
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!

Idag öppnar O’Learys

Läs mer i bilagan inne i tidningen

GAME ON
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Glad midsommar!

 /kg 
 89k 

 Färsk laxsida   ICA Gott Liv.   
Ca 1200 g.   Salmo salar. Odlad i Norge. 
  Jfr pris 89:00/kg.   Max 1 köp/hushåll.  
*Gäller ej spel, tobak, lotter, receptfria varor eller pant.

 Svensk färskpotatis       I lösvikt. 
  Jfr pris 2:90/kg.     Max 5 köp/hushåll.  

 2  90  /kg 

 Matjessilltårta   Tappens kök. 
    6-8 portioner.          

 /st 
 149k 

Fläder/Citronsill  Tappens kök. 
 Jfr pris 149:00/kg.    

 Svensk Löjrom   Bottenviken.     
Från fi skdisken.   Jfr pris 1990:00/kg.        

 /hg 
 199k 

Löjromssill    Tappens kök.       
Jfr pris 199:00/kg.        

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

Priserna gäller 21/6–27/6-21. 

Tapp ens kök lagar goda klass iker 

till  Midsomm arfesten och i diskarna 

fi nn s de bästa råvarorna.

/Kristina och Vill e � �

 Gubbröra   Tappens kök.       
Jfr pris 129:00/kg.        

 12  90  /hg  19  90  /hg  14  90  /hg 



Öppet 7–22
Midsommarafton 7-18

Midsommardagen 9-22 Tappström

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

 Gräddfi l   Arla.   3 dl.   10-12%. 
Gäller ej ekologisk.   Jfr pris 30:00/liter.    

 Oxfi lé   Ursprung Sverige.   Hel. 
    Jfr pris 299:00/kg.    

 /kg 
 299k 

 49  90  /st 

 Margerit med midsommarstång  
     Krukstorlek 11 cm. Med ytterkruka.      

 Hängmörad Oxfi lé   Svensk.     Mittbit. 
Från manuella köttdisken.   Jfr pris 599:00/kg.        

Vegetariska plättar    Bosphorus.  
Från vår Deli.   Jfr pris 10:00/st.        

 59  90  /st 

Texas Longhorn ribs      420 g. 
Jfr pris 142:60/kg .

Vaniljglass      Alvesta. 500 ml.
Jfr pris 49:80/liter 

 2  för

 18k 

 /kg 
 599k 

 /st 
10 k 25   90  /st 



filosofinfilosofin

ajen   
 

070-380 12 45 
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Ges ut av Mälarö Media AB sedan 1995
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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”.

Välkommen till ännu ett nummer av din 
lokaltidning! Denna sommar kommer vi även 
ut med ett sommarnummer efter denna 
tidning med utgivning 30 juni. Sommarnumret 
kommer att finnas i våra tidningsställ under 
hela sommaren. Hos Ica Tappström, Coop 
Stenhamra, Coop Träkvista, Lidl, ICA Nyckelby, 
vårdcentralen, Enzo, Ekebyhovs slott, Restau-
rang Jungfrusund samt kommunhuset finns 
vår tidning att hämta. Första numret efter 
sommaren kommer ut den 18 augusti. Vi på 
redaktionen vill önska alla våra läsare, kunder 
och övriga samarbetspartners en riktigt trevlig 
midsommar och en skön sommar!                   

                                                Thomas Älgekrans 

Läsa MN från pärm till pärm

1999 - 2019

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från





Mälaröarnas
Boendestöd

EKERÖ | För att underlätta 
covidvaccinationen för 
mälaröborna får Ekerö en 
egen vaccinationsbuss. 

– Vi vill göra vaccinet så 
tillgängligt som möjligt, 
säger finansregionrådet 
Irene Svenonius som i 
samband med starten 
besökte bussen med 
kommunalrådet Adam 
Reuterskiöld.

För att det ska bli lättare 
för mälaröborna att få sin 
covidvaccination kommer 
en mobil vaccinationsbuss 
framöver att besöka Ekerö 
kommun tre dagar i veck-
an. Från och med nu och 
fram till september kom-
mer bussen stå parkerad vid 
Tappströmsskolan. Förra 
tisdagen besökte finansre-
gionrådet Irene Svenonius 
(M) bussen tillsammans 
med kommunalråd Adam 
Reuterskiöld (M). 

– Jag är stolt och glad 
över vårt samarbete med 
regionen. Det är positivt att 
vi kan förbättra möjlighe-
terna för våra medborgare 
när det gäller vaccinering 
i Ekerö kommun, säger 

Adam Reuterskiöld.
Irene Svenonius håller 

med och poängterar att 
mälaröborna sedan start 
varit mycket duktiga på att 
ta sitt ansvar i den här pan-
demin och sett till att få sitt 
vaccin när det varit dags. 

– Nu går vi ner i de yng-
re målgrupperna samtidigt 
som det är dags för många 
att få sin andra dos och 
sommargästerna åker ut på 
Mälaröarna. Då vill vi göra 
vaccinet så tillgängligt som 
möjligt och underlätta för 
människor att få sitt skydd 
mot covid-19, säger hon. 

Ekerö har hittills legat bra 
till när det gäller covidvac-
cineringen och har topp-
lacerat sig bland de kom-
muner som har haft högst 
täckning sedan start. Sta-
tistiken visar dock att kom-
munen halkat efter i vacci-
neringen av dos 2, framför 
allt bland personer som är 
65+. 

– Vi hoppas att få upp 
den siffran genom att göra 
vaccinet mer tillgängligt 
med hjälp av vaccinbussen, 
säger Irene Svenonius.

För att kunna få vaccina-
tion på bussen krävs tids-
bokning via appen Alltid 
öppet eller via telefonbok-
ning som finns för ett fler-
tal olika språk.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Vaccinationsbuss på Ekerö

NYHETER ”Vi hoppas att få upp den siffran genom att göra vaccinet mer tillgängligt med hjälp av vaccinbussen” ’’

’’
FAKTA ÄMNE

 Var: Tappströmsskolans 
parkering

 När: Söndagar mellan 
10.00-15.00 och måndagar 
och tisdagar mellan 10.00-
17.00 fram till september

 Hur: Boka tid i appen 
Alltid öppet

Kommunalråd Adam Reuterskiöld och finansregion-
råd Irene Svenoius utanför Ekerö kommuns nya 
mobila vaccinationsbuss.           FOTO: LINNEA LUNGREN



Köpa? Sälja? Nu?

Det är spännande att byta bostad, men det kan också 
vara en utmaning. Vare sig du ska köpa eller sälja.  

Våra mäklare som är experter på området där du bor, 
och våra digitala tjänster hjälper dig till en smidig  

och lyckad bostadsaffär. Är vi rätt för dig? 
Utmana oss!

Utmana mäklarkedjan som
säljer flest bostäder i Sverige.

fastighetsbyran.com/ekero
08 564 109 80 / ekero@fastighetsbyran.se



EKERÖ PASTORAT 
ADELSÖ-MUNSÖ, EKERÖ OCH LOVÖ FÖRSAMLINGAR

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

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

Möt vår nye präst 

Den 7 juni började Ulf Franzén på Ekerö pastorat. 
Ulf är väl förtrogen med kris- och katastrofhan-
tering. Han var en av de svenska präster som åkte 
ner i första akuta läget i Thailand efter tsunamin. 
Han har varit fallskärmsjägare, fängelsepräst, 
stiftsadjunkt för kyrka / arbetsliv, kyrkoherde och 
har arbetat som fartygspastor ombord på HMS 
Carlskrona under insats ME02 i Somalia för att 
skydda FN:s mattransporter från pirater. 

Ett liv fyllt av tuffa utmaningar, har det varit 
medvetna val? 
- Det har som oftast varit medvetna val fast jag 
vet att när man ser mitt CV, så ser det lite väl 
spännande ut. Jag har följt min kallelse, sett ut-
maningar och tagit 
mig an dem. 

När visste du att det var präst du skulle bli? 
- Den inre kallelsen fanns där under lång tid som 
en längtan att tjäna. Det stod inte präst i eldskrift 
på himlen, men i och med teologistudierna kom 
även den yttre kallelsen från kyrkan till prästäm-
betet. 

Vad är dina tankar och känslor inför arbetet 
inom Ekerö pastorat? 
- Jag går in i detta vikariat med förnyad energi och 
till min glädje upplever jag Guds ledning och kallel-
se på nytt. Jag hoppas kunna bidra och underlätta 
arbetet i församlingen fram till årsskiftet framfö-
rallt genom dop-, vigsel- samt begravningsför-
rättningarna. Barnverksamheten ligger mig också 
varmt om hjärtat och församlingens förskoleverk-
samhet gläder mig mycket som både präst, farfar 
och morfar med egna 
barnbarn i dessa härliga 
åldrar.

Ulf Franzén
Präst

                               PÅ MÄLARÖARNA          23/6 – 29/6 2021

  
Familjevandring i vikingakvarteret

Träffa nordens apostel Ansgar, Mor Frideborg och hennes trälar.

Se hur livet såg ut för de första kristna under vikingatiden. 

Tillsammans med oss kan ni göra vaxljus eller halsband. 

29 juni – 4 juli   10-15 augusti  

Familjevisningar kl. 12.45 och 14.45

Plats: I det vikingatida kvarteret

Du bokar själv din resa på Strömma kanalbolag

 från Hovgården eller från Jungfrusund. 

För mer information: annika.s.akerlund@svenskakyrkan.se

                    KALENDARIUM
                            
 Lör 26 juni  11:00 Ekerö kyrka
 HÖGMÄSSA
 Präst:Ulf Franzén
 Musiker: Cathrine Skagstedt

 Sön 27 juni 15:00 Lovö kyrka
 GUDSTJÄNST 
 Präst: Monika Regnfors Sjörén
 Musiker: Cathrine Skagstedt, 
 Vokalensemblen Octavia, dir 
 Rebecka  Ryd. Musik av: 
 Waldemar Åhlén, Rebecka Ryd
                   och Mårten Janson. 
 
       

Nu öppnar vi upp!
Restriktionerna kring corona har 
lättats och ni är åter välkomna att 
besöka våra gudstjänster på plats. 
Inomhus: upp till 50 deltagare med 
anvisade platser. Utomhus: 100 

deltagare utan sittplats.

19 september 2021 är det kyrkoval. I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroen-
det att styra Svenska kyrkan de kommande fyra åren. Direkta val sker till kyrkofullmäktige 
i församlingen eller i pastoratet, till stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet på den 
nationella nivån.

Läs mer om kyrkovalet:
 https://www.svenskakyrkan.se/ekero/kyrkovalet-19-september-2021

Långtidsvikariat i Öppna 
förskolan samt konfirmand- och 
ungdomsarbetet.

Heltidsvikariat för dig som vill jobba med barn, 
föräldrar och ungdomar.

Läs mer på:
www.svenskakyrkan.se/ekero/ledig-tjanster

Varmt välkomna!

Foto: Johannes frandsen



                                PÅ MÄLARÖARNA          

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING   

   23/6 - 29/6 2020

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

GUDSTJÄNSTER 

Lör 2020-06-26 Skå kyrka 
11:00 MIDSOMMARMÄSSA MED LJUSTÄNDNING
 Yngve Göransson, präst 
 Joakim Wanzelius, musiker
 
Sön 2020-06-27 Skå kyrka 
11:00 MÄSSA MED LJUSTÄNDNING
 Yngve Göransson, präst 
 Joakim Wanzelius, musiker 

Sön 2020-07-04 Stenhamra församlingsgård
11:00 MÄSSA MED LJUSTÄNDNING 
 Peter Strömmer, präst.  
 Joakim Wanzelius, kyrkomusiker.
 
Sön  2020-07-11 Skå kyrka 
11:00 MÄSSA MED LJUSTÄNDNING   
 Peter Strömmer, präst.  
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker. 

Sön 2020-07-18 Färentuna kyrka
11:00 MÄSSA MED LJUSTÄNDNING  
 Ann-Sofi Furegård Sandberg, präst.
 Joakim Wanzelius, kyrkomusiker. 

Sön 2020-07-25 Stenhamra församlingsgård 
11:00 MÄSSA MED LJUSTÄNDNING 
 Yngve Göransson, präst.  
 Joakim Wanzelius, kyrkomusiker. 

Sön 2020-08-01 Skå kyrka 
11:00 MÄSSA MED LJUSTÄNDNING 
 Yngve Göransson, präst.  
 Joakim Wanzelius, kyrkomusiker.

Sön 2020-08-08 Färentuna kyrka 
11.00 MÄSSA MED LJUSTÄNDNING 
 Yngve Göransson, präst.  
 Birgitta Lindeke Levin, kyrkomusiker. 

Sön 2020-08-15 Stenhamra församlingsgård
11.00 MÄSSA MED LJUSTÄNDNING
 Yngve Göransson, präst.  
 Birgitta Lindeke Levin, kyrkomusiker. 

SOMMARCAFÉ
Nu har vi öppnat upp vårt populära sommarcafé på  
Stenhamra församlingsgårds innergård.  
För extra trygghet och säkerhet serverar vi kaffe och fikabröd  
vid borden. Vi dukar också upp på ett sätt så att vi lätt kan hålla  
säkerhetsavstånd till varandra.  
Varmt välkomna hela sommaren, torsdagar 13.00-15.00.

MUSIK I SOMMAR

Tis 2020-07-06 Skå kyrka 
19:00 PORTRÄTT AV HÅKAN SUNDIN 
 "Att utforska, uppleva, interagera, glädjas åt, känna med. Musiken har   
 många sidor och är ett sätt att leva för mig. En djup källa till glädje, starka  
 upplevelser och innerligt samspel med musiker och lyssnare.  
 Välkommen att följa med en stund in i min musikaliska värld!"  HS
 Birgitta Lindeke Levin, sopran
 Håkan Sundin, flöjt/ saxofon
 Ligita Sneibe, orgel/ piano

Tis 2020-07-20 Färentuna kyrka
19:00 SOMMARHAGEN MED GENTLE STRING QUARTET 
 Musik av Johan Helmich Roman, Wilhelm Peterson-Berger, 
 Wolfgang Amadeus Mozart, Gerardo Hernan Rodriguez, Ástor Piazzolla.
 Gentilia Pop Kårfors, violin 
 Farida Saifeeva, violin
 Ulf Larsson, viola
 Per-Ola Claesson, cello 

Tis 2020-08-03 Skå kyrka 
19:00 MOONDOG!
 Musik av den legendariske amerikanske tonsättaren och gatumusikern, med  
 influenser från barock, folkmusik och jazz. Och några gamla danser.
 Stefan Lakatos, slagverk
 Bengt Tribukait, piano, orgel och cembalo
  
Tis 2020-08-24 Färentuna kyrka 
19:00 BARA BAROCK MED BARABAROCK 
 Kantater av Georg Philipp Telemann, Élisabeth Jacquet de La Guerre,  
 arior av Georg Friedrich Händel mm
 Emma Fagerström, sopran
 Yael Tishler, blockflöjter
 Johannes Rydén, cello
 Kerstin Baldwin Sterner, cembalo

MÄLARÖARNAS ORGELDAGAR

Tis 2020-08-17 Skå kyrka   
19:00 Hans-Ola Ericsson spelar på Thürorgeln från 1973
 
Ons 2020-08-18 Hilleshögs kyrka  
19:00 Ligita Sneibe spelar på Thürsorgeln från 1973

Tors 2020-08-19 Ekerö kyrka  
19:00 Hans-Ola Ericsson spelar på Paschenorgeln från 2017

Fre 2020-08-20 Färentuna kyrka  
19:00 Erik Boström spelar på Grönlundorgeln från 1965

Lör 2020-08-21 Sånga kyrka  
19:00 Camille Bloch spelar på Strandorgeln från 1834

Sön 2020-08-22 Adelsö kyrka  
18:00 Gabriella Sjöström spelar på Strandorgeln från 1829

En vänlig grönskas rika dräkt… 

Tänk vilken prakt naturen visar upp nu. Värme och regn ger växande livskraft åt grönska och blommor. 
Det är lätt att bli naturlyrisk under denna tid och midsommardagens gudstjänst har ju temat Skapelsen. 

Det är härligt att vi kan öppna upp våra dörrar i sommar. Det blir nästan symboliskt. Att öppna dörren för
sommaren och för varandra. Det är ju så vi vill vara som kyrka, men inte har kunnat på grund av pandemin.  
I sommar kan vi fira gudstjänst, njuta av musik i våra kyrkor och mötas på Sommarcafé i Stenhamra.  
Så klart under ansvar, med begränsat antal och med rätt avstånd. Men vi kan ses!

Här nedanför har vi samlat sommarens gudstjänster och sommarmusik. Om ni vill kan ni klippa ut och spara.  
Allt finns så klart också på vår hemsida och Facebook. Där hittar du också våra digitala sommarandakter  
som kommer ut med en ny hälsning varje vecka. Vill du ha lite intressant sommarläsning kan jag också tipsa  
om "Fråga prästen" och "Kyrkårets pärlor" på vår hemsida. 

... och solens ljus och lundens sus och bäckens sorl bland viden förkunnar sommartiden. 
 
Guds rikaste Välsignelse vare med dig.  

Peter Strömmer
Kyrkoherde i Färingsö församling

påpå 

e livskraft åt grönska o
udstjänst har ju

ymbbooli

           



MÄLARÖARNA | Vägföre-
ningarnas vara eller icke 
vara är en fråga som 
diskuterats flitigt på 
Mälaröarna genom åren. 
Nu har frågan aktualiseras 
på nytt av en motion och 
på vägar där kommunens 
vägansvar tar slut har 
vägskyltar satts upp.

– Vi vill tydliggöra hur ab-
surt många vägar det hand-
lar om, säger Alexander 

Lind af Hageby, kommun-
fullmäktigeledamot Libe-
ralerna Ekerö.

Mälaröarnas nyheter har 
tidigare skrivit om att flera 
politiska partier anser att 
kommunen borde ta över 
vägföreningens ansvar 
men att även föreningarna 
själva vill få kommunen att 
ta över driften. Nu har Li-
beralerna i Ekerö tagit sta-
fettpinnen i frågan och lagt 
en motion till kommun-

fullmäktige om att Närlun-
da och Stockby vägfören-
ingar bör kommunaliseras. 
I samband med detta har de 
också satt upp vägskyltar 
för att markera vilka vägar 
det handlar om.

– Vi vill tydliggöra pro-
blemet, eftersom många 
tror att det är kommunala 
vägar de åker på, men fak-
tum är att vi inte kan åka 
till varken skolor eller vård- 
och omsorgsboenden eller 

ens kommunhuset utan att 
åka på privata vägar, säger 
Alexander Lind af Hageby.

Det huvudsakliga ar-
gumentet för att kommu-
nen ska överta ansvaret 
är att det enligt plan- och 
bygglagen är kommunens 
ansvar att sköta vägarna i 
detaljplanerat område och 
att det bara i undantagsfall 
ska lösas på annat sätt. 

– På Ekerö lever sådana 
lösningar kvar sedan 70-ta-

let då stora delar var små-
stugeområden.

Ekeröalliansens har se-
dan tidigare lovat att frågan 
ska utredas under mandat-
perioden, men Alexander 
Lind af Hageby menar en 
sådan utredning är poäng-
lös eftersom frågan redan 
är utredd fyra gånger tidi-
gare och att utredningarna 
varje gång kommit fram till 
att kommunen ska ta över 
huvudmannaskapet för 

vägarna inom tätorterna. 
– Det är bortkastade 

pengar, utredningens enda 
syfte är att skjuta frågan på 
framtiden, säger Alexander 
Lind af Hageby innan han 
avslutar:

– Det är inte om man ska 
göra det, utan hur man ska 
göra det som behöver utre-
das.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Här tar kommunens ansvar slut

NYHETER ”Vi vill tydliggöra problemet, eftersom många tror att det är kommunala vägar de åker på...” ’’

Vägskyltar har satts upp för att tydliggöra var vägansvaret för kommunen tar slut.

Övre raden: Annika S. Åkerlund, Anders Häggmark, Mårten Mårtensson, Monica Wallenius, Roland 
Johansson, Barbro Arlinger.

 Anna-Maj Johansson, Anita Häggmark, Lennart Arlinger, Anne-Monica Larsson.
Främre raden:

 vilka 
som bestämmer och vilka visioner de 

-

-
-

 

 
k.soren.nordstrom@gmail.com
Roland Johansson, rond@telia.com
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Vi träffas på journalis-
ten Ulrika Fåhraeus gård i 
Färentuna. Det är här, i Ul-
rikas skrivarstuga på loftet 
ovanför stallet, som Annas 
historia blivit till boken 
”Händelserna på hästgår-
den – familjens berättelse”.

– Det har varit som terapi 
att sitta i den soffan, säger 
Anna och pekar på soff-
gruppen i hörnet av loftet, 
där timmar av förlösande 
samtal till slut resulterade i 
ett bokmanus, som de båda 
Färingsötjejerna sålde in till 
ännu en Färingsötjej: för-
läggaren Hanna Jacobsson 
på bokförlaget Forum.

Anna och Ulrika lärde 
känna varandra genom An-
nas äldsta dotter Sophie. 
När Sophie avslöjade hela 
sin mörka familjehemlig-
het i ett inlägg på sin dåva-
rande blogg följde Ulrika 
upp med en intervju med 
Anna och Sophie som hon 
i sin tur publicerade på sin 
välbesökta blogg Ponny-
mamman. Blogginläggen 
väckte stor uppmärksamhet 
och resulterade i den pris-
belönta P1-dokumentären 
Hästgården och det var efter 
det som Annas tankar på en 
egen bok föddes. För även 
om hon uppskattar doku-
mentären har hon saknat att 
få berätta sin version av vad 
som hände.  

Den började när hon bara 
var 14 år och kom i kontakt 
med den dubbelt så gam-
la, charmiga och skickliga 
ryttaren. Han visade hen-
ne uppskattning och lova-
de att hjälpa henne att bli 
stjärnryttare, men istället 
tog han hennes oskuld och 
ledde henne in i en relation 
fylld av svek, manipula-
tion och våld, där hon blev 
kvar i nära tre decennier. 
Tillsammans med sin plå-
goande fick Anna fyra barn 
som växte upp under hans 
tyrannlika behandling på 
gården. Samtidigt förgrep 
han sig på mängder av unga 
ridskoleelever.

1991 blev sambon dömd 
för sexuellt övergrepp på 
fem elever, trots att Anna 

och fler av de unga stalltje-
jerna försökte rädda honom 
genom att ljuga. Det två 
och ett halvt år långa fäng-
elsestraffet gjorde ingen 
skillnad utan när han kom 
ut igen fortsatte både över-
greppen och den psykiska 
och fysiska misshandeln av 
Anna och barnen.

Anna började dricka för att 
orka. Alkoholen gjorde att 
hon för en gångs skull våga-
de börja säga ifrån, men den 
gjorde också att hon fick allt 
svårare att ta hand om det 
hårda livet på gården. Till 
slut skickade han iväg hen-
ne till ett behandlingshem. 
Det blev hennes räddning. 

För med behandlingen 
kom också vändningen. 
Plötsligt fick Anna styrka 
att lämna sambon. Social-
tjänsten hjälpte henne och 
barnen med skyddat boen-
de och hon återupptog kon-
takten med sina föräldrar 
och syskon som han hållit 
henne ifrån under alla år.

– Trots allt jag gjort mot 
dem tog de emot mig med 
öppna armar och det kändes 
som att vi aldrig varit ifrån 
varandra, berättar Anna. 

Men kampen var inte över 
än. Hans hämndlystnad 
gjorde att Anna och bar-
nen fick fortsätta leva un-
der skyddad identitet. Han 
vägrade att lämna gården 
till Anna trots att den rent 
juridiskt ägdes av hennes fö-

retag och till slut såldes den 
bakom hennes rygg.

– Det var en sorg då, för 
jag hade velat fortsätta dri-
va ridskolan själv, men idag 
förstår jag att det var det bäs-
ta för att jag skulle kunna bli 
helt fri, säger hon.

2018 dog mannen i sviter-
na av cancer och Anna och 
barnen blev slutligen av med 
den sista bojan som fängs-
lat dem till deras förflutna. 
Anna har i sin läknings-
process försökt att förlåta 
honom för vad han utsatte 
henne och barnen för men 
kommit till slutsatsen att det 
är oförlåtligt. Däremot kan 
hon tycka synd om honom, 
för den sjuka sidan av ho-
nom som förstörde så myck-
et, både för honom och dem. 
Idag har Anna försonats inte 
bara med sina föräldrar och 
syskon utan också med sina 
barn, som stundtals känt sig 
svikna av sin mamma som 
inte kunde skydda dem.

– Vi har pratat ut många 
gånger och jag känner fort-
farande en sorg över hur de-
ras uppväxt blev, men inte 
längre någon skuld. Skul-
den är hans.

Boken skriver Anna av 
flera anledningar. Hon vill 
berätta sin version av vad 
som hände under alla år på 
gården, men också knyta 
ihop säcken och göra ett 
avslut. Att ryktena har gått 
och fortfarande går ute på 
öarna förstår hon och hon 
vill en gång för alla berätta 
hur hon upplevt det. Att 
barnen skulle få vara med i 
boken och berätta om sina 
minnen var också viktigt. 
Resan har de gjort och fort-
sätter göra tillsammans.

Hon mår bra nu. Efter 
många timmar i terapi har 
Anna gått vidare och har ett 
nytt liv.

– Jag trodde inte att det 
skulle vara möjligt men 
idag lever jag i en ny och 
sund relation, säger hon och 
ler brett.

Men hon erkänner att en 
tagg av besvikelse finns kvar 
hos henne. På samhället och 
myndigheter som inte gjor-
de tillräckligt för att hjälpa 

henne och barnen när det 
var som värst. Grannar eller 
andra privatpersoner som 
inte agerade eller reagerade 
lägger hon däremot ingen 
skuld på.

– Jag förstår att man inte 
riskerar sin egen eller sina 
barns säkerhet. 

Hon vill poängtera att hon 
inte vill att någon ska tycka 
synd om henne för vad hon 
varit med om. Däremot 
hoppas hon att hennes his-
toria ska hjälpa andra. Ge 
hopp till den som sitter fast i 

FÄRINGSÖ | Hennes liv på hästgården har blivit uppmärksammat 
i både tv, tidningar och radio. Hon är kvinnan som under många år 
levde ihop med den ökända ridläraren på Färingsö, som blev dömd 
för flertal sexuella övergrepp på barn. Nu kommer hon ut med en 
egen bok om händelserna

– Jag ville berätta min version och knyta ihop säcken, säger Anna 
Bohlin.

Livet på hästgår 

33 000 

NYHETER  

KOMMUNEN | Priset ”Årets eldsjäl” delas ut av Ekerö 
kommun till personer som ideellt bidragit till utveckling 
av kultur- och idrottslivet och som bidragit till en ökad 
samverkan mellan föreningar och organisationer i kom-
munen. Priset är på 10 000 kronor och den nominerade 
ska vara bosatt, verksam eller ha anknytning till Ekerö 
kommun. Varje år får tre eldsjälar lite extra uppmärk-
samhet.

Den slutliga vinnaren av priset ”Årets eldsjäl” utses av 
en jury som består av Helena Butén Langlet (M), ordfö-
rande kultur- och fritidsnämnden, Johan Wallnäs, körle-
dare Birkakören, Laila Westerberg, Mälaröarnas nyheter 
och Håkan Wester, Mitti Mälarö.

Av de 19 personer som har nominerats till priset har 
eldsjälsjuryn valt ut nedan tre finalister med följande 
motivering:

Daniella Lundh Egenäs, Rastaborgs ridklubb
”Daniella leder Rastaborgs ridklubb, helt utan egen vin-
ning, med ett enormt driv att hela tiden skapa något bättre 
för ridsporten på Ekerö, en av Sveriges häst-
tätaste kommuner. När klubbens styrel-
se, efter många års diskussioner, hade 
godkänt ett bygge av ett hus som 
inrymmer domartorn, sekretariat 
och servering var tanken att Järfälla 
gymnasiums bygglinje skulle 
bygga huset åt dem. Men så kom 
pandemin. Från april till augusti 
2020 ägnade hon och hennes man 
all ledig tid åt att färdigställa huset. 
Huset kommer att stå i många år fram 
över och bidrar till att klubben kan arrange-
ra tävlingar samt andra aktiviteter för såväl barn, unga och 
vuxna vid ridskolan. Detta osjälviska och ideella driv ger 
Daniella en finalplats som Årets Eldsjäl.”

Mikko Axelson, Prima e-sportsförening
”Prima eSport är en organisation som arbetar mot mobb-
ning och utanförskap. De driver en com-
munity, flera esportslag och en strea-
mingsektion. Föreningen bedriver 
i dagsläget ett antal projekt som är 
i planeringsstadiet, allt från att 
vidga vyer när det kommer till 
esport, lagbyggen och samarbeten 
och jobbar även aktivt med att 
se hur de kan hjälpa ungdomar 
idag att hitta vägen till eSporten. 
Som ordförande inom Prima eSports-
förening Ekerö har Mikko bidragit 
till en positiv utveckling av eSport inom 
kommunen, skapat en ökad förståelse för sporten genom 
samarbete med andra lokala föreningar inom olika områ-
den samt varit aktiv i samverkan mot mobbning och 
utanförskap.”

Marc Lundberg, Ekerö kampsport
”Kampsport har historiskt haft ett tveksamt 
rykte men har på de senast åren bli-
vit en av Sveriges trendigaste trä-
ningsformer både bland barn och 
vuxna. Det finns en stor variation 
av kampsporter varav vi har ett 
ganska stort antal representerade 
i Ekerö kommun. Marc har här 
varit en drivande kraft för att ta in 
en ny kampsport nämligen brasili-
ansk jiu jitsu till Ekerö. Hans förmå-
ga att inspirera och hans styrka som 
instruktör för både barn och deras föräld-
rar bidrar till en ökad folkhälsa och ett ökande 
intresse för kampsporten i Ekerö kommun i stort.”

...invånare till år 2040. Det är vad befolkningen i kommu-
nen förväntas öka till enligt en ny befolkningsframskriv-
ning från Statistiska centralbyrån. Det är en ökning med 
17 procent eller 5 000 personer, vilket är mycket jämfört 
med andra kommuner. Ökningen beror främst på att 
invandringen förväntas överstiga utvandringen i kom-
munen. I hela Stockholms län förväntas befolkningen 
öka med cirka 16 procent.
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en destruktiv, våldsam rela-
tion, att det går att bryta sig 
loss och börja om på nytt. 
Samtidigt vill hon uppmana 
dem som står bredvid och 
ser, att inte ge upp utan fort-

sätta vara den där jobbiga, 
tjatiga vännen. 

– Dina ord kanske inte 
gör skillnad där och då, men 
om du fortsätter att älta och 
inte ger dig så fastnar de där 

orden till slut och kanske är 
det de som till slut gör så att 
den du bryr dig om kan slita 
sig loss.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

FAKTA ANNA BOHLIN

Ålder: 53 år

Bor: Färingsö

Gör: Varuhuschef

 Aktuellt med: Boken Händelserna på hästgården – familjens berättelse (Forum), 
skriven i samarbete med journalisten Ulrika Fåhraeus, också från Färingsö.

den blir bok

’’ ANNA BOHLIN

Anna Bohlin levde många år på den ökända hästgården på Färingsö. I sin bok berät-
tar hon sin version av hur livet på gården var. Anna Bohlin, till höger, har skrivit 
boken Händelserna på hästgården – familjens berättelse, tillsammans med journa-
listen Ulrika Fåhraeus.                                                                                       FOTO: HELEN BJURBERG
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MÄLARÖARNA | Under 
senaste åren har kost-
naderna för kommunens 
familjehemsplaceringar 
ökat. I ett försök att få ner 
dem, har socialtjänsten 
gjort en översyn av sitt 
arbete. Bland annat ska 
man nu eliminera fördyran-
de mellanhänder så långt 
det går.

Att placera barn i familje-
hem ska enligt socialstyrel-
sen vara den sista utvägen 
att ta till, när man försökt 
alla andra sätt att få en fa-
milj att fungera. Trots det 
ligger siffran för barn och 
ungdomar i Ekerö kommun 
som är placerade i famillje-
hems-, HVB- eller SiS-hem 
vanligtvis mellan 35 och 45, 
varav de flesta är jour- eller 
familjehemsplacerade barn. 

Under senaste åren har 
kostnaderna för placering-
ar ökat över hela landet och 
Ekerö kommun är inget un-
dantag.

– Under 2018 låg de totala 
kostnaderna på 16 miljoner 
kronor och under 2020 öka-
de de till 21 miljoner kronor, 
säger Anna-Riikka Törrö-

nen, verksamhetschef för 
individ- och familjeomsor-
gen på kommunen.

Trots det menar An-
na-Riikka Törrönen att 
kostnadsökningen för 
Ekerö inte är explosionsar-
tad. Hon ser en stor del av 
förklaringen i att en enda 
SIS-placering kan kosta 200 
000 kronor per månad och 
att siffrorna därför skjuter i 
höjden om en ungdom blir 
placerad på ett sådant hem 
under längre tid. Dessutom 
har priserna inom barn- och 
ungdomsvården ökat ge-
nerellt sett och många barn 
och unga behöver också mer 
avancerad vård, som också är 
kostsammare.

I en översyn av socialtjäns-
tens kostnader för place-
ringarna har man kommit 
fram till att försöka få ner 
dem genom att bland annat 
få så kallade konsulentstöd-
da familjehem att gå över till 
att arbeta direkt under kom-
munen. Genom att sätta in 
familjestödjande insatser 
ännu tidigare i processen, 
hoppas man också kunna 
sänka kostnaderna.

– Vi har märkt att vi har fått 
in allt fler orosanmälning-
ar efter att vi har förenklat 
möjligheten att anmäla, 
men det är bara en bråkdel av 
alla anmälningar som leder 
till utredning och där bar-
nen blir placerade, säger An-
na-Riikka Törrönen.

Hon berättar om de övri-

ga insatser som man alltid 
provar först, däribland de 
fem kostnadsfria råd- och 
stödsamtal som alla har rätt 
till, utan att bli registrerade 
hos socialtjänsten. Öppen-
vårdsinsatser i hemmet är 
också möjliga att få.

– När vi väl placerar ett 
barn så försöker vi också 

göra det så nära hemmet 
som möjligt, gärna hos nå-
gon som redan finns i nät-
verket och vi försöker också 
jobba för att barnet ska få 
komma hem så snart som 
möjligt.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Kostnaderna för vård ökar 

NYHETER ”...vi har fått in allt fler orosanmälningar efter att vi har förenklat möjligheten att anmäla...” ’’
Ungdomshem 
får kritik för 
bemötande
FÄRINGSÖ | Ett ungdoms-
hem på Färingsö för kritik 
från Inspektionen av vård 
och omsorg för sitt bemö-
tande av de intagna. En till-
syn av hemmet visade att 
verksamheten behöver arbe-
ta mer aktivt för att ungdo-
marna ska känna sig trygga 
och säkra och ska bemötas 
gott. Verksamheten behöver 
också förbättra förutsätt-
ningarna för att ungdomar-
na ska uppleva vistelsen som 
meningsfull, skriver IVO i 
sitt beslut.            

Utbildning 
av kändis på 
Mälaröarna
LOVÖN | På Instagram spa-
nades i veckan ett inlägg där 
journalisten Niklas Källner 
utbildar kändiskondito-
rn My Feldt i Mälaröarnas 
kulturskatter. Att det stora 
huset på höger sida, strax 
efter Drottningholmsbron 
var Drottningholms slott 
hade My Feldt nämligen 
ingen aning om.

Socialtjänsten försöker alltid att göra andra insatser i  en familj innan man bestämmer sig för att 
placera ett barn eller en ungdom utanför familjen.               FOTO: ARKIV
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MÄLARÖARNA | Ekerö-
killarna Isac Dahlin och 
Melvin Åkesson har skapat 
sitt sommarjobb själva. 
Som ett led i entrepre-
nörssatsningen Rookie 
Startups ska de leverera 
frukostbröd till ekeröbor-
na. Faller det väl ut kan det 
bli en satsning som fort-
sätter framöver.

– Vi kom på idén när de kom 
från Rookie Startups och 
föreläste på vår skola i vå-
ras. Eftersom projektet bara 
pågår under fyra veckor, så 
behövde vi en idé som det 
skulle gå fort att komma 
igång med, berättar Isac.

Tillsammans med kompi-
sen Melvin började han fun-
dera över affärsidé och till-
vägagångssätt. Redan innan 
själva projektet har hunnit 
komma igång, vilket det gör 
i vecka 25, är de halvvägs fär-
diga med att förverkliga sin 
idé. 

– Vi har gjort en mark-
nadsundersökning på so-
ciala medier som vi fick bra 

gensvar på, för att ta reda 
på hur många som är intres-
serade. Vi har också varit i 
kontakt med flera bagerier 
för att se var vi kunde få det 
bästa samarbetet om brödet, 
säger Melvin.

Valet föll till slut på lokala 
bageriet Enzo deli och ge-
lato som kommer leverera 
de bröd som kunderna kan 
välja mellan. Minst fem fral-
lor behöver man köpa för att 
få brödet hemlevererat och 
i första skedet tar de bara 
emot kunder på centrala de-
larna av Ekerö.

– Vi gör en testperiod 
först under två lördagar i 
juli, men om det funkar bra 
är det möjligt att vi fortsätter 
hela sommaren och kanske 
även framöver, säger Isac.

My Ekstrand som är vd för 
Rookie Startups, sprudlar 
av positivitet när hon be-
rättar om hur utbildnings-
företaget, som startades 
av unga entreprenörer och 
fortsätter drivas på samma 
sätt, lägger upp sina som-

markurser. De har upp-
handlats av kommunen 
och har ansvar för entre-
prenörssatsningen, som är 
ett komplement till de tra-
ditionella sommarjobben, 
under senaste åren.

– Den första veckan är 
fylld av workshops och före-
läsningar och varje deltagare 

får sedan en personlig coach 
som stöttar dem kring den 
fortsatta processen.

Hon beskriver hur delta-
garna kan ha väldigt olika 
grundinställning till vad 
de vill uppnå. En del är oer-
hört drivna och vill tjäna så 
mycket pengar som det bara 

går, som den kille som lyck-
ades omsätta 100 000 på att 
sälja jordgubbar och honung 
under sitt deltagande och 
numera driver en egen butik. 
Andra är mer intresserade 
av att tänka långsiktigt och 
jobbar största delen av tiden 
med sin affärsidé för att för-
verkliga den långt senare.

– Det roligaste av allt är dock 
att se hur de alla utvecklas 
under de veckor som vi job-
bar med dem. Oavsett om de 
blir företagare eller inte, så 
lär de sig ett förhållningssätt 
som de har med sig ut i livet.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Sommarjobb som entreprenörer

Näringsliv ”         Melvin Åkesson ’’
FAKTA ROOKIE STARTUP

 Under fyra veckor får 33 
ungdomar i Ekerö kommun,  
födda mellan 2003 och 
2005, möjlighet att starta 
företag och testa en affär-
sidé. Samtidigt får de stöd 
och hjälp av andra unga 
entreprenörer.

 Deltagarna får ett start-
bidrag på 2 500 kronor.

 Företaget grundades i 
Uppsala 2008 av Alexander 
Werdi och Fredrik Hjorth, 
då 19 år, som ett sätt att 
fokusera på ungdomars 
praktiska förmågor. Melvin Åkesson och Isac Dahlin är redo att leverera frukostbröd till ekeröborna under sommaren. 

 FOTO: JOSSI GERLICH



Välkommen till
”träningsfamiljen”
STENHAMRA | Mälaröarnas 
nyheter åker ut till Sten-
hamra gym och rehab och 
träffar Anette Eriksson, 
som berättar om verksam-
heten, tankarna inför fram-
tiden och företagets syn på 
utvecklingen av Stenhamra. 
 
När bildades och vem 
startade företaget?? 
– Stenhamra gym och rehab 
startade i juli 2010 och det 
var jag Nettan och min man 
Micke Eriksson som startade 
detta.

Hur har verksamheten ut-
vecklats sedan starten?
– Från börja erbjöd vi en-
dast styrketräning, men 
från 2013 kunde vi erbjuda 
även gruppträning. Jag Net-
tan sköter själv hela verk-
samheten, men har även en 
mottagning på gymmet. Vi 
kan idag erbjuda sjukgym-

nastik, massage, kostråd-
givning, personlig träning. 
I verksamheten finns också 
fysioterapeauten Nina Col-
larp, Fru Fysio, som hyr ett 
rum på gymmet. Micke skö-
ter all skötsel av gymmet, 
det vill säga lagar maskiner 
om de går sönder, sköter 
ventilationen och så vida-
re. Vi har även hyrt ut och 
kommer fortsätta att hyra ut 
gruppträningssalen till oli-
ka föreningar och företag. 
Idag finns Kindahls dans-
akademi hos oss och erbjud-
er dans.

Vad skiljer er från andra 
gym och varför ska man 
börja träna hos er? 
– Jag brukar säga till nya 
medlemmar, välkommen 
till träningsfamiljen. Det är 
en trevlig personlig prägel på 
gymmet och alla månar om 
varandra. Alla ska känna sig 

välkomna oavsett tränings-
bakgrund.

Pandemin har givetvis 
påverkat er, hur har ni an-
passat verksamheten? 
– Ja du, denna pandemi, den 
har påverkat oss från dag ett. 
Vi såg över våra kostnader 
med mikroskop och jag själv 
tog över städningen och så 
vidare. Själva gymverksam-
heten tog inte den största 
smällen, utan det var min 
mottagning som påverkades 
mest, i och med att företags-
uppdrag sas upp och jag fick 
mycket färre patientbok-
ningar.

Hur ser era framtidsutsik-
ter ut och vilka utmaning-
ar står ni inför?
– Vi ser att vi ska fortsätta i 
samman anda! Utmaning-
en är att själva byggnaden 
ska rivas och det ska byg-

gas nytt. Det är många som 
tränar på gymmet och även 
ser gymmet som en social 
trevlig sammankomst. Det 
är därför en utmaning både 
för vidare planering under 
de år som vi har kvar innan 
rivningen samt hur verk-
samheten ska kunna fort-

sätta under själva byggtiden. 
Dock har vi haft bra möten 
med Ekerö bostäder.

Hur vill ni se Stenhamra 
utvecklas framöver?
– Vi vill se att de verksam-
heter som finns får möjighet 
att vara kvar, men även en 

allmän uppfräschning skulle 
vara på sin plats

Till sist, vilket företag i 
kommunen vill du läsa 
om i tidningen?
– Smultronet i Ekerö cen-
trum.

MN MÖTER! ’’Anette Eriksson

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

Mikael och Anette Eriksson ägare till Stenhamra gym och rehab.               
 FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS



NYHETER ”...det här har jag längtat efter sedan 1994 när jag flyttade ut till Ekerö...” ’’

MÄLARÖARNA | När 
frågorna kring kroppen, 
känslor eller relationer 
pockar på är Ekerö ung-
domsmottagning platsen 
där alla mellan 12 och 22 
kan få svar och stöd. Utan 
sommaruppehåll finns 
kuratorer, barnmorskor 
och läkare på plats för att 
stötta kommunens ungdo-
mar. Just nu är frågor som 
rör ensamhet extra vanliga.

– Vi erbjuder besök till alla 
åttondeklassare, men nu un-
der pandemin har vi haft di-
gitala besök istället för att de 
har kommit hit. Så det flesta 
vet om att vi finns, men inte 
alla vet att vi har öppet hela 
sommaren också, berättar 
Anna Gustavsson, kurator 
på ungdomsmottagningen.

Hos ungdomsmottag-
ningen kan man få hjälp och 
stöd kring frågor som rör 
kroppen på olika sätt och 
ingen fråga är för pinsam 
eller svår för den erfarna 
personalen. Mottagningen 
är också HBTQ-certifiera-
de vilket betyder att perso-

nalen är särskilt utbildade 
kring frågor som rör sexuell 
identitet.

– Vi har en kvinnlig gyne-
kolog och en manlig läkare, 
som är duktiga på frågor om 
könsorgan, mens, pubertet 
och mycket annat, förklarar 
Anna Gustavsson.

Hon kan konstatera att 

frågor som rör ensamhet, 
stress och oro har ökat under 
pandemitiden och att många 
samtal handlar om just dessa 
områden. Fyra dagar i veck-
an har mottagningen även 
telefontid och det går allde-
les utmärkt att vara anonym 
om man vill. 

– Men man kan även kom-

ma till oss för att bara hämta 
dagen-efter-piller eller kon-
domer. Har vi tid så brukar vi 
alltid bjuda på en liten kon-
domskola också.

Tillsammans med kolle-
gorna har hon under denna 
tiden även infört möjlighe-
ten att göra besök via vide-
olänk. Detta har bland an-
nat medfört att de kommit 
i kontakt med ungdomar 
som bor i lite mer avlägsna 
delar av kommunen, vilka 
annars inte är lika frekventa 
besökare. 

– Nu hoppas vi på att även 
få kontakt med fler ungdo-
mar som har utländsk här-
komst och även dem som 
har något funktionshinder. 
Även föräldrar är välkomna 
att kontakta oss, även om vi 
inte har rådgivning för dem 
utan riktar oss till ungdo-
marna. Ibland kan man be-
höva ha lite hjälp med att ta 
första kontakten.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Öppet hela sommaren
Kondomer och stöd på ungdomsmottagningen

KOMMUNEN | Den 16 juni 
togs lite ceremoniellt 
det första spadtaget till 
Mälaröarnas badhus, efter 
många års utredande. I 
början av 2023 beräknas 
byggnaden vara redo för 
att ta emot sina första 
badgäster.

På plats vid själva spadarna 
fanns kommunstyrelsens 
ordförande Adam Reu-
terskiöld, landshövding 
Sven-Erik Österberg, Ove 
Wallin (vice ordförande 
kommunstyrelsen) och Mi-
kaela Jönsson (KD). Eventet 
ackompanjerades med en 
trumpetfanfar av Oskar Bali 
från Ekerö kulturskola. 

– Att plötsligt se hur fort 
det går när det väl satt igång 
är väldigt roligt, det här har 

jag längtat efter sedan 1994 
när jag flyttade ut till Ekerö. 
Att få stå här idag och med-
verka till att våra barn ska få 
lära sig simma i varmt vatten 
året runt, att våra ungdomar 
får vattenvana och att våra 
äldre får tillgång till träning 
och rekreation gör mig varm 
i hjärtat, sade Helena Butén 
Langlet (M), ordförande kul-
tur- och fritidsnämnden i 
samband med spadtaget.

Grundläggning av bad-
huset kommer att pågå un-
der sommaren och hösten. 
Kring årsskiftet börjar bad-
huset ta form och under för-
sta kvartalet av 2023 ska det 
stå klart. Under hela byggti-
den pågår verksamheten på 
idrottsplatsen, i KOM-huset 
och även i intilliggande fri-
tidsgård.

Spaden i backen

Man kan komma till ungdomsmottagningen och hämta dagen-ef-
ter-piller och kondomer.         FOTO: ARKIV

FOTO: RODRIGO PARAS

galleri Adelsö Smedja 2021
• Öppet varje helg mellan kl 12-15. Hela somm aren finns 
smedjangängets konsthantverk & byggnadsvårdsbutik & gofika

• 19-20 juni   Pia Axelsson, Lena Hellström Sparring måleri
Janne Höglund konstnärliga modellbyggen 
Smedjangänget konsthantverk och brukskonst

• 26-27 juni   Ewa Helzen måleri
Robin Fondin glaskonst, utanför 

• 3-4 juli Björn Druse måleri
Max Svensson, Ove Westerberg, Helena Puaschitz foton 

• 10-11 juli      Börje Svensson, Birgith Sjölund foto-, grafik-, bland-
teknik, måleri

• 17-18 juli      Bernt och Elisabeth Gilting teckning, måleri
Kerstin Larsson måleri

• 24-25 juli     Inger Utholm textil, silkscreen och fri bildväv
Maria och Roland Kallström måleri

• 31 juli-1 aug Eeva Axe, Solveig Magnusson vävda textilier
Jenny och Alex Lejerdal måleri, keramik, grafisk design, teckningar,  

• 7-8 aug Marknad konsthantverk, konst, närodlat, mm
Marie Sundin, Lena Hellström Sparring måleri

Vi finns knappt 2 kilometer söderut från färjeläget

www.adelsosmedja.se
W W W. S T U D I O E K E R O. S E

0 8  -  5 6 0  3 5 0  4 0

VILL DU BLI EN I TEAMET?
VI SÖKER EN FRISÖR

Vi erbjuder en härlig arbetsplats/anställning
 med Stockholms trevligaste kunder och kollegor.

Den vi söker ska ha stor passion för yrket.
Självklart även vara intresserad av att ständigt

vidarutveckla sin kompetens och inneha gesällbrev.

Välkommen med din ansökan:    info@studioekero.se



Mälaröarnas
Hemtjänst

VERKSTAD

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

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

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



MÄLARÖARNA | Den som 
kliver av buss 305 i Älvnäs 
kan för en sekund bli 
lite förvirrad och tro att 
man hamnat på engelska 
landsbygden. För där det 
tidigare stod en av Arrivas 
traditionella busskurer 
i trä, möts man nu av en 
murad och rödmålad järn-
vägsstation.

– Det började med att vi 
ville flytta busskuren lite 
längre in från vägen, efter-
som den tidigare låg precis 
i vägkanten. Då fick jag den 
här idén om att man skulle 
kunna inspireras av järn-
vägsstationen i Goathland 
som har varit med både i 
serien Tillbaka till Aidens-
field, som gjorts i 18 säsong-
er och i Harry Potter och de 
vises sten, berättar Hans 
Christiansen, ordförande i 
Älvnäs väg- och tomtägar-
förening.

Styrelsen sa ja till idén och 
Hans släppte lös fantasin. 
Resultatet blev en busskur 

som innehåller många av de 
karaktäristiska detaljerna 
som finns i den ursprungliga 
järnvägsstationen. Förutom 
den autentiska färgsättning-
en, finns det invändigt en 
bild av en brasa som brin-
ner och ännu en av en trave 
gammaldags resväskor. Sol-
cellsdrivna lampor tänds vid 
rörelse eller i skymningen 
och skapar atmosfär. 

– I det här lilla fönstret har 
jag klippt ihop bilder från 
flera olika kaféer och den här 
klockan är gjord av en bild 
som jag låtit printa ut. Här 
ligger räls som jag fick från 
en kompis och de har rätt av-
stånd för en smalspårig järn-
väg, förklarar Hans och visar 
alla detaljer.

Hantverkaren Czeslaw Ma-
jewski, som är välkänd efter 
många års arbete i Älvnäs, 
har gjort en stor del av job-
bet. Men Hans har inte hel-
ler legat på latsidan.

– Jag har gjort målningsar-
betet och till exempel målat 

hängrännorna för att de ska 
få rätt färg.

Den annorlunda bussku-
ren är dock inte det enda 
som sticker ut i Älvnäsom-
rådet. De gemensamma ut-
rymmena sköts noggrant 

och här och var ser man fan-
tasifulla byggprojekt. Små 
broar som är inspirerade 
av bland annat konstnären 
Monets broar, Broarna i Ma-
dison county och Roseman 
bridge samt promenadsti-

gar kantade av körsbärsträd 
med donerade bänkar och 
stengärdsgårdar är några ex-
empel.

– Nästa projekt är ett bok-
skåp där man kan dela med 
sig av sina lästa böcker, som 

är inspirerat av den legen-
dariska bokhandeln Shakes-
peare and company i Paris, 
säger Hans.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Hela världen finns i Älvnäs
Harry Potters järnvägstation och Monets broar sida vid sida

NYHETER ”Nästa projekt är ett bokskåp där man kan dela med sig av sina lästa böcker...” ’’

Hans Christiansen (t.h.)  lät sig inspireras av den järnvägsstation som finns i den lilla byn Goathland i grevskapet North Yorkshire, när 
han ritade busskuren.         FOTO: LO BÄCKLINDER

Ekerö

Glad sommar  
önskar Ekerömoderaterna



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!

KVARTALSAVTAL

Fri enklare telefonsupport ingår

MÅNADSAVTAL

Fri enklare telefonsupport ingår

DG-TRYGGHET

Fri enklare telefonsupport ingår

FÅ EN JUBILEUMSKASSE (VÄRDE 450:-),

FÖR ATT STÖDJA EKERÖ IK, PÅ KÖPET
NÄR DU TECKNAR ETT AV VÅRA DRIFT- & UNDERHÅLLSAVTAL

MÄLARÖ IT

RING OSS REDAN IDAG PÅ 08-634 16 90 

En heltäckande IT-leverantör

 SAMTLIGA AVTAL
TECKNAS ÅRSVIS

shop.malaroit.se | info@malaroit.se08-34 11 77   info@enzodg.se    Ekerövägen 51, 178 51 Ekerö
enzodg.se enzo_gelato

BESTÄLL JORDGUBBS-  BESTÄLL JORDGUBBS-  
ELLER GELATOTÅRTA  ELLER GELATOTÅRTA  
TILL MIDSOMMARTILL MIDSOMMAR

SISTA CHANSEN!SISTA CHANSEN!

Vi har stängt Vi har stängt 
fredag-söndag fredag-söndag 
denna vecka.denna vecka.



Läs mer på ivt.se

Hälsosamt inomhusklimat 
och stor energibesparing.

AirX 400

Geo 500

Vent 402

  
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.

Christian Sannerdal och Mikael Sandberg ska träna Mälarö 
Hockeys a-lag.                                                                 FOTO: JOHAN ÄLGEKRANS

Nytt tränarpar i Mälarö hockey
ISHOCKEY | Nytt tränar-
par presenterade i Mälarö 
hockey som tar över 
Ekerö/Skås plats i divi-
sion 3. 

I förra veckan blev det 
klart att nystartade Mälarö 
Hockey övertar Ekerö/Skås 
plats i division 3 komman-
de säsong. Det är även klart 
vilka som kommer att träna 
laget och det blir två rikti-
ga trotjänare som tillsam-
mans har spelat över 500 
matcher i Skåtröjan. Hu-
vudtränare blir Christian 
Sannerdal, 43, som spelat 
i tolv säsonger i Skå IK och 
även tre säsonger i Ekerö IK 
respektive Mälarö hockey. 
Assisterande tränare blir 
Mikael Sandberg, 40, som 
spelat tio säsonger med 
Skås A-lag. 

Christian Sannerdal hann 
inleda förra säsongen med 
Ekerö/Skå som tränare 
innan den avbröts efter 
ett fåtal matcher på grund 
av pandemin. Nu ser han 
fram emot en ny säsong 
med en nystartad klubb, 
fast med i stort sett samma 

spelarmaterial.
– Att tacka ja till en ny 

säsong var enkelt eftersom 
det är i stort sett samma lag 

som förra säsongen och jag 
tyckte det var ett bra gäng 
som var kul att jobba med, 
säger han.

Mikael Sandberg är helt 
ny som tränare och ser 
fram emot att bygga upp 
a-laget.

– Jag tror Mälarö hock-
ey har något som kan bli 
väldigt bra på sikt. Att då 
få vara med på början av 
den resan känns väldigt 
inspirerande. Att få bygga 
upp ett a-lag med Christi-
an Sannerdal känns väldigt 
kul och jag tror vi kan kom-
plettera varandra bra, säger 
Sandberg.

Just nu är försäsong-
en igång med att få ihop 
gruppen som ses gemen-
samt en gång i veckan och 
sköter resterande del av 
träningen på egen hand. I 
mitten av augusti går laget 
på is och målsättningen är 
redan satt.

– Målsättningen är att gå 
upp i division 2 och det är 
vi alla överens om. Laget 
känns starkare i år och vi 
har en bred trupp med över 
30 spelare just nu, avslutar 
Christian Sannerdal.

JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

Sportnyhet? Skicka kort text till sport@malaroarnasnyheter.se

”Jag vill själv som aktiv spelare kunna visa hur fantastiskt rolig 
hockey är och skapa glädje och gemenskap kring hockeyn”

Felicia KerstenSpporten ’’Nya tränare till flickhockeyn
ISHOCKEY | Anna Ågren, 21, 
och Felicia Kersten, 26, ska 
stärka upp kring flickhock-
eyn i Mälarö Hockey.

Mälarö hockey vill utveck-
la flickverksamheten och har 
kommit överens med Anna 
Ågren och Felicia Kersten 
som ska träna flickor C och 
D kommande säsong, men 
även hjälpa till och stötta 
övriga flicklag. Anna Ågren 
har tidigare spelat i SDHL 
och Felicia Kersten har de 
senaste säsongerna spelat i 
Ekerö Cougars. Felicia Kersten vill att fler flickor ska upp-
täcka hur rolig ishockeyn är. 

– Jag vill själv som aktiv spelare kunna visa hur fantastiskt 
rolig hockey är och skapa glädje och gemenskap kring hock-
eyn. Jag är väldigt taggad inför kommande säsong och att få 
ingå i ett starkt och drivet ledarteam som brinner för flick-
hockeyn ska bli riktigt roligt, säger Felicia Kersten.
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Ekerö och Skå är vidare 

FOTBOLL | Det gick bra
för både Ekerö och Skås 
fotbollsdamer i gruppspe-
let i Victoria Cup. Trots 
att de hade lag i gruppen 
som spelade i högre divi-
sioner lyckade både Ekerö 
och Skå vinna sina respek-
tive grupper. Det innebär 
att både Ekerö och Skå är 
klara för slutspelet i höst.
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BÅTKLUBBAR___ 
BÅTKLUBBEN 
FÄRINGARNA
www.bkfaringarna.org

EKERÖ BÅTKLUBB
www.ekerobk.se

EKERÖ 
SOMMARSTADS 
BÅTKLUBB
www.sommarstan.se/
båtklubben

KARLSKÄRS 
BÅTKLUBB
www.karlskarsbc.se

MUNSÖ BÅTKLUBB
munsobk.wordpress.com

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

RÄDDA BARNEN 
MÄLARÖARNA
www.raddabarnen.se

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

HANDIKAPP
organisationer___ 
RSMH-MÄLARÖARNA
rsmh_malaröarna@
yahoo.se

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

HEMBYGDS-
föreningar___ 
ADELSÖ 
HEMBYGDSLAG
www.adelsohembygdslag.se

FÄRINGSÖ HEM-
BYGDSFÖRENING
www.hembygd.se/
faringso

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

LOVÖ HEMBYGDS-
FÖRENING
www.lovohembygd.com

SVARTSJÖ BYALAG
svartsjobyalag.wordpress.
com

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

ADELSÖ 
IDROTTSFÖRENING
www.adelsoif.se

BROMMA-
GYMNASTERNA
www.brommagymnas-
terna.se

CHASE FREERUN 
EKERÖ
www.chasefreerun.se

DROTTNINGHOLMS 
KORYUKAN IF
koryukan.se/Koryukan_
DKOR

EKERÖ BUDO
www.ekerobudo.se

EKERÖ IK
www.ekeroik.se

EKERÖ KAMPSPORT
ekerokampsport@telia.
com

EKERÖ KONST-
ÅKNINGSKLUBB
www.ekerokk.se

EKERÖ RIDSKOLA
www.ekeroridskola.se

EKERÖ SHOTOKAN 
KARATE DO
www.svenskalag.se/
ekeroshotokankaratedo

EKERÖ TENNISKLUBB
www.ekerotk.se

EYVINUR 
ISLANDSHÄST-
FÖRENING
www.eyvinur.se

FÅGELÄNGENS 
RIDSKOLA
www.ridskola.eu

FÄRENTUNA RYTTARE
www.farentunaryttare.se

FÄRINGSÖ RIDIDROTT
www.faringsoridskola.se

FÄRINGSÖ
RIDSÄLLSKAP
www.faringsoridsall-
skap.se

FÄRINGSÖ RIDSKOLA
www.faringsoridskola.se

FOTBOLL FÖR ALLA
futsalforalla@gmail.com

FRILUFTSFRÄM-
JANDET MÄLARÖARNA
www.friluftsfransandet.se

FRISKIS OCH SVETTIS
www.friskissvettis.se/
malaroarna 

KFUM 
BLACKEBERGS IK
www.blackebergbasket.
com

KUSANO HA 
SHITORYU EKERÖ
www.wkkasweden.com

MÄLARÖ GK 
SKYTTEHOLM
www.malarogk.se

MÄLARÖ HOCKEY-
FÖRENING
www.malarohockey.se

MÄLARÖ MOTOR-
CROSSKLUBB
www.mmck.nu

MÄLARÖ SKID- OCH 
ORIENTERINGSKLUBB
www.malarosok.se

MÄLARÖARNAS 
ALPINA SKIDKLUBB
www.maskalpin.se

MÄLARÖARNAS 
BOXNINGSKLUBB
www.malaroarnasbk.com

MÄLARÖARNAS 
RIDKLUBB
www.malaroarnasrid-
klubb.com

MÄLARÖARNAS 
SCHACKSÄLLSKAP
www.malaroschack.se

MÄLARÖ-
GYMNASTERNA
www.malarogymnas-
terna.se

MOTIONSPOKALEN 
EKERÖ
www.motionspokalen-
ekero.n.nu

MUNSÖ IF
www.munsoif.se

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

RASTABORGS 
RIDKLUBB
www.rark.se

SKÅ IK OCH BYGDE-
GÅRD
www.skaik.se

SPÅRVÄGEN 
SIMFÖRENING
www.sparvagensim.se

STENHAMRA FC
www.svenskalag.se/
stenhamrafc

STENHAMRA 
TENNISKLUBB
www.stenhamratennis.
nu

STOCKHOLMS KAPP-
SIMNINGSKLUBB
skk.kansli@kappis.se

STOCKHOLMS 
SEGELSÄLLSKAP
www.stockholmssegel-
sallskap.se

TROXHAMMAR 
GOLFKLUBB
www.troxhammargk.se

KULTUR-
föreningar___ 
ADELSÖ EVENEMANG
www.adelsoevenemang.se

ADELSÖ SMEDJA
www.adelsosmedja.se

ALSNU VIKINGAR
www.alsnu.se

ASKANÄS KAMMAR-
FESTIVALSFÖRENING
www.askanasfestival.com

BIRKAKÖREN
birkakoren@gmail.com

DANSKLUBBEN 
FÄRINGSÖ  HUMBUGGS
faringso_humbuggs@
spray.se

EKEBYHOVS SLOTTS 
INTRESSEFÖRENING
www.ekebyhovsslotts
intresseforening.se

EKEBYHOVS SLOTTS 
VÄNFÖRENING
olsson_anita@hotmail.com

EKERÖ FILMSTUDIO
ekero.filmstudio.se

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

KULTURFÖRENINGEN 
SKÅ FESTPLATS
www.skafestplats.se

JAZZ PÅ 
MÄLARÖARNA
www.facebook.com/
jazzmalaro

KONSTRINGEN 
PÅ MÄLARÖARNA
www.konstringen.se

LOVÖ KULTUR-
FÖRENING
www.lovomagasin.se

MÄLARÖ KINO
www.malarobion.se

MÄLARÖARNAS 
KAMMARKÖR
malaroarnas_kammar-
kor@yahoogroups.com

MÄLARÖARNAS 
MUSIKSÄLLSKAP
www.mamus.se

MÄLARÖARNAS 
KONSTFÖRENING
malaroarna.konst-
foreningar.se

MYS OCH SPEL
www.mysochspel.se

ÖLAGET
www.ölaget.se

ÖLSTA FOLKETS HUS
www.olstafolkpark.se

SUNDSGÅRDEN 
KULTUR/INTEGRA-
TIONSCENTER
sundsgarden7@gmail.com

VÄRNA ADELSÖ
www.varnaadelso.se

PENSIONÄRS-
föreningar___ 
PRO EKERÖ
www.pro.se

PRO FÄRINGSÖ
www.pro.se/faringso

SPF MÄLARÖARNA
www.spfseniorerna.se/
distrikt/stockholmsdi-
strikt.se

SCOUTKÅRER___ 
FÄRINGSÖ 
SJÖSCOUTKÅR
www.faringso-sjoscout-
kar.se

TRÄKVISTA 
SJÖSCOUTKÅR
trasjo.scout.se

STUDIER___ 
MEDBORGARSKOLAN
www.medborgarskolan.se

SENSUS 
STUDIEFÖRBUND
www.sensus.se

STUDIEFÖRBUNDET 
VUXENSKOLAN
www.sv.se

STUDIEFRÄMJANDET
www.studieframjandet.se

ÖVRIGA 
FÖRENINGAR___ 
ADELSÖ 
FÖRENINGSRÅD
www.adelso.se

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

MÄLARÖARNAS 
BIODLARFÖRENING
www.malarobiodlarna.se

MÄLARÖ 
BRUKHUNDSKLUBB
www.malarobk.se

MÄLARÖ 
HUNDUNGDOM
malarohu.weebly.com

MÄLARÖ 
JAKTVÅRDSKRETS
malarojvk@gmail.com

MÄLARÖARNAS 
FÅRFOLK
malaroarnasfarfolk.se

MÄLARÖARNAS 
MODELLFLYGKLUBB
www.mmfk.se

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

MÄLARÖARNAS 
ORNITOLOGISKA 
FÖRENING
mof-ekero.se

VÄLKOMMEN TILL 
MÄLARÖARNA
vtm@malaroarna.org

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

FAKTA 
EKERÖ IK

 Grundad
1921

 Medlemsantal
Cirka 2100

 Ort
Ekerö

 Hemsida
www.ekeroik.se

 E-post
kansli@ekeroik.
se

 Kontakt
Rickard Markus-
son, kanslichef 
Ekerö IK

Ekerö IK

Ekerö IK fyller 
hundra år

Beskriv er 
verksamhet?
– Genom ett brett 
urval av aktiviteter 
främjar vi rörelse-
glädje och gemen-
skap varje dag året 
om. Våra aktiviteter 
ska vara upplevel-
ser som attraherar 
många. Barn ska 
erbjudas idrotts-
bredd. Ungdomar 
ska ha ett alternativ. 
Seniora seniorer ska 
få ett alternativ. Det 
ska vara lätt att leda 
i Ekerö IK. Vi ska 
samverka med kom-
mun och näringsliv 
för att skapa mer-

värden och bättre 
förutsättningar.

Vad är utmärkande 
för er?
– Nio idrotter i 
samma förening 
som jobbar för att 
samverka samt hitta 
synergier för utövar-
nas bästa.

Vad är aktuellt just 
nu för er?
– 100-årsjubileums-
dag  med prova på 
stationer den 15 
augusti fysiskt med 
föreningarna och 
näringslivet mellan 
Ekebyhovs slott och 

Träkvistavallen om 
Covid-19 tillåter. 

Vilka är framtids-
drömmarna?
– Det ser ljust ut. 
Vi går stärkta ut ur 
dubbla kriser i fören-
ingen. Utövarmäs-
sigt ser det ut som 
vi är tillbaka där vi 
var innan pandemin. 
Vi har en ny vision 
och strategi som ska 
påverka oss i flera år 
framåt. Framförhåll-
ningen i planeringen 
på alla nivåer är 
bättre än på länge, 
vilket gör att vi kan 
skapa trygghet hos 

utövarna, vilket i sin 
tur kommer locka 
fler att börja hos oss.

Vad har ni för ut-
maningar framåt?
– Förutsättningarna 
för halltiderna i våra 
idrottshallar. Vi har 
för få  för att det 
ska fungera. Stärka 
samordningen inom 
föreningen samt med 
andra föreningar, när-
ingsliv och kommu-
nen. Att vi utmanar 
alla på alla nivåer, 
bredd för alla som 
vill var med, elit för 
de få som har förut-
sättningarna.

Här under vinjetten ”Mälaröarnas rika föreningsliv” låter tidningen 
föreningar berätta om sin verksamhet. Här pratar vi med Rickard 
Markusson, Ekerö IK. 

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



MÄLARÖARNA | Under 
en skogspromenad kom 
ekeröbon och konstnär-
innan Lena Sparring och 
hennes dotter Katarina 
Sparring Patz på idén att 
de skulle göra en svamp-
bok för barn. Tanken är 
att göra en bokserie med 
minst tre böcker, nu är del 
ett redo för tryck.

”Sagorna om Karl-Johan” 
heter bokserien som Lena 
illustrerat och Katarina 
skrivit berättelserna till, där 
Karl-Johan är huvudperson. 

– När vi fick idén gick vi 
igång direkt. Vi gick hem på 
varsin kammare. Jag skicka-
de lite svampsorter vi kun-
de ha med och nästan direkt 
kom en massa roliga namn 
på dem från Katarina, be-
rättar Lena som har arbetat 
sedan slutet av 70-talet som 
art director, grafisk formgi-
vare, illustratör och konst-
när.

– Mamma är så duktig på 
att rita karaktärer och då 
blev det så enkelt att hitta 
berättelserna. Det har varit 
så roligt att göra den här re-
san tillsammans. Jag har all-
tid älskat att skriva och det 

är väldigt inspirerande att 
skriva utifrån allt fint och 
intressant i våra skogar och 
i vår natur, säger Katarina.

Hur bygger man då upp 
karaktärer bland svam-
parna?

– Det föll sig bra med 
namnen som till exempel 
citronslemskivlingen. Det 
är ju en slemmig typ så då 
tänkte vi direkt att det får 
bli skurken i våra sagor, han 
fick namnet Don Slemmy 
citronslemkivling, berättar 
Katarina.

 
Andra karaktärer är profes-
sor Skäggriska och herr von 
Tryffel, de är barnens läro-
mästare i skogen. Biskops-
murklan är den som håller 
i vigseln när Karl-Johan och 
Karl-Johanna ska gifta sig.

– När det gäller både språk 
och bild har det varit viktigt 
för oss att både läsaren och 
barnet tycker att böckerna 
är roliga och underhållan-
de, säger Lena och Katarina 
flikar in:

– Vi har lite vuxna paral-
leller också. Det finns bland 
annat en hjältinna i skogen 
som vi kallar för Jeanne 

Bark som en vuxen natur-
ligtvis kopplar till Jeanne 
d´Arc.

Den första boken har ti-
teln ”Skogen bortom allt 
– sagan om Karl-Johan och 
småkallarna”. Den är redo 
för tryck men exakt när 
boken kommer ut är ännu 
inte klart. Den ligger i en 
lång kö av böcker som ska 

tryckas och ges ut, detta på 
grund av pandemin. Bok-
en är både en sagobok och 
lärobok. Tillsammans med 
berättelserna finns bilder 
och namn på olika barrty-
per, fåglar, kottar, insekter, 
fiskar, örter och mycket 
mer därtill. I historierna 
har de också bäddat in mo-
raliska delar som att man 
ska respektera varandra, 

visa hänsyn och inte mob-
bas och retas. 

– Sedan är det en bilder-
bok, mamma har verkligen 
skapat en sagovärld där det 
finns mycket kul att titta på. 
Vi har inspirerats av de äld-
re, klassiska barnböckerna 
som Elsa Beskows Tomte-
bobarnen till exempel, be-
rättar Katarina. 

Hon och Lena jobbar re-

dan med fortsättningsböck-
er.
– Vår plan är att vi tar ut 
svamparna i världen i bok 
två. De ska åka på en magisk 
skattjakt och träffa svampar 
utomlands, men också lära 
sig lite om kända monu-
ment i Europa. Sedan om vi 
får ihop bok tre, vill vi att de 
ska besöka Sveriges land-
skap, berättar Katarina.     

Svampfigurer i lärande sagobok

KULTUR ”...viktigt för oss att både läsaren och barnet tycker att böckerna är roliga” ’’

Lena Hellström Sparring och Katarina Sparring Patz framför Karl-Johan som är huvudpersonen i deras sagobok  ”Skogen bortom allt 
– sagan om Karl-Johan och småkallarna”. Till höger ” Don Slemmy citronslemkivling” som är skurken i sagorna.    
                       ILLUSTRATIONER: LENA HELLSTRÖM SPARRING  FOTO: PRIVAT



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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MÄLARÖARNA | En jättelik 
kastanj som lyser i mörk-
ret, en ”kraftgrodd” som 
strävar mot himlen och 
ett hästhuvud i marmor – 
dessa och ett stort antal 
andra skulpturer pryder 
Ekebyhovs slottspark och 
det invändiga galleriet 
under en stor del av som-
maren. 

– Jag har länge tänkt att jag 
vill arrangera en skulptur-
utställning och när kom-
munen nu firar 50 år tänk-
te jag att det skulle vara ett 
utmärkt tillfälle, berättar 

Veronica Cornils Berg, en 
av konstnärerna som ställer 
ut. Hon är även ekeröbo och 
sedan lång tid engagerad i 
Ekebyhovs slott som en kul-
turell mötesplats.

Tillsammans med Yemisi 
Wilson och tio övriga yrkes-
verksamma och namnkun-
niga medlemmar i Skulp-
törförbundet, har hon satt 
samman en utställning med 
stor bredd. Även den lokala 
konstnären Ingrid Rådmark, 
som bland annat gjort Vi-
kingarondellen på Ekerö, är 
representerad.

– Här finns ett spektrum 
som täcker allt från rostigt 
järn, till brons, marmor, 
mässing och koppar. Vi är 
födda mellan 1935 och 1968 
och det är tre män och nio 
kvinnor som ställer ut, säger 
Yemisi Wilson.

Tio av konstnärerna visar 
varsitt verk ute trädgården 
och alla tolv är represente-
rade inomhus i gallerirum-
men på slottets övervåning.
Utställningen finns kvar till 
den 18 juli och är öppen dag-
ligen.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Skulpturkonst

KULTUR ”...tips från Färingsö och Lovö och några nedslag gör vi också på Adelsö...” ’’

Veronica Cornils Berg och Yemisi Wilson framför en av Veronicas skulpturer.       FOTO: LO BÄCKLINDER

MÄLARÖARNA | Möten, 
mat och människor, det 
är ingredienserna i och 
undertiteln på en ny bok 
som utforskar platser att 
besöka runt Mälaren.

Den beskrivs som en resa 
fylld med utflyktsmål, re-
cept och vackra bilder. 
Boken som tar läsaren runt 
bland de bästa smultronstäl-
lena kring Mälaren är gjord 
av Mälaröarnas nyheters 
journalist Lo Bäcklinder till-
sammans med Ekeröfoto-
grafen Rodrigo Paras.

Den är en av en serie life-
styleböcker där man tidigare 
åkt Vättern runt och utfors-
kat både Österlen, Väster-
götland och Östkusten. När 
Lo och Rodrigo, båda hem-
mahörande på Mälaröarna, 
fick frågan om att göra bok-
en om Mälaröarna kände de 
ingen tvekan.

– Det var självklart att 
tacka ja, säger Lo. 

Boken har tagit ett drygt 
halvår att göra och många 
mil bakom ratten på den 
röda bil som också finns 
omnämnd i boken. Tipsen 
har de hittat genom gedi-
gen research och flera av 
smultronställena i boken 

finns att hitta på våra mä-
laröar.

– Det finns både tips från 
Färingsö och Lovö och 
några nedslag gör vi också 
på Adelsö, berättar Lo och 
tipsar också om att många 
av platserna är möjliga att 
komma till med båt. 

Att boken varit ett nöje att 
göra går inte att ta miste på. 
Det är med värme i rösten 
hon berättar om alla möten 
med driftiga entreprenörer 
som byggt upp verksamhe-
terna och jobbat hårt med 
att driva dem Och recepten 

som de frikostigt delat med 
sig av.

– Det finns en indisk ki-
kärtsgryta i boken som är 
helt magisk.

Hon tycker att boken passar 
alla som gillar att göra ut-
flykter i sitt närområde.

– Jag hörde om någon som 
tänkte låta sina barn övning-
sköra efter kartan, och det 
lät ju som en bra idé, säger 
hon med ett skratt.

HELÉNE BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Tips på utflyktsmål

Mälaren runt 
– möten, mat, 
människor 
(Isaberg förlag) 
är gjord av 
journalisten 
Lo Bäcklinder 
och fotografen 
Rodrigo Paras.



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.

Mälaröarnas första 
fritidsgård står klar
EKERÖ | När Ekerös första 
fritidsgård stod klar 1970 
var den inte bara tänkt för 
ungdomar. I målgruppen, som 
skulle spänna från förskole-
barn till pensionärer, ingick 
även kommunpolitiker.

Till sommaren 1970 stod den 
klar, Ekerö kommuns för-
sta fritidsgård: Väsbygården. 
Vacker med vitt fasadtegel och 
byggd av SIAB efter ritning-
ar av arkitekt Jörgen Frenzen. 
Prislappen för allt, inklusive 
möbler och inventarier lan-
dade på strax under miljonen 
– en hedervärd satsning enligt 
en artikel i Mälaröarnas nyhe-
ter från april 1970.

Kring den stora lekhallen 
där man bland annat skulle 
visa film ett par kvällar i veck-
an kunde man också ha fyra 
bordstennisbord jämsides. 
Även åtta grupprum för olika 
aktiviteter fanns – musikrum, 
keramikrum eller hobbyrum, 
biljardrum, fotolaboratori-
um eller liknande. Där skulle 

också drivas en kafeteria med 
plats för 60 personer, i fritids-
nämndens egen regi, står att 
läsa i artikeln. 

Agnes Jakobsson, som job-
bar som fritidledare idag på 
det som tidigare hette Väsby-
gården, men numera kallas 
Träkvistagården, förklarar att 
verksamheten fortfarande ser 
förvånansvärt lik ut.

– Vi har en massa rum, 
bland annat ett musikrum och 
en studio, men istället för ett 
keramikrum har vi ett pyssel-
rum. I den stora salen visar vi 
fortfarande film ibland, berät-
tar hon.

Idag är det en fritidsgård 
enkom för ungdomar men 
när den byggdes var det inte 
riktigt tanken. Lars Larsson, 
fritidsnämndens ordförande 
hoppades, enligt artikeln, på 
att fritidsgården skulle bli en 
tillflykt för såväl förskolebarn 
som pensionärsföreningen 
med sina 250 medlemmar, 
men också att även husmödrar 

skulle finna vägen dit.
Planen var även att fören-

ingar skulle kunna ha möten 
på gården och att till och med 
kommunfullmäktige skulle 
kunna ha sina sammanträden 
där, under tiden den ordinarie 
verksamheten pågick runtom-
kring.

”På så sätt kommer ledamö-
terna att få närkontakt med 
livet omkring dem och ung-
domar och äldre har möjlighet 
att se hur det kommunala livet 
fungerar”, skriver reportern 
Erik Martinsson.

Agnes skrattar när hon hör 
om dåtidens storslagna pla-
ner och skämtar om hur det 
skulle vara att jobba med ung-
domarna om plötsligt Adam 
Reuterskiöld och Agda, 80 år, 
också skulle vara med. Men 
så tillägger hon att det kanske 
ändå skulle vara bra med lite 
umgänge över åldersgränser-
na och framförallt bra för po-
litikerna att vara lite närmre 
ungdomarna i deras vardag.

– Men samtidigt tror jag att 
det är jätteviktigt att det finns 
en plats för ungdomarna som 
bara är deras, så det är nog ändå 
bäst att ha det som vi har det 
idag, konstaterar hon.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Alltid nära dig! 

100 % om Mälaröarn
a

JAG MINNS  att ännu på 
40-talet hade ”Lillön” (Helgö) 
och Kaggeholm en prägel av ö 
med vatten och båtförbindel-
ser som rätt naturligt, i mot-
sats till fastlandsprägel med 
bilar och bussar. Men det gick 
fort utför för ö-prägeln. Jag 
tycker mig nog ändå upplevt 
några år av den gamla ö-prä-
geln. Det var då viktigt med 
till exempel morgonbåten. 
Det var naturligt att frakter 
och leveranser då skulle ske 
med båten. Kaggeholms ång-
båtsbrygga hölls i utmärkt 
skick och var en samlande 
träffpunkt. Man åkte båt. Man 
mötte folk och den naturliga 
festplatsen på midsommar var 
ångbåtsbryggan.

BENGT IRBORG

JAG MINNS  när vi i början av 
60-talet likt flyttfåglar tog våra 
bon i besittning i området där 
Träkvista legendariska dans-
bana har legat. Skogen hade i 
stort sett fallit för motorsågar-
na men kvar fanns lingonsnår, 
där våra hus i långa rader (alla 
nästa likadana) hade fått växa 
upp i stället. Vi märkte direkt 
den härliga friska luften, still-
heten och den stjärngnistran-
de himlen (det var ju vinter). 
Vi ville bo på landet och vi 
ville bo just här.

GUNILLA 
EKSTRÖMER FÜRST

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

”Jag minns”

Återinvigning av Kaggeholms 
ångbåtsbrygga, 1974. Foto Margit 
och John-Wiktor Holm

EKERÖ MUNSÖ HEMBYGDS-
FÖRENINGS  PROJEKT 
”JAG MINNS”  

Agnes Jakobsson 
jobbar som fritidsledare
på Träkvistagården som 

en gång var Ekerös första 
fritidsgård.  

UR MN:S ARKIV 1970



Karlsbodavägen 19 A  Bromma    Tel 08-445 14 10  
Öppetider: måndag 10-19, tisdag-fredag 9-18, lördagar under juni-augusti sommarstängt

BASTUUGN HARVIA PRO 20
Gedigen bastuugn med trivselskapande glaslucka. Passar bra för bastur 
8-20 kbm. Finns även med inbyggd varmvattenberedare.
Pris från 4 995:-

Vi erbjuder kompletta skorstenspaket 
anpassade efter dina husmått.

Prisexempel: 2,5 m längd med alla beslag 7 830:-

MORSÖ FORNO
Mycket uppskattad  pizzaugn av gediget gjutjärn. Med 
Morsö Forno kan du baka, grilla eller röka för härliga 
smakupplevelser.
Pris från 11 995:-

UTESPIS HETA TIPI
Vedkaminen Tipi från danska Heta är vacker som 
ett konstverk. Och mysig att elda i! Finns i tre 
storlekar och kan kompletteras med grillgaller.
Pris från 2 790:-

Hos oss hittar du massor av produkter
som gör sommaren ännu mysigare!

Alla våra spisar och bastur 
kan köpas med installation, 

klara för brasa och bad.

utan ränta på 24 månader. 
Endast uppläggningsavgift 

495:- och avisering 49:-/mån
 tillkommer.

S     MMARVÄRME

BASTUHUS GELLAS 15 FUNKISBASTU
Bastuhus Gellas är en snygg, rymlig och funktionell funkisbastu på 15 kvm från Baseco. 
Relaxen har ett stort skjutbart glasparti som kan hålla värmen inne. Huset är knuttimrat med 
senvuxen fura från de lappländska skogarna och är riktigt lättbyggd. 
Pris från 65 200:-

Besök vår butik eller hemsida och se vårt stora sortiment  www.bastuspecialisten.se



HUSDRÖMMAR PÅ MÄLARÖARNA  –  Säljarnas egna ord

EKERÖVALLEN | Många 
ekeröbor har säkert sett 
att det nu växer upp ett 
nytt bostadsområde på 
en öppna ytan som tidigare 
utgjordes av Ekerövallen. 
Den första etappen är näs-
tan slutsåld men än finns 
det faktiskt möjlighet att 
komma över ett av husen 
som har inflyttning nu 
efter sommaren.

Mäklaren Sophia Åkerman 
på Svensk fastighetsför-
medling berättar att man 
fram till idag endast haft ett 

showroom där man mött 
kunderna, men att man nu 
äntligen fått ett visnings-
hus där spekulanterna på 
plats kan se hur bostäder-
na kommer att se ut. Hon 
säger också att om man vill 
besöka visningshuset är 
man välkommen att kon-
takta henne och boka en tid 
eller så går det bra att an-
mäla sig till visningen som 
kommer att hållas söndag-
en den 27 juni. 

De hus som finns på plats 
nu är de som byggs i etapp 1, 
vill man flytta in lite senare 

så dröjer det inte länge för-
rän etapp 2 och 3 kommer ut 
till försäljning. 

Sophia säger att kun-
derna tycker att området 
har många fördelar då det 
är barnvänligt och ligger 
mycket centralt beläget på
Ekerö. Det ligger också i en
trivsam miljö och omgärdas 
av äldre och uppvuxna villa-
områden. Man har även när-
het till Mälaren, förskolor, 
skolor med mera.

  SVENSK FASTIGHETS-
FÖRMEDLING

Barnvänligt och centralt

EKERÖVALLEN

MÄKLARSTATISTIK  EKERÖ KOMMUN Källa: Svensk mäklarstatistik 21-0

                       VILLOR
Tid Kr/kvm Medelpris Antal sålda Prisutveckling

3 
mån 53 027 7 008 000 93 2.7%%

Tid Kr/kvm Medelpris Antal sålda Prisutveckling

12 
mån 48 744 6 445 000 292 27.2%

                BOSTADSRÄTTER
Tid Kr/kvm Medelpris Antal sålda Prisutveckling

3 
mån 42 534 3 320 000 79 0.4%

Tid Kr/kvm Medelpris Antal sålda Prisutveckling

12 
mån 41 666 3 440 000 222 5,5 %

FRITIDSHUS
Tid Kr/kvm Medelpris Antal sålda Prisutveckling

3 
mån 68 963 3 033 000 8 *

Tid Kr/kvm Medelpris Antal sålda Prisutveckling

12 
mån 60 410 3 118 000 29 *

*Underlaget är för litet för statistisk beräkning

PRISUTVECKLING VILLOR PRISUTVECKLING VILLOR   48 månader48 månader

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

Annonsinformation från våra mäklare 

”Citat” ’’

Ljuvligt söderläge med 
medelhavsinspirerad trädgård
SANDUDDEN | Med ett 
underbart läge på höjden 
längst ut på den yttersta 
delen av Sjöutsikten 
erbjuds detta ljusa, fina 
parhus om totalt cirka 111 
kvm boarea.

Ett boende som har en yp-
perlig bekvämlighet i form 
av rymliga sällskapsytor 
och välutrustat kök med 
hög stigande takhöjd som 

ger fin rymd. I hjärtat av 
den öppna planlösningen 
nås utgång till balkong där 
du njuter vidsträckt utsikt 
över Sandudden med Mäla-
ren i fonden. Den fria utsik-
ten är en lisa för själen.

– Jag är förundrad. Tänk 
en ljummen kväll, doften 
från syren och kaprifol och 
blicken där borta på Mäla-
ren som ligger spegelblank. 
Ingen insyn. Det känns 

lyxigt med många fönster! 
Extra förvaring i carporten,  
skog och vandringsled tre  
minuter från dörren, fem 
minuters promenad till Mä-
laren och ändå nära till sko-
la, affär och centrum. Det är 
bekvämt och bekymmers-
fritt och jag njuter varje 
dag, berättar säljaren.

  
FASTIGHETSBYRÅN

SJÖUTSIKTEN 

SOMMARSTÄDNING AV DIN DATOR
UPPFRÄSCHNING BÅDE IN- & UTVÄNDIGT

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



ÖARNA RUNT oarna@malaroarnasnyheter.se 

Alltid på bra humör. Hemma hos Lotta och Lulle Andersson på Ringnäs, norra Färingsö, bor den här glada killen, som både 
piggar upp grannar och lockar förbipasserande till skratt. 

Arbetsplats Mälaröarnas mentorskapsprogram hade 
sin terminsavslutning ute i Ekebyhovs slottspark den 1 juni. 
Totalt var det 23 matchade par som under terminen träffa-
des och hjälpte varandra till ökad sysselsättning. Till hösten 
startar de upp tredje omgången av sitt mentorskapsprogram.                                                                                                                              
FOTO: WEN LIU

Denna fina 
bokkiosk 
uppenba-
rade sig för 
vår läsare 
Annika 
Strömmer 
Åkerlund, 
när hon 
var på pro-
menad på 
Gällstaö. 
Vem som 
byggt kios-
ken och 
försett den 
med böcker 
är okänt 
för oss. 
Vet någon 
av er läsare 
mer?

Artisten Therése Neaimé var gäst i Radio Vikings progran 
”Ytterligheter” onsdag 2 juni. Hon berättade bland annat om sin 
nya låt ”Konsten att leva” och vinsten i år i Hollywood Music and 
Media Awards i kategorin bästa danslåt och video, ”Dance Love”. 
Ingen svensk artist har tidigare lyckats med det.  T h programle-
daren Lars Grahm.                                                                FOTO: ULF T JANSSON

Föreningen Värna Adelsö (VA) har bjudit in Ekerös partier till 
Adelsö. Den 13 juni var det Miljöpartiets tur. Man diskuterade 
aktuella frågor för Adelsö. På bilden från vänster: Fredrik Zandrén 
(MP), Carl Ståhle (MP). Linda Svensson (MP), Anders Gustafsson 
(VA), Andreas Gustafsson (VA), Ulrika Sandin (MP), Lennart 
Rydberg (VA), Irene Bakerud (MP), Björn Osberg (MP) och Siri 
Lundmark (VA).                                                     FOTO: BJÖRN RYDBERG

PRISUTVECKLING VILLOR  48 månader Kom!
Kaggeholm har satt på sig sommarkläderna.

Välkommen.

kaggeholmsslott.se



ekebyhovs.slott@ekero.se   I  ekero.se/ekebyhovsslott

Ekebyhovs 
sommarcafé 

Vardagar kl. 11-16, 28 juni - 13 augusti. 
Det bjuds på maffiga räksmörgåsar, läckra sallader, 

våfflor, glass och mycket mer. 

Alla helger föreningscafé med hembakad
kl. 12-16 t.o.m. 18 juli, dock ej 26-27 juni. 

Midsommarafton 
Föreningscaféet håller öppet kl. 12-16. 

Skulpturutställning i parken 
samt i utställningsrummen på slottet fram till 18 juli

 
Varmt välkomna till slottet! 

www.ekero.se/ekebyhovsslott

Kom och njut i vår vackra park!
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Tomma baracker
FRÅGA En fråga angående de 
tomma barackbyggnaderna intill 
Söderströmsgården i Stenhamra. 
Vad är de till för? Nyplantering 
finns utanför men lägenheterna 
verkar övergivna.   MONICA

SVAR De var först tänkta att användas 
för evakuering av Ekgårdens särskil-
da boende vid en tidigare planerad 
ombyggnad. De planerna har ändrats 
och nu kommer lokalerna att använ-
das för kommunens verksamheter. 
Vilka verksamheter ber jag att få åter-
komma om.

”Hesa Fredrik” hörs ej
FRÅGA Varför kan så få boende 
på Ekerö höra ”Hesa Fredrik”? I 
Stenhamra har vi inte hört på 35 år.   

WILMA

SVAR Signalerna ”Viktigt”, ”Med-
delande” och ”Faran över” prövas 
klockan 15.00 första helgfria måndag 
i mars, juni, september och december. 
Vid prov ges även information i radi-
on. Vi har inte WMA-tutor överallt i 
kommunen. Det planeras för utbygg-
nad på fler ställen inom och utom 
tätort. 

Varför bad i Träkvista?
FRÅGA Varför bygga ett bad-
hus i Träkvista där det redan är 

trångt  och en massa aktivi-
tetshallar. Ni förstår  inte att 
det kommer behövas ännu 
fler p-platser än innan bygget. 
På Färingsö typ vid Svanhagen 
hade varit bättre.   MARIA

SVAR Frågan om placering av bad-
hus utreddes 2008 till 2009 där flera 
platser utreddes. Slutsatsen blev 
att Träkvistavallen bedömdes vara 
den bästa placeringen i kommu-
nen. Kommunfullmäktige antog en 
detaljplan för placering av badhuset 
i Träkvista 43:1 2011. 2018 fick kom-
munstyrelsen i uppdrag av kommun-
fullmäktige att starta projektet för att 
bygga badhus vid Träkvistavallen på 
Ekerö. Oktober 2019, kommunfull-
mäktige beslutade om program och 
budget för projektet. Mars 2020, tek-
niska nämnden beslutar att ge entre-
prenören COBAB uppdraget att bygga 
badhuset. Februari 2021, kommunsty-
relsen godkänner tekniska nämndens 
beslut – förberedelser och byggandet 
av badhuset kan börja.

Avfart Färingsö
FRÅGA Varför får inte vi som ska 
åka till Färingsö längre en avfart 
när nya vägen byggs? Mycket av 
trafiken åker dit! Kommer det att 
göras en rondell vid Ekerö cen-
trum? Varför satsas det bara på kol-
lektiv- och cykelvägar? Hela sam-
hället är ju uppbyggt på att ha bil!   

SUSANNE

SVAR Under ombyggnaden behöver 
entreprenören stänga av avfarter för 
att kunna bygga den nya cirkulations-
platsen. Tyvärr medför det köer vilket 
jag förstår är frustrerande. Det satsas 
inte enbart på kollektiv- och cykel-
trafik. Men ett ytterligare körfält för 
busstrafik i rusningstrafik medför att 
det blir lättare att pendla kollektivt 
framgent och därmed minskas trycket 
på personbilstrafiken. Därutöver har 
vi redan utmärkta cykelvägar, men de 
behöver också utrymme i samband 
med breddningen av väg 261.

Färjan och förbifarten
FRÅGA Vad händer med bilfär-
jan när förbifarten är klar? Är det 
beslutat något om det? Jag har för-
sökt hitta information om detta, 
men misslyckats.  DAVID

SVAR Nej, det finns inget beslut i 
nuläget om det.

Större infartsparkering
FRÅGA Var, när och hur planeras en 
större infartsparkering när bussfi-
len utåt blir klar. Då är det säkert 
fler som väljer bussen.  

UNDRAR ULLA

SVAR Teknik- och exploateringskon-
toret planerar för ytterligare infarts-
parkeringar över hela kommunen. Ett 
exempel på utbyggnad är infartsparke-
ringen vid Skå/Svanhagen som förra 

året fick ytterligare 100 platser. Övriga 
enskilda planer för infartsparkeringar 
kommer vi att berätta om på kommu-
nens webb, i lokaltidningarna samt i 
Mälaröpodden framgent.

Brobygget skapar kö 
FRÅGA Vad gör ni för att förbätt-
ra kösituationen som uppstått på 
grund av  Förbifarten och pågå-
ende brobygge vid Tappström? 
Situationen underlättas inte av att 
Arriva ställer in avgångar på grund  
av köer. Fler tar bilen och propp-
fulla bussar istället. Att det blir 
köer har vi alla förståelse för men 
kötiderna är helt absurda.   PETRA

SVAR Breddningen av Ekerövägen 
261 är ett stort och omfattande arbete 
med syfte att förbättra den ansträng-
da kösituationen som ekeröborna har 
levt med i många år. En ombyggna-
tion är aldrig helt friktionsfri. För att 
kunna bygga såväl en ny bro som en 
ny cirkulationsplats medför det att 
avfarter behöver stängas för att kunna 
bredda. Då blir det trångt när samtliga 
trafikanter ska samsas om rondellen. 
Därutöver gör Trafikverket allt som 
är möjligt för att underlätta trafiksi-
tuationen under byggnationstiden. 
Självklart framför Ekerö kommun alla 
synpunkter från våra invånare till dem 
i våra kontinuerliga uppföljningsmö-
ten. Och din synpunkt kommer att 
framföras till dem. 

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

Välkommen på SommarcafeVälkommen på Sommarcafe
Välkommen tilll sommarcafé i  Välkommen tilll sommarcafé i  
Stenhamra församlingsgård,  Stenhamra församlingsgård,  
Herman Palms Plan 4C.  Herman Palms Plan 4C.  

Trevligt sällskap och fika med nybakat Trevligt sällskap och fika med nybakat 
bröd till självkostnadspris. bröd till självkostnadspris. 

Fika serveras vid borden och vi dukar upp Fika serveras vid borden och vi dukar upp 
på ett sätt så att vi lätt kan hålla säkert  på ett sätt så att vi lätt kan hålla säkert  
avstånd till varandra.avstånd till varandra.

Sommarcaféet är öppet torsdagar  Sommarcaféet är öppet torsdagar  
13.00-15.00, 10 juni till 9 september.13.00-15.00, 10 juni till 9 september.

Välkommen!Välkommen!



Tel. 08-560 243 66
www.malaroomsorg.se

Tel: 08-560 248 00 
www.inneklimat.se 

08-560 397 00

08-560 250 20 
08-560 248 01

ölj gärna St a och 
a på F

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

Stängt veckorna 29-32.  
Jouröppet veckor 29-31.

Johan med personal
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Micke och Anders
Tel 08-560 422 38

Tel: 560 243 23
Gerry Ekerö

Lorentz  
med personal

Skå
Karin med personal

Tunnlandsvägen 3, mitt emot Träkvista Idrottsplats

Jesper med personal

Krister med kollegor

08-560 310 35 • www.ekerobygg.se

Tom med personal

Stängt veckorna 29-31.  
08-707 33 00  •   lejagruppen.se

Träkvista
Peo Leopoldsson 

med personal

Närlunda  
Schakt & Transport

Anders med personal

Träkvista Bilservice AB
Roger med Personal

Stängt veckorna 29-32



Jag läste just om böter trots 
reskassa. Jag har för mer än 
ett år sedan föreslagit SL 
att tillfälligt flytta en läsare 
längre bak i bussen. Detta 
borde enkelt kunna göras 
med en förlängningska-
bel. Detta skulle kosta för 
mycket enligt SL. Enligt 
min åsikt borde man kunna 
ha en läsare permanent bak 
i bussen, det har många 
andra regioner.Man har avi-
serat, att man numera kan 
använda sitt vanliga bank-
kort som betalning. Tanken 

är bra, speciellt för turister 
och sällanåkare – men man 
måste självklart även skaffa 
appen i telefonen om nu 
bussen har stängd framdörr.
Om man nu betalar med 
appen och sedan vid byte 
till tunnelbana av gammal 
vana använder reskassan så 
får man betala två gånger. 

En annan sak jag irri-
terar mig på är om man 
påbörjar ett periodkort och 
av någon anledning vill 
lämna tillbaka det – det är 
dyrt, nedanstående har jag 

funderat på ganska länge: 
Varför minskar SL-korten i 
värde så snabbt? Köper jag 
en 30-dagarsbiljett och vill 
”byta upp mig” efter det 
att jag blippat kortet, så har 
kortets värde minskat med 
dubbla dygnspriset, det vill 
säga vill jag köpa en längre 
period efter 15 dagar är det 
inte meningsfullt, kortet 
värde är 5 kronor (vuxen).

 Köper jag en 90-dagars-
biljett och drabbas av sjuk-
dom (till exempel Corona), 
och vill lösa in kortet efter 

30 dagar får jag 330 kronor 
tillbaka, det vill säga mån-
aden har kostat 2430 kronor 
(30-dagarsbiljett 950 
kronor).

 Värst är det med årsbil-
jetten. Köper jag en sådan 
och använder den under 
90 dagar får jag 170 kronor 
tillbaka, det vill säga jag 
har betalt 7 220 kronor för 
90 dagar, (90-dagarsbiljett 
hade kostat 2 760 kronor).

 Normalt sett kanske man 
inte planerar för att lösa 
in en påbörjad biljett, jag 

hoppas ingen köpte årsbil-
jett i januari förra året för att 
sedan jobba hemma...

 Årsbiljett förlorar i 
värde 109 kronor per dag. 
90-dagarsbiljetten 81 
kronor per dag. 30-dagars 
63 kronor per dag. Jag för-
står inte skillnaden..

 Alla priser gäller biljett 
för vuxna, pensionärer och 
ungdomar har reducerat 
pris, men kostnaderna är 
motsvarande dyra.

– Rolf

Ha biljettläsare bak i bussen likt andra regioner

ty
ck

!

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

SL – se över avgångarna från Adelsö
Om pendelbåtslinje 89 ska 
tjäna sitt syfte, att minska 
vägtrafiken till, från och på 
Mälaröarna, så behöver SL 
synka tidtabellerna bättre

Som det är nu är det bara tur om 
en pendelbåtsavgång passar med 
en avgång för busslinje 312 och 311 
till och från Adelsö/Munsö. När 
jag, som bor på Adelsö, idag vill 
ta pendelbåten med avgång 16:30 
från Tappström måste jag ta en 
buss 312 som ankommer mer än en 
timme i förväg (turen som avgår 

14:38 från Sjöängen och ankom-
mer Tappström 15:19). Nästa buss 
ankommer för sent och 47 minuter 
före nästa pendelbåtsavgång, 17:30.

Förr jobbade jag i stan och 
kunde ta buss 312 klockan 6:08 
från Sättravägen som ankom till 
Tappström strax efter klockan  7 och 
därmed passade bra till pendelbåts-
avgången 7:20. Denna bussavgång 
har därefter senarelagts så att den 
inte längre passar med 7:20-pendel-
båten. Den ankommer Tappström 
7:18, irriterande! 

Jag är glad att jag numera jobbar 

på Ekerö, men beklagar att det 
antagligen har fått några som jobbar 
i stan att i stället behöva ta bil från 
Adelsö/Munsö till Tappström.

Förra veckan, en vardagsefter-
middag, tog min man pendelbåten 
från stan efter jobbet och fick vänta 
i en halvtimme på en 311/312 vid 
hållplatsen Ekebyhov. Det är inte 
så farligt någon enstaka gång, men 
för den som pendlar varje dag är det 
ogörligt. Då blir det bilen istället.

När SL ser över tidtabellerna 
behöver de tänka på att resenä-
rer i mer tättbebyggda delar av 

Mälaröarna har lättare att hitta 
avgångar som passar med pendelbå-
ten eftersom deras bussar går oftare.
Vi som är beroende av busslinjerna 
311 och 312 behöver sannerligen inga 
fler utmaningar än dem vi redan har 
med återkommande kraftiga förse-
ningar, inställda turer, felkörningar, 
utebliven eller felaktig information 
och liknande. Att smidigt kunna 
använda pendelbåten bör göras 
möjligt även för oss.

– Gunilla D S,
Adelsö

För många personer är en 
smart mobil mycket viktig 
– för att kunna ringa/ta 
emot samtal om något 
händer, för att kunna 
använda mobilt bankid 
etcetera. Att då som SL i 
praktiken tvinga använ-
darna att ladda ned deras 
SL-app, är mycket tvek-
samt.  Om det är fel i denna
SL-app, som påverkar hur 
mobilen fungerar, i de 
avseenden som är viktiga 
för användaren,  tar SL då 
ansvaret för de händelser 
som användarna utsättes 
för?  (Klarna hade stora fel 
i sin app – trots massor av 
resurser).

Förslag: Det bör finnas 
utrustning på bussen och/
eller vid busshållplatsen 
att ”blippa” sitt kort. De 
resurser som SL lägger på 
kontroller, bör istället läggas 

på   kvalitets- och funktions-
kontroll av SL-app.  Den 
blipp-utrustning som finns 
framme hos föraren, bör 
vara flyttbar,  så att man kan 

sätta upp den på annan plats 
än bredvid föraren.   

Som exempel har bussar 
i Västerås blipp-utrustning 
vid flera dörrar. Tror SL 

att Covid-19 
är den sista 
Covid-
pandemi som 
vi kommer 
att drabbas 
av?   Det gäller 
att tänka 
framåt och 
planera för 
Covid-22, 
med flera!  
Som gammal 
IT-specialist är 
man förvånad 
över denna 
teknikopti-
mism som 
råder.

– Mvh  Anders
Drygt 50 år erfarenhet
av kvalificerad IT
– planering, problem-
lösning, styrning

Till Desirée 
Björk

REPLIK

I det förra numret skedde 
något fullständigt unikt. 
En folkvald bad om ursäkt. 
Utan komplikationer, offer-
kofta eller ens med en sur 
”twist” eller syrlig slutkläm. 
Du bara ber en människa om 
ursäkt för ett uttalande du 
gjort. Jag tar inte ställning i 
sakfrågan ni diskuterade och 
jag är inte en av Ö-partiets 
väljare – ni skiljer er från mig 
i alltför många frågor. Men 
jag är djupt imponerad av 
detta ditt okomplicerade 
grepp; en folkvald som ber 
en medborgare om ursäkt. 
Det är egentligen skräm-
mande att det ska behöva 
imponera, men det gör det 
verkligen. Det är dessvärre 
unikt att politiker uppvisar 
den ödmjukheten och där 
vann du stor respekt och en 
helt ny nivå av uppmärk-
samhet från min sida, helt 
säkert även från fler än mig.
Det är att visa föredöme för 
många andra folkvalda här 
i kommunen, som i vissa 
fall skulle behöva rejäla 
skopor av den här sortens 
självinsikt och ödmjukhet.
Stort tack, Desirée.  Må din 
sommar bli lång, lugn och 
helt utan fästingar. Ta Det 
Lugnt.

– Liftare nr 42

Blippställen
runt om 
i kommunen
Det är beklagligt att inte 
Ekeröalliansen, med stöd 
av SD, sa ja till vår motion. 
Att verka för att det sätts 
upp stationer runt om i vår 
kommun, för att resenärerna 
ska kunna fylla på sina kort, 
genom att blippa. Det hade 
gjort att människor sluppit 
att betala böter på 1 500 
kronor, nu när det inte går 
att blippa på bussen. På 
Ekerö finns bara en butik i 
Ekerö centrum där påfyll-
ning kan ske. Fyller man 
på digitalt kan det tyvärr ta 
upp till tre dagar innan det 
syns på kortet. Vi anser att 
det ska vara lätt att göra rätt!

– Öpartiets kommun-
fullmäktigegrupp

Tror SL att Covid-19 är den sista Covid-pandemi?

En bild 



Dee Demirbag, 47 och 
Dea, 7, Färingsö:

– Vi är ganska nyinflytta-
de på Mälaröarna så vi har 
nästan bara hunnit bada på 
Stockbybadet vid Stenham-
ra. Det är en bra badplats 
för de små. Men allra helst 
badar vi i vattenspridaren på 
tomten hemma.

Patrik Karlsson, 46, 
Ekerö:
– Vi brukar bada vid en all-
män badplats som ligger där 
vi bor i Nyckelby. Det är en 
liten, mysig badplats där jag 
kan ligga och läsa eller bada 
med mina barn som är 17, 16 
och 9 år gamla.

Anette Mattsson, 57, 
Munsö:

– Vi har en favoritstrand 
som ligger på norra Munsö, 
men jag tänker inte säga 
namnet på den för då kom-
mer det kanske massa folk 
dit. Där är det rent och fint 
vatten och inte så mycket 
människor. Det är en bra 
plats att bada och leka med 
mina barnbarn på.

BAD | Det första spadtaget är nu taget på badhuset, men det kommer dröja 
innan det blir klart.

SÅ HÄR TYCKER VI!

Var på öarna badar du helst idag?

Varför kommunen prioriterar 
de som redan har en lägenhet?
För att få en lägenhet hos 
Ekerö bostäder kan väntan 
bli lång. Om man inte redan 
har ett förstahandskon-
trakt hos bolaget för då har 
man förtur för de väldigt få 
lägenheter som utannon-
seras.

Det vill säga, den som är 
bosatt i kommunen och har 
stått i bostadskön i tio  år 
och som anmäler intresse 
för en utannonserad lägen-
het har inte mycket glädje 
av dessa tio  år då den, som 

med ett förstahandskon-
trakt, endast bott ett år hos 
Ekerö bostäder går före i 
kön. 

Eftersom efterfrågan på 
hyreslägenheter är så stor i 
kommunen tycker jag också 
att det är dags att begränsa 
bostadskön till de som är 
skrivna i kommunen och 
de som arbetar i Ekerö 
kommun. Så har jag sett att 
man gör i en del andra kom-
muner.

Skulle vara intressant att 

veta varför kommunen pri-
oriterar de som redan har en 
lägenhet med ett hyreskon-
trakt framför dem som 
står i bostadskön? Undrar 
också om man räknar in 
alla nuvarande hyresgäster 
med kontrakt i bostadskön 
vilket man ju bör göra då 
de är med och konkurrerar 
om de lägenheter som utan-
nonseras.

– Undrar frustrerad 
bostadssökande

rosor  tack
Ett stort fång rosor till all fantastiskt personal på Mälaröarnas hemtjänst. Tack för alla 

fina år tillsammans med er ! – Gertrud med familj

Återöppna årskurs 3 i Munsö skola
På barn- och utbildnings-
nämndens möte den 2 juni 
hade den styrande majori-
teten chansen att rätta till 
en del av förra årets för-
hastade beslut om Munsö 
skola. Nu när antalet barn 
i förskolan ökar borde det 
vara en självklarhet att 
barnen får gå hela lågstadiet 
i samma skola och att års-
kurs 3 i Munsö skola åter-
öppnas till höstterminen. 

Men det vill inte den 

styrande alliansen som i 
denna fråga stöds av 
Liberaler och Sverige-
demokrater. De ser ingen 
anledning att ändra sitt 
beslut från förra året. De 
föredrar uppenbarligen ett 
splittrat lågstadium med 
påföljande långa bussresor 
för barnen.   

Ekerö är en rik kommun 
med goda förutsättningar 
att satsa på sina skolor. Den 
styrande majoriteten väljer 

att lägga skolresurser på 
subventioner till centralt 
placerade fristående skolor 
men någon vilja att stödja 
de små skolorna på lands-
bygden tycks inte finnas.

– Johan Hammarström (S)
– Anette de Ron (S)
– Sten Svensson (S)
– Stefan Björn (Ö)
– Iren Bakkerud (MP)
Ledamöter barn- och 
utbildningsnämnden

 Rimmar illa med intentionen från riksdag
Riksdag och regering har 
skjutit till många miljar-
der kronor till kommuner 
både förra året och detta 
år. Ett av de uttalade syften 
som anges vid beslutet är 
att minska behovet av att 
höja kommunalskatterna 
och skära ned i verksamhe-
ter och samtidigt ge kom-
muner och regioner bättre 
förutsättningar att utveckla 
välfärden. 

På Ekerö har socialnämn-
den beslutat om ändrade 
riktlinjer för handläggning 

av insatser och enligt lagen 
om stöd och service till 
vissa funktionshindrade 
(LSS) och SOL. Många 
personer med behov av 
stöd erfar att detta leder 
till kraftiga försämringar. 
Dels minskas tiden för 
insatsen, dels försvinner 
insatsen helt för de som är 
65 år och har boendestöd. 
Här erbjuder kommunen 
avgiftsbelagd hemtjänst 
med hänvisning till att 
detta är en likvärdig insats. 

Träffpunkten Solrosen 

har varit stängd i över ett 
år och många som tillhör 
denna personkrets är för-
tvivlade över en tilltagande 
isolering och har i olika 
kanaler gett uttryck för 
detta. Hanteringen av dessa 
nya riktlinjer rimmar illa 
med intentionen från riks-
dag och regering vad gäller 
de extra pengar kommunen 
erhållit.

– Mikke Lillman,
 gruppledare 
Vänsterpartiet Ekerö

Låt arkitekturen blomma ut!
Det lilla gula tegelhuset 
intill Ekerö centrum har 
alltid förundrat mig. Tornet 
på taket och den långa 
fönsterraden mot vägen för 
tankarna till något kyrkligt. 
Men så är det ju inte alls. Det 
byggdes som ett hem för 
de lokala blå bussarna, en 
industribyggnad helt enkelt. 
Dock skvallrar de harmo-
niska linjerna, den franska 
balkongen och de svartmå-
lade skorstenarna om att 
någon tänkt till. Precis så är 
det. Byggnaden är ritad av 
arkitekt Björn Hedvall, en av 
landets mest betydelsefulla 
arkitekter under 1900-talets 
första hälft. Det här var 1949 
och då hade Hedvall redan 
ritat fler än 180 byggna-
der i centrala Stockholm, 
pampiga bostadshus i hela 
landet, biografer och kyrkor. 
Bussgaragets tornhus 
påminner om flera av hans 
tidigare byggnader på lands-
bygden och det gula teglet 

var på modet. 
Byggnaden i sig är inte så 

märkvärdig men visar på ett 
annat synsätt än det vi har 
idag. Förr fick arkitekterna 
ta ut svängarna och bygga 
vackert, inte bara bostads-
hus. Även industrilokaler 
fick många fina detaljer och 
utsmyckningar i sina fasa-
der. Arbetsmiljön ansågs 
viktig. Nu byggs det trista 
industri och kontorskom-
plex, ofta med fasader i plåt 
och utan fönster. Rationellt 
men fult.

Här på öarna har vi ännu 
inga stora industriområ-
den. Men trycket ökar när 
förbifarten börjar bli klar. 
Under tiden ser vi många 
nya områden med småhus 
växa fram och dessa är märk-
ligt fantasilösa. Trenden är 
fyrkantiga huskroppar som 
placeras i långa rader. 

Under åren 1970 och 
framåt uppfördes flera stora 
radhusområden både på 

Ekerö och Färingsö. I jäm-
förelse med det som byggs 
idag är de äldre områdena 
betydligt mer genomtänkta 
och varierande.

Bussgaraget visar att 
det går att bygga med lite 
fantasi. När Ralph Erskine 
ritade det som kom att bli 
Ekerö centrum tog han 
hänsyn till det lilla tegelhu-
set. Förmodligen visste han 
vem som ritat det och ville 
visa respekt för den äldre 
byggnaden och Hedvall. 
Och visst är det lite roligt 
att Ekerö kan stoltsera med 
byggnader ritade av två av 
landets främsta arkitekter. 
Borde vi inte vara stolta 
över det? Hedvalls tegelhus 
kan inspirera oss till att 
bygga intressant och med 
känsla. Kanske en arkitekt-
tävling kan locka fram lek-
fullheten.

– Gunilla Lindberg

Vi i Öpartiet vill uppmärksamma Ekeröalliansens partier om att ert budgetförslag gällande 
upphörande av det ekonomiska bidraget till Adelsö IF  för skötseln av den kommunala bad-
platsen på Adelsö, börjar nu märkas. Vad trodde man? Att AIF skulle fortsätta med sin sköt-
sel? Det får någon gång vara slut med att utnyttja de ideella krafterna. Nu är det dags för er att 
ta ansvar för era beslut. Välkommen ut och ta hand om skötseln av det kommunala badet vid 
Hovgården.

– Öpartiets styrelse

Slut med att utnyttja de ideella krafterna

En bild En bild 

Mysig fontän...
                            Foto: Privat



Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Alfa Ekerö

IGNIS
Begravningsbyråer 

Kungörelse om ansökan om bygglov för 
nybyggnad av fackverkstorn och teknikbod 
på fastigheten Stockby 1:298, dnr 2021.492
Byggnadsnämnden informerar 
om inkommen ansökan om 
bygglov för nybyggnad av 
fackverkstorn (60 meter) 
samt teknikbod invid vatten-
tornet på fastigheten Stockby 
1:298. Ansökan innebär en 
avvikelse från detaljplanens 
bestämmelse avseende 
att fackverkstornet och 
teknikboden placeras på 
naturmark.

Enligt plan- och bygglagen 
ska byggnadsnämnden 
underrätta kända sakägare 

och övriga berörda samt 
ge dem tillfälle att yttra sig 
innan ärendet behandlas. 
Kretsen för de som anses 
berörda är ibland svår att 
avgränsa och om det rör 
sig om ett stort antal per-
soner får nämnden under-
rätta via kungörelse.

Önskar du ta del av 
handlingarna i ärendet, 
kontakta Ekerö Direkt 
på tel 08-124 571 00 
alternativt e-post: 
bygglovsenheten@ekero.se

Skriftliga synpunkter skall, senast den 14 juli, ha inkommit till: 
Byggnadsnämnden/Bygglovsenheten, Box 205, 178 23 Ekerö. 
Alternativt med e-post till byggnadsnamnden@ekero.se

Ekerö Direkt: 
kl. 8.00-16.00  

Lunchstängt kl 12.00-13.00

Receptionen:
kl 09.00-16.00

Lunchstängt kl 12.00-13.00

Vi önskar dig en glad sommar!

Ekerö kommuns
öppettider i Sommar

28 juni-13 augusti

en 131D   Jungfrusund   

Leg. p apeut Bodil Hems

M
älaröarnas nyheters egen p
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dälää aröarnas nynn heters eggenn
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MÄLARÖKRYSSET kryss@malaroarnasnyheter.se

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

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

PRESENTKORT 
på 200 kr hos 
Mälaröarnas Bokhandel

Bilden: Salong Arnalids
FOTO:  THOMAS ÄLGEKRANS

Vi gratulerar  Seija Kortesalmi, Ekerö, till förra numrets 
vinst där korsordet hade nedanstående lösning. 

EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad

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

   båt, bil

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

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

MÄLAREN RUNTMÄLAREN RUNT 
– möten, mat, människor– möten, mat, människor

Lo Bäcklinder 
& Rodrigo Paras

-

-

-

-

-

Den ultimata Den ultimata 
utflyktsguidenutflyktsguiden



HOWQVIST
SCHAKT & TRANSPORT AB

073-703 06 83

 S

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 

DROTTNINGHOLM | Den 
11 juni fick polisens larm-
central ett samtal om att 
tre lösspringande hundar 
attackerat en sexårig flicka 
i Drottningholm. Det är 
inringarens dotter som vid 
en promenad på Gustav III:s 
väg mött tre lösa hundar 
som springer emot henne 
och hoppar upp på henne. 
Efter några minuter kom-
mer hundägaren och fångar 
in sina hundar. Inga skador 
uppstår men flickan utsätts 
för stor rädsla och kraftigt 
obehag. Hundägaren rap-
porteras för brott mot lagen 
om tillsyn över hundar och 
katter.                          

POLISEN | Den 16 juni såg 
en ledig men rådig sjöräd-
dare på väg hem i sin pri-
vata båt, hur det rök från en 
båt på Fiskarfjärden utanför 
Kungshatt. När han konsta-
terade att det brann kraftigt 
ombord skickade han ett 
nödanrop som nådde kolle-
gorna som var i tjänst och 

befann sig i stationshuset 
vid Jungfrusund. Han räd-
dade sedan de tre personer, 
varav två barn, som fanns 
ombord. När sjöräddningen 
anlände släckte de branden 
ombord och bogserade in 
båten till land där brandför-
svaret tog över.

Hundar till 
attack mot 
ung flicka

EKERÖ | Två trafikrelaterade 
brott skedde i samband med 
polisens skolavslutningsin-
sats på Eker den 9 juni. Den 
första skedde vid 22.17 då en 
ung förare med ett återkal-
lat körkort för moped körde 
en vanlig personbil. Detta 
rubricerades som grov olov-
lig körning. En dryg timme 
senare påträffades ytter-
ligare en förare med åter-
kallat körkort körandes en 
bil narkotikapåverkad nära 
Ekerö centrum. Denna per-
son anmäldes för såväl grov 
olovlig körning, drograttfyl-
la och ringa narkotikainne-
hav för eget bruk.                         

Två körkorts-
lösa förare 
samma kväll

TAPPSTRÖM | Den 13 
juni upptäckte en bilägare 
att det försvunnit en golf-
bag med fullt klubbset ur 
hans bil som stod parkerad 
i Tappström över natten. 
Golfbagen låg i bakluckan 
och kunde inte ses utifrån. 
När bilägaren kom till bilen 
var det inte heller några 
skador på den. Han är hund-
raprocentigt säker på att 
bilen var låst med nyckel-
lös funktion och att nyckeln 
varit med honom hela nat-
ten. Bilägarens egen teori är 
att någon kopierat signalen 
från nyckeln tidigare under 
dagen vid golfbanan.                        

Golfbag stals
ur bil utan 
några spår

LOVÖN | En buss körde i 
diket på Färentunavägen 
den 8 juni då busschauffö-
ren upptäckte att han kört 
för långt. I ett försök att 
vända bussen körde han in 
på en mindre väg och gjor-
de en för skarp sväng så att 
bakre delen av bussen ham-
nade i diket.

Den 10 juni blev en cyklist 
påkörd av en bilist vid Lovö 
kyrkallé. Cyklisten är säker 
på att hon hade grönt ljus, 
men tror att bilisten kanske 
blev bländad av den skarpa 
solen och inte såg den röda 
signalen. Cyklisten fick blå-
märken och visst blodvite 
uppstod.                        

Buss i dike 
och påkörd 
cyklist

Rådigt ingripande FOTO: ROBERT STJERNDAHL



          

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!



Kvarnstugevägen 15, Munsö Gavelradhus med söderläge

Idyllisk lantlig miljö

Renoverat kök & badrum

Gavelradhus med söderläge i idylliskt lantligt område med bullerbykänsla! Bekvämt boende i ett plan. Ljust kök i 

lantlig stil och fräscht duschrum. Välordnad tomt och insynsskyddad altan i bästa söderläge. Garage ingår. Mysig 

lugn gård med omtyckt lekplats. Nära till buss, skola och förskola.
3 ROK 66 KVM UTGÅNGSPRIS 2 350 000 KR

AVGIFT 3 661 KR BYGGÅR 1984

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE LINN LAGERQVIST TEL 070-510 65 69

MUNSÖ BOSTADSRÄTT

Ekerövallen, Ekerö Träkvista Barnvänligt område

Välplanerad

Sjönära

Varmt välkommen på visning i vårt nya visningshus! Nu återstår endast 4 st bostäder på populära och barnvänliga 

Ekerövallen! Trevligt bostadsrättsparhus, under uppförande, i tvåplan om 105 kvm fördelade på fem rum och kök 

med en tillhörande egen och härlig trädgårdstomt med gräsyta, häckar, altan samt carport.
5 ROK 105 KVM PRIS 5 900 000 KR AVGIFT 4 850 KR

BYGGÅR 2021

MÄKLARE SOPHIA ÅKERMAN TEL 070-760 46 63

EKERÖ BOSTADSRÄTT

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



Pråmvägen 6A, Ekerö Centrum Hörnlägenhet

Väldisponerad, brukas som en fyra

Fint läge

Välkommen till denna mycket välplanerade lägenhet med ett synnerligen centralt läge i Ekerö centrum. Trivsam 

bostad med väldisponerad och tilltalande planlösning. Hörnläge med fönster åt två håll. Trivsamt vardagsrum med 

utgång till solig balkong. Fint kök med matplats invid fönster. Idag brukas bostaden som en fyra. Ett större sovrum 

och två lite mindre. Duschrum i original med våtrumstapet och matta. Till lägenheten hör ett vindsförråd. 

Föreningen är omtyckt och välskött. Här erbjuds ett mycket bekvämt boende med ett lugnt och centralt läge. 

3.5 ROK 79.5 KVM UTGÅNGSPRIS 2 900 000 KR

AVGIFT 5 945 KR EP 126 KWH/KVM/ÅR HISS JA

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE JENNY NÄSLUND TEL 070-826 83 00

EKERÖ CENTRUM BOSTADSRÄTT

Klevbergsvägen 113, Stenhamra Enplanshus

Gavelläge

Insynsskyddad atriumgård

Barnvänligt atriumhus i ett plan, gavelläge!�

Ett praktiskt, bekvämt och tilltalande boende med allt i ett plan. Generösa sällskapsytor. Ljust kök med matplats 

invid fönster mot innergården. Stort vardagsrum. Fyra bra sovrum med möjlighet till ett femte. Ett badrum och ett 

duschrum. Separat tvättstuga.

5 ROK 135 KVM UTGÅNGSPRIS 4 100 000 KR

TOMT 216 KVM BYGGÅR 1970 EP 89 KWH/KVM/ÅR

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE JENNY NÄSLUND TEL 070-826 83 00

FÄRINGSÖ STENHAMRA VILLA

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



Mossvägen 34, Skärvik Enplansvilla från 2007

Hörntomt med soligt sydvästläge

Nära till buss och badplats

Enplansvilla med soligt sydvästläge vid lugn återvändsgata! Tak till nock, öppna sällskapsytor, härlig rymd och fint 

ljusinsläpp är några av mervärdena i denna bostad. Välordnad hörntomt med soldränkt altan i söder. Solpaneler 

på taket. Rymligt garage med isolerad verkstadsdel. Nära till bad & buss
5 ROK 140 KVM UTGÅNGSPRIS 7 500 000 KR

TOMT 1 012 KVM BYGGÅR 2007 EP 120 KWH/KVM/ÅR 

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE LINN LAGERQVIST TEL 070-510 65 69

EKERÖ SKÄRVIK VILLA

Klubbstigen 3B, Stenhamra Välplanerad och trivsam villa

Insynsskyddad terrass i sydväst

Lugn återvändsgata

Varmt välkomna till denna vackra och rymliga 1,5-plans villa med vidbyggt dubbelgarage i populära och 

barnvänliga Stenhamra! Välplanerad och trivsam villa om totalt 238 kvm på lugn återvändsgata mitt i villaidyllen.

En ljuvlig terrass med ett insynsskyddat fint sydväst läge mot allmänning och om sommartid upplevs detta som ett 

extra rum.

7 ROK 177 KVM UTGÅNGSPRIS 6 850 000 KR

TOMT 1 272 KVM BYGGÅR 1963 EP 49 KWH/KVM/ÅR

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING 

MÄKLARE SOPHIA ÅKERMAN TEL 070-760 46 63

FÄRINGSÖ STENHAMRA VILLA

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



GAME ON!
En sportbar på ön betyder inte 
bara fotbolls-EM, utan nu kan 
du även spela bowling, basket 

på nyöppnade O’Learys. s.2-3

Mälarens skönaste 

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

Nu behövs körkort 
för vattenskoter

-

En  utbildning du nu kan gå  på 
 s.7

När den populära sportbaren O’Learys idag öppnar på 
s.2-3

PREMIÄR MED LOKAL TOUCH
Förboka plats i 
gästhamnen 

Jungfrusund. Du gör det på 
dockspot.se

23 juni 2021 | NR 3 

PÅ MARINAN

Öppnar midsommarveckanSVERIGE – POLEN
Se matchen på O’Learys Jungfrusund

IKVÄLL 18:00

Erik & Albin,
personal från Ekerö



Abbe 

O’Learys

GAME ON
SHUFFLE BOARD - AIRHOCKEY 

CORNHOLE - KARAOKE  
BOWLING -  BOXBOLL  

BASKET - DART



SENASTE NYTT

O’Learys Ekerö blir 
s p o r t b a r s - k e d j a n s 
första enhet med 
sjöläge, och därmed 
starten för O’Learys 
nya satsning Seaside.
Det betyder att 
mat och aktiviteter 
kan anpassas lite efter 
den lokala platsen.

ansvarig restaurang-
  en gedigen 

-

bland annat ansvarat 

restaurangen på 
Fågelbro golf and 

håller även utbildningar 

-

VM i Göteborg 1995.

O’Learys Ekerö ska bli 

platsen för så väl 

När du kommer 
till restaurangen 
ska du känna 
dig som hemma.

våra gäster ska uppleva 

-

även att restaurangen 

ett första steg in i 
arbetslivet. Av dem 
som redan arbetar från 
start har över hälften 
en direkt anknytning 
till Ekerö.

Läs mer om O’Learys  
på jungfrusund.se eller
på olearys.se/ekero 

Välkommen till Seaside!
Ett nytt koncept öppnar med lokal förankring

Thomas,

Sandra, 



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

En oas för hela familjen

1

Området är under fortsatt 
utveckling där nya hus,  
asfaltering och parkeringar 
färdigställs under sommaren. 
Bilden är  tagen 17 juni.

2

4

5

3

3

15

16

17

Restaurang Jungfrusund

Nya båtar från 
Nordkapp, 
Sting, Zodiac 
& Beneteau

Golfbaren



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 
har O’Learys Seaside 

bowling, aktiviteter och 
livesänd sport vid sidan 
av god mat & dryck.
Vi vågar påstå att  
det även är O’Learys 
vackraste uteservering !

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 

5
6

7
8

9

10

11

3

12

12

14

3

13

Gästhamn-/strandkiosk VattenaktiviteterAktivitetsbox på stranden

Mälarö Träningsverk

O’Learys Seaside



NYTT PÅ LAND

Nu öppnar de nya banorna
Äntligen! Nu dubblas 
antalet utomhusbanor 
på Jungfrusund. På 
”gräddhyllan” står nu 
två nya padelbanor 
klara med underbar 
utsikt ut över Mälaren!

En aning försenat på 
grund av sena leve-

väntar på något gott  ... 

på Jungfrusund , öppnar 
nu upp sin bokning 

de två nya banorna. 

Vi hoppas på härligt 

bra bit in på hösten! 

Läs mer och/eller boka 
på jungfrusund.se 
eller ekeropadel.se

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. 

-

vill lägga till i gäst-

värdar på bryggan eller 
i kiosken på stranden.  

personal från Add-

alla vattenaktiviteter 

erbjuder en rad olika 

sugen på en lugn dag 

kiosken allt du behöver. 

Tröttnar du på att 
bara lapa sol hittar du 

förgylla din soliga dag 

Välkommen! 

Gästhamn 
& strandliv 

Hamnvärdar 

Felix och Emma

uthyrning av aktiviteter 

Padel på 
gräddhyllan



NYTT PÅ VATTNET

Nu behöver du förarabevis 
för att köra vattenskoter

I förra veckan klubbade 
riksdagen igenom krav på 
förarutbildning för att köra 
vattenskoter. Du går ut-
bildningen på Jungfrusund.

F

erhållit ett förarbevis efter ett 
slutprov. Utbildningen består 

-

Kör du vattenskoter utan 
förarbevis riskerar du att 

att kontrollera alla vatten-
skoterförare.

säsong behöver du redan 
-

anser lever upp till kraven. 

Addwater på Jungfru-

Addwater drivs av huvud-
instruktör Kjell Johansson, 

Kjell är även författare av 
kurslitteratur till handhavande 

ställer just nu även en 

Undantag: 

fritidsbåt, har kustskeppar-

för högfartsbåt (utfärdat 

utbildning) behöver inte gå 
utbildning för vattenskoter. 

-
fäl eller arbetar vid statliga 

ning eller organiserad 
-

För att anmäla dig till kurs, 
se jungfrusund.se, eller 
addwater.se

Scott Wennerberg  
Instruktör på Addwater



MÄLARENS SKÖNASTE GÄSTHAMN

jungfrusund.se




