öar!

Kan du bättre själv?

Var med att skapa ett nytt 
mittenstyre för Ekerö!

Hur vill du se Ekerö i framtiden? Visst känner du 
någon, kanske dig själv, som brinner för Ekerö 
och vill göra en insats som förtroendevald. 
Någon som tillsammans med oss vill lyfta Ekerö 
och skapa ett mer liberalt samhälle.

Inför valet 2022 erbjuder vi dig att delta i vår 
öppna nominering av kandidater till kommunens                        
                         och regionens fullmäktige.
                           
                           TA CHANSEN, KANDIDERA!
                               Mejla namn och kontaktuppgifter till:
                               ekero@liberalerna.se eller ring 
                               0705356800, Hans Henriksen ordf.

                       
                       
                       
                          
                        



HOWQVIST
SCHAKT & TRANSPORT AB

073-703 06 83

 S

  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

Fastpristariff 10 m3: 4750:- 
1 v hyresfritt!

LARMET GÅR 

FÄRENTUNA En brand, 
som medförde stora skador 
på sidobyggnader och hus, 
utbröt i Färentuna den 24 
maj. 

– Målsägande som bor på 
adressen flyttade saker från 
gästrummet till bastun. 
Båda dessa utrymmen lig-
ger i anslutning till garaget. 
Fastighetsägare hörde då 
att det sprakade och fräs-
te från bastun och såg att 
det brann där. Hela gara-
get med bastu och gästrum 
totalförstördes av branden,  
intilliggande bostadsfast-
ighet förstördes upp vid 
vind, berättar Marie-Louise 
Mattsson, tillförordnad 
kommunpolis.                                                

POLISEN Sista lörda-
gen i maj var det återigen 
ungdomsrelaterade pro-
blem i Stenhamra centrum. 
Arrivas larmcentral ring-
de polisen och meddela-
de att ungdomar kastade 
ägg på bussarna. När poli-
sen kom fram fanns inga 

bussar kvar. De fann dock 
några små grupperingar 
med ungdomar vid gamla 
macken, Borgenparken och 
badet men i övrigt var det 
lugnt. Generellt sett är det 
många ungdomar ute både 
till fots och i motorfordon, 
men tyvärr lyser vuxna med 

sin frånvaro, säger Marie-
Louise Mattsson, tillförord-
nad kommunpolis.

– Jag vill också trycka på 
att mälaröborna ska försöka 
hålla koll på sina bilar, båtar 
och cyklar då vi ser att till-
grepp av just dessa fortskaff-
ningsmedel ökar.                    

KOMMUNPOLISEN INFORMERAR

MARIE-LOUISE MATTSSON
KOMMUNPOLIS

Brand i bastu 
och gästrum

MÄLARÖARNA Det har 
varit gott om tjuvar i farten 
under den senaste tvåveck-
orsperioden och har stulit 
både sådant som är uppen-
bart stöldbegärligt, men 
även en hel del udda före-
mål.

Ett flertal stölder av diesel 
och bensin har gjorts från 
båtar som varit noggrannt 
förankrade vid öar i Mälaren 
och båtklubbar på fastlan-
det. Även ett par båtar har 
stulits under perioden.

I slutet av maj bröt sig 
någon in i en garagelänga 
på Björkuddsvägen. Flera 
stängningsanordningar till 
garageportar förstördes i 
samband med detta och ett 
stycke ”koben” som förva-

Stölder av 
stort och litet 

EKERÖ Tidigare under 
våren har Mälaröarnas nyhe-
ter rapporterat om försök till 
åldringsbrott och åldrings-
brott som ägt rum i kommu-
nen. Återigen har en försla-
gen brottsling lyckats att lura 
en äldre person, denna gång 
född 1931 och boende på 
Tegelbruksvägen, att lämna 
ifrån sig sitt bankkort och 
sin kod. Tillvägagångssättet 
är återigen att bedragaren 
ringer upp målsägande och 
utger sig för att vara från 
polisen att han även jobbar 
på en bank. Han säger att 
någon har tagit ut pengar 
på målsägandens konto och 
att de behöver kortet och 
koden för att kunna hjälpa 
till.                                                

Ännu ett nytt 
åldringsbrott

rades i ett av garagen stals 
också.

Under samma tids-
period upptäcktes även 
ytterligare stöldbrott på 
Björkuddsvägen. Bilar blev 
bestulna på registrerings-
skyltar, en båtmotor stals 
från en båt på Björnholmen 
medan ägarna sov precis 
intill och begagnade padel-
rack stals från en padelan-
läggning på Munsö.

Både vid Ekebyhovs-
skolan, på Clas Horns väg 
och i Skå har cyklar stulits 
och i Skå blev dessutom en 
mountainbikeägare bestu-
len på sina cykeldäck.

En 90 kilo tung markvi-
brator samt en lasermätare 
blev stulna från en container 
på Tegelbruksvägen och vid 
Edeby stals ett elverk som 
var skyddat med en kätting.                        



          

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

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

08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se

Tel 560 425 80 
 

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

När du behöver hjälp finns vi här.  
Och vi lovar att göra allt vi kan för att lösa ditt problem. 
Välkommen till Leja – vi har koll på Mälaröarna! 

  

LOCAL HEROES

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

Lackering  Lackering  

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!

VATTENBRUNN
BERGVÄRME

Tel: 08-560 243 48

FÄRG   TAPET 
GOLV

Tunnlandsvägen 3

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

Följ oss på Facebook  
och Instagram!



Tegelbruksvägen 9C, Ekerö Centrum Centralt läge

Egen uteplats

Renoveringsbehov

Trevligt planerad lägenhet belägen på markplan med egen uteplats. Här bor man centralt invid Ekerö centrum 

med tillgång till bra service goda kommunikationer.
2 ROK 61 KVM UTGÅNGSPRIS 1 795 000 KR

AVGIFT 4 590 KR BYGGÅR 1988 EP 67 KWH/KVM/ÅR

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE MARTIN LARSSON TEL 070-830 01 61

EKERÖ CENTRUM BOSTADSRÄTT

Solhemsvägen 8, Närlunda Rymlig och tilltalande villa

Väldisponerad och anpassningsbar 

Smakfull renovering med känsla

Väldisponerad och anpassningsbar planlösning. Huset passar både den stora familjen som behöver många sovrum 

men även de som vill ha gott om utrymme med gästrum, kontor m.m.�

Fem bra möjliga sovrum. Trivsamma sällskapsytor. Kök med utgång till baksidans härliga trädgård som är 

skyddad av lummig grönska. 

7 ROK 172 KVM UTGÅNGSPRIS 5 995 000 KR

TOMT 535 KVM BYGGÅR 1966 EP 209 KWH/KVM/ÅR

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE JENNY NÄSLUND TEL 070-826 83 00

EKERÖ VILLA

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



Rådjursvägen 13, Närlunda Fint kök med öppen planlösning

Öppen spis & Lusthus

Barnvänlig återvändsgata

Barnvänligt kedjehus med utmärkt läge i populära Närlunda! Härliga ängar med lekpark och vy mot Mälaren, bara 

någon minut bort. Smakfullt renoverat kök med öppen planlösning. Öppen spis. Helt fantastisk solig tomt med 

inbjudande altaner och lummig grönska. Charmigt lusthus och isolerat garage.
5 ROK 125 KVM UTGÅNGSPRIS 6 250 000 KR

TOMT 401 KVM BYGGÅR 1967

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE LINN LAGERQVIST TEL 070-510 65 69

EKERÖ NÄRLUNDA KEDJEHUS

Ottarvägen 14-16, Skå Tureholm Attraktiv sjötomt med brygga

Representativ villa från 1924

Populärt & lantligt område

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 2080 KVM BYGGÅR 1924

EP 92 KWH/KVM/ÅR

MÄKLARE SOPHIA  ÅKERMAN TEL 070-760 46 63

SKÅ- FÄRINGSÖ TUREHOLM VILLA

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



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

Hagaringen 2, Tappsund Tilltalande och påkostad villa

Pool och spabad

Garage

Fantastiskt fastighet som har det mesta man kan önska sig. Varsamt utbyggt och förädlat med vacker exteriör.

Underbar trädäckad altan i bästa solläge, med sol hela dagen och kvällen. Skyddad och omgiven av grönska. Här 

finns pool, spabad och utedusch. Möjlighet att sitta under bar himmel eller under skyddande tak med infravärme. 

Utekök med vatten och grill. Lekvänlig plan gräsmatta, äldre äppelträd och prunkande rabatter.

6 ROK 197 KVM UTGÅNGSPRIS 9 000 000 KR

TOMT 1 752 KVM BYGGÅR 1935 EP 236 KWH/KVM/ÅR

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE JENNY NÄSLUND TEL 070-826 83 00

EKERÖ TAPPSUND VILLA

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



En härlig dag 
på stranden
Sommaren slog till med full 
kraft lagom till invigning och 
strandfest på Jungfrusund.  
s.2-3

En aktiv gästhamn

uppleva på Jungfrusund på 
vår översiktskarta. s.4-5

Mat, dryck & nöje
En kulinarisk sommar dukas 
upp på Restaurang Jungfru-
sund och Golfbaren . s.6-7

O’Learys öppnar 
midsommarveckan
Som första restaurang med 
konceptet ”Seaside”, slår 
O’Learys upp portarna till live-
sport, bowling, karaoke och 
mycket, mycket mer.  s.7

Den nya strandremsan är redo för
både aktiva & lata sommardagar

SKÖNT STRANDHÄNG
INVIGER SOMMAREN 

Förboka plats i 
gästhamnen 
Från måndag 7 juni går det 
nu att boka och betala gäst-
hamnsplats på Jungfrusund. 
Du gör det på dockspot.se

9 juni 2021 | NR 2 

PÅ MARINAN

Öppnar midsommarveckan
GAME ON!

O’Learys Seaside Jungfrusund öppnar till midsommar

i



RUDEBOYS
att gunga på stranden med sina 
Jamaicanska 60-tals SKA-låtar.



HÄRMED FÖRKLARAS SOMMAREN INVIGD!
Liksom stranden med hjälp av RUDEBOYS, härliga gäster och ett strålande väder

SENASTE NYTT

Många sökte sig till 
Jungfrusunds marina 
i helgen, restaurangen 
var fullsatt, köerna 
ringlade långa (med 
avstånd förstås) till 
både golfbar, strand-
bar och kiosk.  Solsto-
lar blev snabbt upp-
tagna, båtar fyllde 
gästhamnen och solen 
sken hela långa dagen. 

Peter Siepen körde i 
gång festen på Res-
taurang Jungfrusund 

redan vid 12-tiden på 
lördagen och Addwater 
lät gäster testa på att 
springa på vatten (wa-
terballs) och skjuta 
fotbollsdart. Strand-
kiosken sålde glass i 
stora lass och Golfba-
ren tillsammans med 
Ekerö Brygghus ser-
verade öl i sin pop up 
bar direkt på stranden. 

Jan Björklund, VD för 
Jungfrusunds Skär-
gårdsstad som äger 

och utvecklar Jungfru-
sunds marina, höll in-
vigningstal av den nya 
strandremsan, men 
beslöt sig att inviga 
sommaren i stället och 

umgås lite mer normalt. 

Därefter blåste RUDE-
BOYS igång en kavalkad 
av sköna Jamaicanska 

både unga och äldre att 
gunga med i sanden. 
Festen höll i gång hela 

vägen till vad de nya 
restriktionerna tillåter, 
och vi var nog många
som var lätt solsvedda 
när det var dags 
att bege sig hemåt.

Vi vill tacka alla som 
kom och förgyllde den-
na dag och vi är extra 
glada att så många 
barn fanns på plats 

familjär stämning, ända 
in   på småtimmarna! 
TACK!

Kerryn & Craig från lokala Ekerö 
Brygghus gästade strandfesten 
med en läcker pop up bar som 
serverade en nyJungfrusundsöl.

Jan Björklund inviger 
sommaren och 
strandhänget



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 
anlagts 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 utrust-
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 SKÖNASTE

Aktivitet, nöje  & lugn

1

-
veckling där nya hus, padelba-

under juni. Bilden är  tagen 5 juni.

2

4

5

3

3

14

15
16

17



E GÄSTHAMN

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 

6
7

8

9

10

11

3

3

12

12

3

Försenad leverans, beröknas 

stå klara i slutet av juni.

midsommarveckan 
(v.25)

13



Hade du vägarna för-
bi Jungfrusund under 
förra sommaren så 
kanske du hade turen 
att hamna mitt bland 
karibisk grillmat till 
sköna toner av reggae? 
Nu är det dags igen!

Med start i juli rullar 
Junkan i gång med ett 
stående, fullspäckat 
schema både vad gäller 
mat och underhållning. 
Något för alla, alla 
smaklökar och alla 
möjliga tillfällen alltså!

Tisdagar:
Quiz & trubadur - med 
kanske världens bästa 
kille (KVBK)   

Onsdagar:
Asian grill på verandan 
med överraskningar.

Torsdagar:
Klassisk räkfrossa för 
265 kr/person.

Fredagar: 
Kapten Siepen håller 
hov från 12:00. Fredags-
grill och skaldjurstema.

Lördagar:
Karibien grill med DJ 
och gäster.

Söndagar: 
Grillsöndag på vår
alltid (okej, nästan då) 
soliga grillveranda.

Kiosken på stranden 
fungerar som gäst-
hamnskontor, liksom 
för uthyrning av olika 
vattenaktiviteter. Men 
de har också allt du 
kan tänkas behöva för 
lata dagar på stranden. 

Kommer du till Jungfru-
sund med båt och vill 
lägga till i gästhamnen, 
så är det hit till strand-
kiosken du ska gå för 
att betala hamnavgif-
ten, eller behöver hjälp.

Det kostar 80 kronor om 
du lägger till över dagen 
(08-17) och vill du 
övernatta så betalar 
du från 250 kronor för 
en dygnsplats (12-12).

Bryggan liksom kiosken 
bemannas av personal 
från Addwater, som 
också är de som arr-

angerar alla vatten-
aktiviteter på marinan. 

Så här kan du även 
hyra en SUP, Kajak eller 
vattenskoter och ge 
dig ut på Mälaren. 
Eller kanske boka in ett 
Speedcats-race med 
kompisarna, prova på 
hisnande Flyboards, 
eller springa på vatt-
net i s.k. waterballs.  

Kanske är du mer sugen 
på en lugn stranddag.  
Då har kiosken allt du 

-
glasögon, solkräm 
och handduk, snacks, 
glass och drycker.  

Tröttnar du på att 
bara lapa sol hittar du 

och mycket, mycket 
annat att förgylla din 
dag med! Välkommen! 

Kulinarisk sommar på 
Restaurang Jungfrusund

Allt för en dag
på stranden
Öppet alla dagar 10-18

Temadagar sätter tonen i sommar

MIDSOMMARAFTON
Midsommargrill med 
trubadur fram till 19:00.

MAT, DRYCK & NÖJE



Sveriges vackraste golfbar förnyar sig
Läckra nyheter på menyn 
Lugn, den vackra och 
unika minigolfbanan 
som ringlar sig ut i 
Mälaren är intakt. För 
varför ändra på en 
bana som så sent som 
förra året förärades 
med SM i minigolf? 

Däremot utvecklas ut-
budet i själva golfbaren. 
För du vet väl att du 
kan kombinera din 
runda med något gott 
att äta och dricka? 

I direkt anslutning till 

top-box, där du kan 
köpa en glass eller 
korv med bröd i all 
hast mellan slagen - 
men utöver det tillagas 
och serveras även sten-
ugnsbakade pizzor 
och olika sallader för 
de lite mer hungriga. 

Till denna sommar 
förnyas menyn som 
nu innehåller en rad 
smårätter som kan av-
njutas i lugn och ro. 

Vad sägs om Falafel-
bägare, Kycklingbäga-
re, Piadina vegetarisk, 
Piadina salami eller 

efterrätten Piadina 
dessert - med enklare 
ord Nutella, vit choklad 
och banan. Mums!

Till det stora utbudet 
av bubbliga drycker 
beställer du med fördel 
en charkbricka, chips, 
ölkorv eller oliver som 
tilltugg.

För de små (i sinnet) 

med pannkakor, korv 
eller pizza.

När rekordet är slaget 
(ok, 20 slag som sattes 
under SM blir kanske 
svårt att klå första 
rundan) magarna 
mättade och törsten 
släckt, så rekommen-
deras att gå ”dörr-i-
dörr” till strandkiosken.

Här hyr ni en tur med 
SUP, kajak, vattenskoter 
eller någon av alla 
roliga vattensporter 
som erbjuds i  marinan.

Fram till 15 augusti 
har golfbaren öppet 
alla dagar mellan 11-22.
Lycka till på golfbanan 
i sommar!      

Nu är det snart dags. 
Det arbetas febrilt
med att färdigställa  
Sveriges förmodligen 
läckraste O’Learys.

Restaurangen är först ut  
i O’Learys-familjen med 
ett nytt konceptuellt 
namn, Seaside. Detta 
tack vare sitt unika läge 

vid Mälarens strand.

Förutom att erbjuda en 
underbar uteservering 
med fantastisk utsikt 
ut över Mälarens glitt-
rande vatten, kommer 
även efterlängtade 
aktiviteter på menyn. 

Här kommer du bland 

annat kunna bowla, 
sjunga karaoke, kasta 
dart och cornhole, spela 

basket och boxboll.   

Och se på sport förstås. 
Massor av sport. På 
många skärmar. Så när 
Sverige har tagit sig 
vidare från grupp-

spelet i EM - då ses 
vi väl här och till-
sammans hejar fram 
våra blå-gula hjätar!?

Psst, alla ni som gillar 
padel, O’Learys-gänget 
utlovar även bevakning 
av padeltouren!  

GAME ON!

O’Learys 
öppnar till 

midsommar

ALLA DAGAR 11-22 
 
Vuxen 120 kr
Ungdom/Pensionär 90 kr
Barn till 12 år 60 kr
En runda till? Halva priset.

NY
MENY

BOWLING - KARAOKE - SHUFFLEBOARD - DART - AIRHOCKEY - CORNHOLE - BOXBOLL - BASKET

MAT, DRYCK & NÖJE



MÄLARENS SKÖNASTE GÄSTHAMN


