
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!

FÖRLÄNG SEMESTERN

Läs mer i bilagan inne i tidningen
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Priserna gäller 16/8–22/8-21.

 Färska turkiska kräftor   Fiskeriet. 
  500 g.     Jfr pris 178:00/kg.        

 /st 
 89k 

 Gräddfi l   Arla ko.   3 dl. 
    Jfr pris 26:67/liter.        

 /st 
 8k 

 Surströmmingsfi lé   Röda Ulven.   400 g. 
    Jfr pris 149:75/kg.        

 59  90  /st 

 Het kräftröra   ICA Tappströms kök. 
      Jfr pris 299:00/kg.        

 29  90  /hg 

 Mandelpotatis   ICA Sverige.   900 g. 
    Jfr pris 22:11/kg.        

 19  90  /st 

 Vitlöksbåt   Butiksbakad.              

 19  90  /st 

 Äntligen dax för surströmm ing 
med goda till behör som grädd fi l, 

mandelpotatis och lök.

/Anton � �

Härlig 
sensommardag!

Tappströms
Egna Tappströms

Egna



Öppet 7–22 Tappström

 Tappens romsås   
ICA Tappströms kök.              

 22  90  /st 

 Vetetortilla, Tortillachips   ICA.   
200-320 g.   Tortilla medium 320 g, 
Tortillachips 200 g.   Jfr pris 26:04–41:67/kg.    

 Pulled pork   ICA. Ursprung Sverige.   550 g. 
  Slow cooked. Med BBQ-sås.   Jfr pris 90:73/kg.    

 Torskryggfi lé   Royal Greenland.  
 420 g.   Fryst.   Jfr pris 142:62/kg.    

 59  90  /st 

 Kotlett med ben   Ursprung Sverige. 
  Storpack.     Jfr pris 59:90/kg.   Max 2 köp/hushåll.  

 59  90  /kg 

 Pommes frites/strips   ICA.   1 kg.   Fryst. 
  Jfr pris 12:50/kg.        

 2  för

 25k 

 49  90  /st 

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

Minst 25% rabatt!SUPERKLIPP

  

 3  
för 25k 



ajen 1, Ek  
 

070-380 12 45 
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Helén Bjurberg, Lo Bäcklinder, 
Johan Älgekrans, Laila 
Westerberg
• ANSVARIG UTGIVARE
Thomas Älgekrans
• KONTAKT 08-560 358 00
red@malaroarnasnyheter.se

ADRESS 
Box 100, 178 22 Ekerö
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UTGIVNING
2021

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

ANNONSER

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

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

• ANNONSSTOPP
Torsdag kl 12, en vecka före 
utgivning

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

Mälaröbornas egen nyhetstidning
Partipolitiskt obunden • Grundad 1949 av SvD

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

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

Helén Lo Johan Laila Gertrud Per Thomas

Alltid nära dig! 
100 % om Mälaröarn

a

Nu är vi äntligen igång igen!Nu är vi äntligen igång igen!

Nyheter .................sid 6-14
Näringsliv ........... sid 18-19
Tillbakablick ........... sid 20
Husdrömmar ..........sid 22

Sporten ....................sid 24
Kultur ...................... sid 26
Föreningsliv .............sid 27
Familjesidan ............sid 28

Öarna runt .............. sid 29
Mälarökrysset ........ sid 29
Insändare ............... sid 30
Larmet går ..............sid 32

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”.

Hoppas ni har haft en skön sommar hittills! Vi på 
redaktionen har laddat batterierna under sommaren 
och känner oss rejält taggade inför hösten! Under vårt 
utgivningsuppehåll under sommaren har vår sommar-
tidning verkligen blivit en succé som många av er 
uppskattat. Cirka 10 000  tidningar har plockats från 
våra tidningsställ runt om på våra öar under dessa sex 
veckor, vilket vi tycker är jättekul såklart! 

På sid 10 och 11 i detta nummer kan ni läsa mer om 
den relativt nya sporten padel som har tagit hela Sve-
rige med storm. Bara i vår kommun har elva nya banor 
tillkommit sedan maj månad och i skrivande stund så 
finns det totalt 16 banor. Har ni inte provat än så gör 
det! En perfekt kombination av socialt umgänge, motion och glädje. 

Fortsätt att tipsa oss om lokala nyheter eller intressanta människor vi bör skriva om 
och fortsätt stöd det lokala näringslivet genom att handla lokalt!

Trevlig läsning!                                                                                                  Thomas Älgekrans    

1999 - 2019

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från



FASTIGHETSBYRÅN EKERÖ, 08-564 109 80

Prata med oss. Vi finns alltid nära till hands.

Lättillgängligt, tyst och lugnt läge nära allt -  Välkommen till detta ljusa trivsamma hem där du runtom 
huset njuter sol från morgon till kväll med den väldisponerade planlösningen om hela 140 kvm.

Klevbergsvägen 133
Färingsö Stenhamra | Ekerö

Utgångspris 3 750 000 kr Rum 6 rum, varav 5 sovrum Boarea 140 kvm Tomt 216 kvm Byggt 1970
Energiprestanda 95 kWh/kvm år Visas Sön 22/8 12:00-13:00 Mån 23/8 16:30-17:00
Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

Välkommen till Marielundsvägen 3 och detta intressanta hus från 1972. Här finns goda möjligheter att 
skapa ert drömboende i hus med bra grundförutsättningar.

Marielundsvägen 3
Adelsö | Ekerö

Utgångspris 2 275 000 kr Rum 5 rum, varav 3 sovrum Boarea 134/134 kvm Tomt 1 196 kvm Byggt 1972
Visas Sön 22/8 11.45-12.45 Tis 24/8 15.15-15.45. Obs: Anmälan krävs!
Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

FASTIGHETSBYRAN.SE FASTIGHETSBYRAN.SE

Prata med oss.  
Vi finns alltid nära till hands.

Nyfiken på  
värdet av din 

bostad?
Hör av dig så hjälper vi dig!

Ekerö Munsö | Ekerö Söderby gård 4B

Utgångspris 3 575 000 kr Rum 4 rum, varav 3 sovrum Boarea 145 kvm Tomt 1 996 kvm Byggt 2010
Energiprestanda 257 kWh/kvm år Energiklass G Visas Sön 22/8 13.30-14.15 Mån 23/8 15.00-15.30. Obs: 
Anmälan krävs!  Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

I hörnet av Slottshagsvägen och Frejas väg finner ni denna trevliga fastighet med gaveltomt om 3 341 
kvm. Fastigheten är idag bebyggd med ett charmigt sommarhus från 1954 om 59 m² med källare.

Frejas väg 17
Ekerö Helgö | Ekerö

Utgångspris 2 475 000 kr Rum 4 rum, varav 2 sovrum Boarea 59/55 kvm Tomt 3 341 kvm Byggt 1954
Visas Sön 22/8 15.00-15.45. Obs: Anmälan krävs! 
Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35



Mälaröarnas
Boendestöd

EKERÖ | Hur är läget 
med framkomligheten 
på Ekerövägen mel-
lan Lindö tunnel och 
Färentunarondellen, Tomas 
Flyckt, projektledare 
Trafikverket?

– Under sommaren har det 
varit lugnare på sträckan 
och vår förhoppning är att 
trafiksituationen förbättras 
ytterligare när våra pågåen-
de arbeten i området är fär-
diga.

– Köerna på Ekerövägen 
blev särskilt tydliga innan 
sommaren av flera anled-
ninga, dels påverkar våra 
arbeten framkomligheten, 
dels visar våra mätningar 
på en ökad trafikmängd. Vi 
kopplar ökad trafikmängd 
till de restriktioner som av-
råder, om möjligt, från att 
resa med kollektiva färdme-
del. Fler väljer helt enkelt 
bilen. Trafiken till och från 
Mälaröarna tenderar också 
att öka under vår och som-
mar med fler besökare.

Vi arbetar tillsammans 
med våra entreprenörer och 

andra aktörer för att förbätt-
ra trafiksituationen i den 
mån det går. Vi färdigställer 
de delar som i dagsläget ska-
par köer så fort det är möj-
ligt. De färdiga sträckorna 
behöver dock vara så pass 
sammanhängande att det 
underlättar framkomlighet-
en.

Vad händer just nu på 
sträckan?

– Just nu bygger vi för att 
förbättra framkomlighet-

en i rondellen genom att 
få till två körfält en bit in i 
cirkulationsplatsen. 
Trafik som ska 
till Färingsö 
och Ekerö 
kommer då 
kunna köra 
i separata 
filer.

– Vi arbe-
tar nu med 
breddningen av 
vägen längs näs-
tan hela Ekerövägen. Ett 

exempel är strax innan Fä-
rentunarondellen, på södra 
sidan av Ekerövägen, och 

vi planerar att asfal-
tera delar där 
i september. 
Vi hoppas att 
det också ska 
underlätta för 
trafiken vid 
rondellen.

– Vi håller 
också på som 

bäst med arbetena med 
den nya gång- och cykel-

passagen under Färentuna-
vägen. Så snart vi är klara 
kommer vi släppa på trafi-
ken över passagen.

När öppnas alla filer där?
– Det nya kollektivkör-

fältet är färdigt och öppnar 
för trafik, längs hela Ekerö-
vägen, år 2023. Vi arbetar 
dock för att kunna öppna 
upp färdiga delar vartefter 
de färdigställs, men sträck-
orna behöver vara så pass 
sammanhängande att det 
gynnar framkomligheten.

När kommer det nya tun-
nelröret i Lindö tunnel 
börja användas?
 – Det nya tunnelröret i 
Lindö tunnel sprängde vi 
klart under våren och där 
återstår bland annat betong-
arbeten och installationer 
för att färdigställa vägen 
innan vi öppnar för trafik. 
Vi planerar att öppna det 
nya tunnelröret i Lindö tun-
nel år 2023.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Vägarbeten fortsätter 
Trafikverket satsar på bättre framkomlighet

NYHETER 

Länsstyrelsen 
godkänner 
tiggeriförbud
KOMMUNEN | I slutet av 
juni fattade kommunstyrel-
sen beslut om att införa ett 
”förbud mot passiv penga-
insamling” som man tidi-
gare har försökt att få lägga 
till i de lokala ordningsföre-
skrifterna.

Länsstyrelsen har tidi-
gare sagt nej till detta med 
hänvisning till att begreppet 
”tiggeri” inte finns med i 
texten varför det inte går att 
skilja denna typ av insam-
ling av pengar från någon 
annan. Men efter att kom-
munen gjort en eftergift och 
förtydligat att förbudet gäl-
ler det som i dagligt tal kallas 
tiggeri, har nu länsstyrelsen 
gett klartecken.

Förbudet gäller nu 
omkring butiker, pant- och 
återvinningsstationer runt 
om i hela kommunen och 
det är polisens uppgift att se 
till att det efterlevs.

– Till en början kommer 
vi se till att de personer det 
berör blir informerade och 
därefter blir det polisens sak 
att sköta eventuella avvisan-
de och lagföring, säger Johan 
Elfver, tillförordnad press-
chef.

Just nu byggs två körfält i Färentunarondellen för 
bättre trafikflöden.              FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS 

TOMAS
FLYCKT, 
PROJEKT-
LEDARE
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Rösta i kyrkovalet 19 september
svenskakyrkan.se/kyrkoval

RIV UT OCH SPARA!

OM KYRKOVALET
Söndagen den 19 september 2021 är det kyrkoval. I Svenska kyrkan är det val vart fjärde år 
och alltid den tredje söndagen i september.

I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande 
fyra åren. Direkta val sker till kyrkofullmäktige i församlingen eller i pastoratet, till stiftsfull-
mäktige i stiftet och till kyrkomötet på den nationella nivån.

För att du ska få rösta ska du senast på valdagen fylla 16 år, du ska vara medlem i Svenska 
kyrkan och vara kyrkobokförd i en församling i Sverige.

När vallokalerna stänger görs direkt en preliminär röstsammanräkning. Vartefter de prelim-
inära resultaten blir klara presenteras de på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval.

VAL TILL TRE OLIKA NIVÅER
Kyrkofullmäktige, lokalt:                                                                                                              
Du väljer till kyrkofullmäktige i din församling eller, om din församling samverkar med andra 
församlingar i ditt pastorat. Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som 
finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlin-
gen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut. 

Val till stiftet, regionalt:                                                                                                           
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. 
Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning 
genom expertis inom flera områden. De kan till exempel bidra med kunskap i kyrkoantikvar-
iska frågor, när en kyrka inom stiftet behöver renoveras.

Val till kyrkomötet, nationellt:                                                                                      
Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar 
om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om 
hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

Arbetarpartiet Socialdemokraterna 
En öppen och solidarisk folkkyrka
Vi är där när du är i nöd. Vi gläds när du firar. Vi sörjer när du sörjer, vi lär de unga som 

vill           om de kristna värderingarna och vi ser till att det finns samlingslokaler på 
öarna för varje                                                           av dessa tillfällen.

Svenska kyrkan är en viktig resurs i många människors liv.
Vi i Socialdemokraterna vill att Svenska kyrkan fortsatt utvecklas till en öppen och     

 solidarisk folkkyrka, där en plats finns för alla. 

   Vill du också att kyrkan ska bli en öppnare och mer 
   välkomnade plats?
   Rösta på S i kyrkovalet! Petra Hammar, Christina Glasberg, Peter Glasberg, Ingrid Leander, 

Inga-Lill Gustavsson, Berit Lefvert, Yvonne Johansson 

FÖRTIDSRÖSTNING
Ekebyhovskyrkan: 
6 sep 13-15 
7 sep 10-12 och 13-15 
8 sep 13-20 
9 sep 13-20 
10 sep 13-15 
11 sep 10-15 
13 sep 13-15 
14 sep 10-12 och 13-15 
15 sep 13-20 
16 sep 13-20 
17 sep 13-15 
18 sep 10-15 
19 sep 10-20

RÖSTNING VALDAGEN 19 SEPTEMBER

Adelsö hembygdsgård 
Adelsö/Munsö valdistrikt 1: 9.00-11.00   12.00-15.00   18.00-20.00 

Munsö hembygdsgård 
Adelsö/Munsö valdistrikt 2: 9.00-11.00   12.00-15.00   18.00-20.00 

Ekerö hembygdsgård
Ekerö valdistrikt 4: 9.00-11.00   12.00-15.00   18.00-20.00 

Ekebyhovskyrkan
Ekerö valdistrikt 1, 2, 3: 9.00-11.00 12.00-20.00 
Förtidsröstning: 10.00-20.00

Klockargården
Lovö: 9.00-11.00   12.00-15.00   18.00-20.00

Biblioteket, Ekerö centrum: 
13 och 14 september  kl.16-19. 

Röda Korsets lokaler på Lovö: 
11 och 18 september kl 12-16. 



Sverigedemokraterna Ekerö
 Svenska kyrkan är för oss en viktig institution, inte bara vid högtider utan också för att erbjuda stöd i livets svåra stunder. Kyrkan har tyvärr fått en allt för politisk
 roll där förvaltandet av kristen tradition inte prioriterats.

Vi vill ha en svensk kyrka som värnar om:
- Utsatta grupper; tex. ensamma, brottsoffer och de med psykisk ohälsa.

- Vårt kulturarv och våra kristna traditioner. 

För att verka för detta har vi utsett följande kandidater:
Björn Ulander, Johan Sundqvist och Kent Einarsson.

Låt Jesus vara i centrum
När verksamhet planeras, eller när vi inte kan göra allt vi vill och måste prioritera, ska grundfrågan alltid vara: På vilket sätt kan detta bidra till vårt syfte ”att människor 

ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas”?
Frimodig kyrka vill ge plats för fördjupat teologiskt samtal och själavårdande gemenskap, för olika kristna traditioner och uttryckssätt, för politiker och soffliggare, 

för svenska minoriteter och för dem som flyttar hit från andra länder, för unga och gamla.
Frimodig kyrka vill bygga Svenska kyrkan för alla. Jesus bjuder in: Följ med och se! Hindra dem inte!

               https://frimodigkyrka.se/

Kyrkans Bästa i Stockholms stift

Kent Einarsson Johan Sundqvist Björn Ulander

VI VILL bevara och utveckla kulturarvet kring våra medeltida kyrkor, skapa 
mötesplatser för gemenskap och trygghet för alla vilsna,ensamma, gamla 
och sjuka, bjuda på kulturella aktiviteter i en välkomnande kyrka.

VI VILL att kyrkan alltid ska vara öppen och tillgänglig alla dagar under alla 
kommande kriser. Det är då den behövs!

          
          
      

  
  VÅR VISION:
  Kris i ditt liv - kyrkan stöttar dig
  Sorg i ditt liv - kyrkan tröstar dig
  Ensam och rädd - du kan alltid söka upp någon i kyrkan 
  och någon i kyrkan kan alltid söka upp dig

Tom Rydström, Elisabeth Lagerfelt, Håkan Öjerbring, Thomas Billig, Karin Wahlberg Liljeström, Björn Höglund, Elizabeth Rydström, Klara Valkare, Krister Skånberg, Margit Holm, John-Wiktor Holm, Jonas Ring-
dahl, Ingeborg Klose Åkesson, Eva Elmberger, Jan Hyllengren, Gunilla Tovatt, Kerstin Lindberg, Gunilla larsson, Ann-Britt Lindberg, Thomas Jacobsén, Gunilla Blom, Solveig Magnusson, Britta Ekman, Eeva Axe, 
Lars-Erik Udd, Eva Udd, Peter Östergren. Ej med på bild: Ove Långström, Andreas Redlund, Göran Lomeaus.

 
Du röstar väl i kyrkovalet?

-

-

-

Jan-Hugo Nihlén,
revisor:

Maria Hegenbart, 
lärare i hem- och 
konsumentkunskap:

-
-

Ingrid Amnéus, 
ekologisk 
hudterapeut:

-

-
-
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EKERÖ | Hösten 2021 öppnar Bilprovningen portarna till 
en ny station på Bryggavägen. Anläggningen kommer att 
ta emot personbilar, lätta lastbilar och motorcyklar.

– Vi vill kunna erbjuda kunderna en så smidig besikt-
ning som möjligt och läget på lokalen i kombination 
med de stora ytorna utvändigt och invändigt motsvarar 
verkligen våra förväntningar. Boende på Ekerö kommer 
inte att behöva åka extra för att besikta sina fordon, utan 
kunna göra det i samband med att man ändå ska till cen-
trum eller fastlandet, säger stationschef Roger Svanborg.

Lokalen anpassas just nu till Bilprovningens verksam-
het och beräknas öppna redan i höst.

KOMMUNEN | I genomsnitt tjänar en anställd i Ekerö 
kommun 34 700 kronor. Med det hamnar kommunen 
på plats tio i landet tillsammans med Vaxholm som har 
samma medellön. I topp ligger Sollentuna där medel-
lönen är 37 800 kronor och längst ner i listan hamnar 
Åsele med en medellön på 28 800 kronor. Siffrorna som 
kommer från SCB, är för 2020 och har sammanställts av 
Nyhetsbyrån Siren. 

– En anledning till att lönerna är högre i vissa kommu-
ner i storstadsregionerna är den starkare arbetsmarknad 
som finns där. Framförallt Stockholms län, men även i 
delar av Skåne, Västra Götaland och Halland, säger Eskil 
Wadensjö, professor i nationalekonomi vid Stockholms 
universitet, till Siren.

MÄLARÖARNA | En tidigare idrottsstjärna från ett annat 
EU-land, som har varit bosatt i Ekerö kommun, åtalas 
för att ha förföljt och hotat sin tidigare partner och ter-
roriserat henne i sociala medier, efter en vårdnadstvist. 
Mannen ska också ha överträtt sitt kontaktförbud mot 
kvinnan 166 gånger. I stämningsansökan påstås även att 
han har skickat flera mejl med dödshot, bland annat till 
en känd artist som tidigare har bott granne med idrotts-
stjärnan.

MÄLARÖARNA | Räddningstjänsterna ryckte ut till 2 600 
insatser mot bränder i skogsmark under 2020. Södertälje, 
Norrköping och Haninge hörde till kommunerna med 
flest rapporterade bränder. I Ekerö kommun gjordes 25 
utryckningar. Skogsbrandsrisken är starkt kopplad till 
befolkningstätheten, men det är i glesbygden som de 
verkligt stora bränderna härjar. 

– Det har hänt väldigt mycket när det gäller 
bekämpningsarbetet under de senaste 
åren. Dagens samordning och 
resursapparat fanns inte på 
plats för tio år sedan, säger 
Johan Sjöström på forsk-
ningsinstitutet RISE till 
Nyhetsbyrån Siren.

Utryckningarna under 
2020 var något färre till 
antalet jämfört med de två 
föregående åren och i de 
flesta fall handlade det om 
mindre bränder.

                                                 

KOMMUNEN | Ekerö kommun hamnar på plats 261 av 
landets 291 kommuner när det gäller antalet husvagnar 
per medborgare med 15 stycken per 1 000 personer. I 
Arvidsjaur går det 130 husvagnar på 1  000 invånare, men 
i Danderyd endast 3. 

285 965 husvagnar fanns registrerade i hela lan-
det under 2020 visar siffrorna från myndigheten 
Trafikanalys. Husvagnstätheten är störst i inlandskom-
muner i framför allt Norrland, medan de lyser med 
betydligt större frånvaro i storstadsområdena.
                                                                                                             

   

MÄLARÖARNA | Det råder padelfeber på Mälaröarna. Padelbanorna 
växer som svampar ur jorden och intresset för sporten – som beskrivs 
som en blandning mellan tennis och squash – har fullkomligt exploderat 
bland mälaröborna.

Padelfeber 
på öarna

NYHETER  

’’

Expertens bästa padeltips

En av de som blivit pa-
delbiten är Linda Blanckert, 
48, som till vardags arbetar 
som kommunikatör i kom-
munen. Hon hade inte trä-
nat regelbundet på många år 
när hon och hennes kollegor 
för ett år sedan bestämde sig 
för att prova på padel. Sedan 
dess är hon fast.

– Jag var väldigt skeptisk 
inledningsvis och tyckte 
att det verkade vara en lar-
vig sport, men den åsikten 
ändrade jag snabbt, berättar 
Linda. 

Första gången tog hon 
och kollegorna hjälp av en 
instruktör som fick lära dem 
reglerna och viss teknik och 
efter det började de spela en 
gång i veckan. Men det tog 
inte lång tid innan Linda vil-
le ha mer.

– Jag ville utvecklas, lära 
mig mer och bli ännu bättre, 
fast det var svårt när vi alla 
var nybörjare.

Linda sökte efter mer ru-
tinerade medspelare i olika 
padelgrupper på Facebook 
och snart hittade hon ett 
gäng med som var lite bättre 
än hon, vilket gjorde att hon 
fick möjlighet att utvecklas. 
Hon började också ta lektio-
ner som gjorde att hon fick 
en ökad förståelse för spelet 
och tekniken. Att det var 
enkla regler och gick fort att 
lära sig bidrog till att Linda 
fastnade. Tillsammans med 
att utvecklingskurvan gick 
spikrakt uppåt, vilket hon 
upplever att den ofta gör för 
nybörjare.

Linda uppskattar att det är 
en social sport där man träf-
far många människor i olika 
åldrar. 

– Ju mer man lär sig spelet 
desto mer förstår man också 
att det inte bara handlar om 
att vara snabb och ha bra 
teknik utan också om att 
spela smart och strategiskt. 
Det går faktiskt att jämföra 
det lite med brädspel, kon-
staterar hon.

Idag spelar Linda så ofta 
hon hinner, men minst tre 
till fyra gånger i veckan. 
Hon har två stående tider i 
veckan, en lunchtid med ett 
mixat gäng och en kvällstid 

med ett tjejgäng, en gång i 
veckan tar hon lektioner och 
en kväll spelar hon gärna 
med sin kille. Hon gillar va-
riationen liksom att man rör 
sig konstant utan att tänka 
på att man tränar. 

– Jag har också märkt att 
jag blir otroligt fokuserad 
när jag spelar. Det rensar 
huvudet totalt och fungerar 

nästan som meditation. 
Även för henne förhållan-

de har padeln varit bra.
– Förut när bara min kille 

ägnade tiden åt att spela och 
kolla på padelmatcher tyck-
te jag att han var jättetråkig. 
Men nu har jag blivit precis 
likadan. Att dela det här in-
tresset har gjort att vi blivit 
nästan som nykära, säger 
Linda med ett skratt.

Hon tror inte att padel-
trenden är övergående och 
trots att antalet padelbanor 
ökat lavinartat på Mälaröar-
na på senaste tiden spår hon 
att det kommer behöva byg-
gas ytterligare fler.

– Jag är övertygad om att 
det är en sport som är här för 
att stanna. Hela tiden är det 
fler och fler som upptäcker 
tjusningen med padel och 
under vinterhalvåret kom-
mer inte de inomhusbanor 
som finns att räcka till, säger 
Linda. 

Hon konstaterar också att 
det vore bra om banpriset 

sjönk så att fler unga hade 
råd att spela och träna. 

– Det är stor skillnad mot 
utomland och om vi ska 
kunna få fram unga svenska 
elitspelare behöver det bli 
billigare, säger Linda. 

Den ekonomiska aspekten 
håller Marcelo Banegas med 
om. Tillsammans med två 
kompisar driver han Street 
padel, med två inomhus- 
och två utomhusbanor, ett 
stenkast från Ekerö cen-
trum, sedan första augusti 
i år. De tre brinner för att 
tillgängliggöra sporten för 
fler och genom ett tillfälligt 
bygglov på fem år har de 
byggt upp en verksamhet 
där de kunnat pressa priset 
på banhyran.  

– Vårt mål är att utmana 
andra klubbar på Mälarö-
arna, men också att med 
sponsorers hjälp bygga upp 
en kostnadsfri ungdoms-
verksamhet.

Marcelo Banegas menar 
att padel är en sport som 
passar de flesta, eftersom 
den inte är lika fysiskt krä-
vande som många andra 
sporter. Banan är bara hälf-
ten så stor som en tennis-
bana och dessutom spelar 
man i par. Det är också en 
enkel sport att komma 
igång med. 

– Skillnaden mot till ex-
empel tennis är att man i 
tennis måste träna länge 
innan man kan börja spela, 
medan padel fungerar precis 
tvärtom. Man börjar spela 
och tränar sedan.

Att intresset för padel är 
stort ute på Mälaröarna rå-
der ingen tvekan. Under 
den korta tid som Street 
padel haft öppet har de re-
dan haft 350 unika kunder. 
De flesta är ungdomar och 
kvinnor och män mellan 30 
och 50 år, men också famil-
jer. 
– Att det skulle komma så 
många småbarnsfamiljer 
hade vi inte räknat med, det 
är jätteroligt, säger Marcelo.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Linda Blancket var inledningsvis skeptisk till sporten. Nu spe-
lar hon tre till fyra gånger i veckan.  FOTO: PRIVAT

Marcelo Banegas, till vänster, med sina kollegor Hans-Martin 
Engström och Samuel Borg, på Steet padel.  FOTO: PRIVAT
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Valfri läsk/vatten 50 cl och valfri liten 
kaffe ingår alltid. Gäller 10.00–14.00. 

Dagens 
lunchdeal

79√
Veckomeny
Måndag
Wrap Chicken Teriyaki (valfri wrap)

Veg  Wrap falafel

Tisdag
Ciabatta Caesar (valfri ciabatta)

Veg  Ciabatta basilika parmesan

Onsdag
Baguette kyckling curry (valfri baguette)

Veg  Stor levaintoast mozzarella pesto

Torsdag
Tunnbrödsrulle med kryddig korv

Veg  Tunnbrödsrulle med vegetarisk korv

Fredag
Dubbel French Hot Dog med 
kryddig korv

Veg  Dubbel French Hot Dog med 
vegetarisk korv

Lördag och söndag
Stekt bamsekorv med pommes

Veg  Vegetarisk korv med pommes

6805

OKQ8_0429_Dagens_deal_meny_QTG_A4_68056_SB.indd   1 2021-03-11   17:34

EKERÖ

HÄR HITTAR DU DIN NÄRMSTA PADELBANA

Street padel ligger på Fredriksstrandsvägen 4 på Ekerö och har två inomhusbanor och 
två utomhusbanor. Mer information finns på www.streetpadelekero.se eller klubbens 
Facebooksida.

Mälarö padel ligger på Munsö och har två utomhusbanor. Läs mer på klubbens egen 
Facebooksida.

Troxhammar padel ligger vid Troxhammar golfklubb och har två utomhusbanor. Mer 
information finns på www.troxhammargk.se.

Kaggeholms padel har en padelbana på en pråm ute i vattnet och ytterligare två utom-
husbanor som öppnar inom kort. Mer information finns på www.kaggeholmsslott.se.

Ekerö padel har två nya utomhusbanor vid Jungfrusunds marina. Sedan tidigare har 
de även tre inomhusbanor vid Träkvistavallen samt två utomhusbanor vid Jungfrusunds 
Marina. Läs mer på www.ekeropadel.se.

Samtliga banor kan bokas via www.matchi.se. Priserna ligger mellan 320 och 460 kronor 
per timme.

På Kaggeholm finns en av få banor i Sverige där man kan spela på vatten.
 FOTO: ASTER ECKERSTRÖM

Expertens bästa padeltipsExpertens bästa padeltips
Ny på padelbanan? Vad 
ska man tänka på för att 
få till en bra teknik och 
hur ska man undvika de 
vanligaste felen? Richi 
Cobreros, huvudtränare på 
Ekerö padel, ger sina bästa 
nybörjartips.

Vad ska man tänka på när 
man skaffar sin första ut-
rustning?

– Det viktigaste är att skaf-
fa ett racket som passar din 
nivå. En nybörjare bör tänka 
på att ha ett racket som är lätt 
och runt till formen, plus 
att balanspunkten ska lig-
ga i mitten av träffytan. Du 
får räkna med att ett nybör-
jarracket kostar runt 1 000 
kronor.

Vilka är de största miss-
tagen man gör som ny-
börjare?

– Min erfarenhet är att
många nybörjare vill slå 
hårt, som man kanske gör i 
andra racketsporter, medan 
man i padel istället ska spela 
mjukt och hålla bollen i luf-
ten så mycket som möjligt. 
Det kan också vara svårt för 
en nybörjare att hitta rätt 
plats på banan. Bästa posi-
tionen är att stå 1,5 meter 
bakom servelinjen. 

Finns det risk för skador 
och hur undviker man 
dem? 

– Jag upplever  att det
vanligaste är axelskador, 
men även armbågar kan ta 

skada. Bästa rådet för att 
undvika skador överhuvud-
taget är att värma upp or-
dentligt och att ta det lugnt 
i början.

Vad är dina bästa tips för 
att bli en riktigt bra spe-
lare?

– Självklart handlar det
om att träna mycket, både 
genom att spela men också 
genom att ta lektioner med 
tränare. Det är också viktigt 
att lägga tid på annan fysisk 
träning, som löpning och 
gym. Att studera teknik på 
video är också bra.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

’’ RICHI COBREROS



Mälaröarnas
Hemtjänst

EKERÖ | Att Stig Ronlind, 
103 år, behöver betala 
mer för matlådorna som 
han hämtar på Ekgården, 
än de som får dem leve-
rerade som en del av 
hemtjänsten, tycker han 
är både märkligt och 
orättvist. Och många av 
Mälaröarnas nyheters 
läsare håller med.

Vår artikel, i nummer tolv 
av Mälaröarnas nyheter, 
om avgiftsskillnader för 
kommunens matlådor, 
som drabbat bland annat 
103-åriga Stig Ronlind, 
väckte starka känslor som 
ventilerades flitigt i sociala 
medier under lång tid. 

Även om Ekerö kommun 
hade en förklaring till pro-
blemet blev många upp-
rörda över det faktum att 
Stig indirekt blev bestraffad 
med en högre avgift för att 
han själv orkade och kunde 
hämta sin matlåda på Ek-
gården, istället för att få en 
levererad av hemtjänsten, 
och snart togs ett initiativ 
till en insamling för att sän-
ka Stigs matkostnader.

Åtskilliga mälaröbor valde 
att delta i insamlingen och 
swishade pengar till köket 
på Ekgården. När insam-
lingen var avslutad hade 
den genererat hela 9 975 
kronor till Stigs matlådor, 
enligt My Berensson, kost-
chef på Ekerö kommun.

Stigs dotter, som fått vet-
skap om insamlingen, be-
rättade om den för honom, 
men inte förrän räkningar-
na faktiskt uteblev kunde 
han tro att det verkligen var 
sant. 

– Det är överväldigan-

de att folk engagerat sig så, 
säger Stig och tillägger att 
det värmer hjärtat lite extra 
att det är folk som han inte 
ens känner som samlat ihop 
pengar till honom. 

Insamlingen har gjort att 
han nu kunnat hämta sina 
matlådor i två månader 
utan kostnad. Ytterligare 
nästan drygt tre månader 
till av kostnadsfria luncher 
väntar och nog har det gjort 
stor skillnad i plånboken. 

– Jag tackar och bockar 
för omtanken, det är fint att 
folk reagerar när något är så 
här uppåt väggarna, säger 
han med eftertryck.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Insamling gav 
Stig gratis mat

NYHETER ”...det är fint att folk reagerar när något är så här uppåt väggarna” ’’
Ekerö på 
plats 74 i 
återvinnings-
index
KOMMUNEN | Ekerö 
hamnar på plats 74 i 
Återvinningsindustriernas 
index, som rankar Sveriges 
290 kommuner utifrån 
hur mycket de ökat eller 
minskat sin insamling av 
förpackningar. 

Återvinningsindex baseras 
på statistik från Förpack-
nings- och tidningsinsam-
lingen. Kommunerna rang-
ordas efter hur mycket de 
ökat eller minskat insam-
lingen under 2020 jämfört 
med 2019. En sammanväg-
ning av Ekerös rankningar 
ger kommunen plats 74 i 
årets index. 

Sammanlagt samlades 
88,3 kilo förpackningar och 
tidningar in per invånare i 
kommunen under 2020, en 
minskning med 2,3 kilo jäm-
fört med året innan. I hela 
landet ökade insamlingen 
med 1,3 kilo per invånare till 
rekordnoteringen 64 kilo.

Återvinningsindex top-
pas av Jönköpings kommun 
som ökade den totala insam-
lingen med 20,6 kilo per in-
vånare.

Varje dag tar Stig, 103, en 
promenad till Ekgården för att 
hämta sin matlåda. Insamling 

har gjort att Stig kan hämta 
ut matlådorna kostnadsfritt 

under nitton veckor. 
 FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS
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Sökes: 
Redovisningskonsult/Assistent
Vi på Jungfrusunds Redovisning & Rådgivning AB behöver en ny kollega. Vi är 
en liten byrå på tre personer som expanderar och behöver nu mer personal. 
JRR är en Redovisningsbyrå som genom personligt engagemang skapar

Om rollen:

Om dig:

byrå. Du ska ha mycket goda kunskaper i det svenska språket, i såväl tal som 

Om oss:
Jungfrusund Redovisning & Rådgivning AB är en modern och personlig 

Information om anställningen

Ansökan

kontakta Ulrika Backteman på ulrika@jrr.se. 

Varmt välkommen med din ansökan, innehållande CV 

Vill du slå dig ner?



SVARTSJÖ | Under 
invigningen av årets 
Pridefestival tog färing-
söbon Jacko Nilsson emot 
RFSL Stockholms regn-
bågspris för sitt arbete 
med att arrangera kollon 
för unga transpersoner. 
Ett ideellt engagemang 
som blivit extra angeläget 
under senare tid.

Grattis till utmärkelsen 
Jacko, vad tänker du om 
att du fick ta emot priset?

– Jag blev väldigt överras-
kad och glad. Framförallt för 
att jag får bekräftelse på att 
mitt ideella jobb uppskattas, 
men även för att förening-
en Transammans och RFSL 
ungdom som jag jobbar 
med, blir uppmärksammade 
och får synas.

Berätta vad du gör!
– Tillsammans med två 

andra personer arrangerar 
jag kollon för unga transper-
soner och sedan är det ytter-
ligare andra som är ledare på 
våra kollon. Nu senast var 

det tre gånger fler som sök-
te, än vad det fanns platser. 
Vi brukar som mest ha tjugo 
platser, både med tanke på 
lokalerna och att det är vik-
tigt att deltagare blir sedda.

Varför är det extra viktigt 
med den här typen av kol-
lon just nu?

– Det har varit ett bakslag 
under det senaste året runt 
de här frågorna och många 
unga transpersoner har 
blivit ifrågasatta när det 
gäller könsidentiteten. Jag 
är av inställningen att det 
är viktigt att bekräfta varje 
individ där just den befin-
ner sig. 

Varför lägger du ner så 
stort engagemang i det-
ta?

– Dels är det en fråga som 
rör mig personligen, dels vill 
jag hjälpa till med att göra 
världen till en bättre plats för 
någon som behöver det. Jag 
har sett att det finns ett stort 
behov för den här gruppen 
av att träffas och prata och 
många har känt sig väldigt 
utanför och även varit mob-
bade.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Jacko fick pris på gala
Regnbågspris för jobbet med transkollon

NYHETER ”Allas lika värde är en grundbult...” ’’

EKERÖ | Årets eldsjäl i 
Ekerö kommun är Mikko 
Axelsson som lägger ner 
mycket tid på att supporta 
ungdomar som håller på 
med e-sport. Som ord-
förande i Prima e-sports 
lokalförening har han som 
fokus att utveckla verk-
samheten så att alla ska 
känna sig välkomna.

I kommunens motivering 
till utmärkelsen hänvisar 
man till Mikkos starka en-
gagemang i att utveckla för-
eningen i en positiv riktning 
och att öka förståelsen för 
sporten genom samarbete 
med andra lokala föreningar. 
Ett uttalat mål i föreningen 
är också att motverka mob-
bing och utanförskap, vil-
ket Mikko ser som en viktig 
faktor.

– Allas lika värde är en 
grundbult. Vem som helst 
får vara medlem och alla del-
tar på sina egna villkor i de 
aktiviteter de vill, säger han 
och fortsätter:

– Vi jobbar tätt med kom-
munen och har fått en lokal 

i Ekerö kulturskola som de 
har ordnat internet till. Där 
ordnar vi olika aktiviteter, 
även om det har blivit lite 
begränsat under pandemin, 
berättar pristagaren Mikko.

När det gäller prissum-
man på 10 000 kronor så 
låter han den gå direkt in i 
föreningens verksamhet.

– Det finns ett stort behov 
av pengar då vi försöker rus-
ta lokalen med utrustning 
som gör att ungdomarna 
inte behöver släpa med sig 
sin egen.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Mikko är
årets eldsjäl

Priset delades ut under invigningen av Pridefestivalen.
 FOTO: PRIVAT

’’

Mikko Axelson
 FOTO: PRIMA E-SPORT



                                PÅ MÄLARÖARNA          18/8 – 31/8 2021

ekerö pastorat 
ekerö, adelsö-munsö och lovö församlingar

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

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

 
 KALENDARIUM

                          
sön 22 augusti Ekerö kyrka
11:00 GUDSTJÄNST 
 Präst: Ulf Franzén
 Musiker: Ingegärd Krall Gauffin

sön 22 augusti Lovö kyrka
15:00 GUDSTJÄNST 
 Präst: Magnus Ehntorp
 Musiker: Victor Liljefors

tor 26 augusti   Munsö kyrka
19:00 SOMMARMUSIK 
 Bara barock med Ensemble ”BaraBarock”: 

sön 29 augusti Ekerö kyrka
11:00 UTOMHUSGUDSTJÄNST
 Präst Benny Runsten 
 Musiker: Kerstin Baldwin Sterner

sön 29 augusti Adelsö kyrka
15:00 GUDSTJÄNST 
 Präst: Gunnel Wigg Bergquist
 Musiker: Stefan Jämtbäck

Al dente läsecirkel
Al dente är en studiegrupp där vi läser en bok per 
termin. Varje träff inleds med inledning kring de 
aktuella kapitlen, sedan fortsätter vi med samtal i 
smågrupper.
Höstens bok: Granskogsfolk av David Thurfjell
Höstens träffar: onsdagar 15/9, 13/10, 17/11 
och 15/12 kl 10.00-12.00 i Ekebyhovskyrkan.

Frågor och anmälan: Marianne Abrahamsson,
telefon: 070-539 05 65

orgelMÄLARÖARNAS

DAGAR

Katarina Wolf
Präst, Ekerö pastorat

Vad betyder det att sändas?

Söndagen den 4:e juli inföll apostladagen i kyr-
kan med temat ”Sänd mig”! 
Vad kan det betyda? Att sändas? Att sända radio 
och TV vet vi väl ungefär vad det innebär. Men 
ska människor bli sända? Hur då? 

Du som springer i ett ekorrhjul. Du är ingen ekor-
re. Du är sänd till att sätta dig ner på en stubbe 
eller på en bänk eller vid ett köksbord och bara 
titta ut och möta vad som kommer till dig.

Du som alltid suttit ensam på en bänk och varit 
foglig och snäll. Ditt liv är inte till för att bara sit-
ta där ensam. Du är sänd att sträcka på dig och 
gå ut och klättra i träden och jaga duvor utanför 
korvkiosken!

Du som alltid måste jaga alla duvor du ser utan-
för korvkiosken. Prova att sluta jaga. Din själ är 
en duvas, en fredsduvas själ 
som vill frid och luft under 
vingarna. 21 augusti kl.19:00 Sånga kyrka Camille Bloch, Strandorgeln från 1834

Matthias Weckmann, Dietrich Buxtehude, Georg Böhm, Johann Jacob Froberger, 
William Byrd, Henry Purcell, Jean-Francois Dandrieu, J S Bach, Fritz Kauffmann, 
Felix Mendelssohn

22 augusti kl.19:00 Adelsö kyrka Gabriella Sjöström, Strandorgeln från 1829
”Börjar med Beatles och slutar med fuga” - John Lennon, Elton John, Paul Simon, Georg   
    Muffat, Girolamo Frescobaldi, Nadia Boulanger, J S Bach

20 augusti kl.19:00 Färentuna kyrka Erik Boström, Grönlundorgeln från 1965
Vincent Lübeck, Georg Böhm, J S Bach, Otto Olsson, Torsten Nilsson, Max Reger

19 augusti kl.19:00 Ekerö kyrka  Hans-Ola Ericsson, Paschenorgeln från 
2017/Strand 1843
Johann Sebastian Bach/Franz Liszt, Fanny Hensel Mendelssohn, Hans-Ola 
Ericsson, Nicholaus Bruhns, Richard Wagner/Franz Liszt

18 augusti kl.19:00 Hilleshögs kyrka Ligita Sneibe, Ekengrenorgeln från 1773
Dietrich Buxtehude, Georg Böhm,  Georg Philipp Telemann, J S Bach

För dig född 07
Har du anmält dig till Konfa?

Vi erbjuder Konfa sommar, Konfa vinter, Konfa 
digitalt, Konfa skräddarsytt - Vill du veta mer?
Hör av dig till: konfa.ekero@svenskakyrkan.se

En samproduktion med Färingsö församling

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

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
Tillbaka igen
Nu börjar semestrarna att gå mot sitt slut och skolorna startar igen inför höstterminen, efter 
ett långt och skönt sommarlov, då är det bli dags att återgå till vardagen. Jag läste att åttio  
procent av alla Stockholmare är vaccinerade mot Covid-19, i varje fall fått första dosen.  
Vi kämpar på och tar hand om varandra. I Färingsö församling öppnar vi upp med försiktighet inför  
hösten och följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

I Bondepraktikan kan vi läsa om augusti Skördemånad: ”Om solen skiner klart efter sin art, på vårfrudag himmelsfärd 
(15 Aug). Det låter sig för ett gott tecken tyda, förty det vill mycket god skörd betyda”.
I söndags var det elfte söndagen efter trefaldighet med temat Tro och liv. Kanske man kan uttrycka det som så att 
kyrkan vill vara en del av livet, eller att kyrkan är en del av livet. Kyrkan finns mitt i livet. 

Gud, du som känner vårt innersta och vet vad var och en av oss längtar efter och behöver. Skänk oss tillit att våga lita 
till din ständiga närvaro, att du står oss närmare än vi förstår och att du aldrig någonsin överger oss. Amen

Yngve Göransson, präst

”Veckans sommartanke” 
En ny andakt varje vecka

svenskakyrkan.se/faringso/veckans-sommartanke

Livsnära samtal om tro, hopp och kärlek

Upplev våra kyrkor till underbar musik
Läs mer på vår hemsida:

svenskakyrkan.se/faringso/malaroarnas-orgeldagar

”Sommarcafé”
Stenhamra församlingsgård

Torsdagar 13-15

Yngve Göransson, präst

GUDSTJÄNSTER
 
Sön 2021-08-22 Skå kyrka
11:00 MÄSSA MED LJUSTÄNDNING
 Yngve Göransson, präst.  
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

Sön 2021-08-29 Färentuna kyrka
11:00 MÄSSA MED LJUSTÄNDNING
 Peter Strömmer, präst.  
 Birgitta Lindeke Levin, kyrkomusiker.
 



Häng med och öppna Sånga med oss!
Vi söker nu efter branschens bästa inom fastighet, 
restaurang, bokning, sälj, kök och gästservice, 
kanske är det just dig vi söker? 

Vi håller för fullt på att bygga upp den nya Sånga,
som ska bli destinationen nummer ett för företag 
och privatpersoner i alla åldrar! Här finns skogen, jorden, vattnet och
djuren och i harmoni med dessa element ska vi som arbetar här
tillsammans erbjuda alla våra gäster en oförglömlig upplevelse.

Som medarbetare på Sånga ger du denna fantastiska plats en ytterligare
dimension av liv. Tillsammans skapar vi förutsättningar för oförglömliga
upplevelser och genuina möten. Var med du också!

Vi erbjuder dig ett spännande arbete i en vacker miljö beläget vid
Mälarens strand inom en hållbar och framtidsorienterad organisation. Här
får du möjlighet att vara med och påverka och jobba i en miljö som ser
sina medarbetare som den viktigaste resursen för att skapa framgång.

Kreativitet och ideér är viktigt
Sånga är en plats där det är högt i tak och där kreativitet, nytänkande och
idéer uppmuntas, hos både medarbetare och gäster. Vi utmanar dagligen
oss själva och varandra för att hela tiden ta oss framåt. Att alla bidrar
värderas högt och tillsammans skapar vi förutsättningarna för att gästen
ska få en så inspirerande, äkta och oförglömlig upplevelse som möjligt.
Låter det här som någonting för dig? Skicka in din ansökan redan idag via
www.arbetsplatsmalaroarna.se.

Erfaren utvecklare sökes till
fintechbolag
Är du en erfaren utvecklare som vill arbeta i finansbranschen och jobba
lokalt på Ekerö? Har du kunskap i C# och .NET och vill vara med och
utveckla en SaaS tjänst med kunder i Sverige, Norge och Finland? Då kan
det här vara tjänsten för dig! 

ToView Finance System AB söker nu en erfaren systemutvecklare för att
komplettera vårt IT-team som brinner för att förbättra och vidareutveckla
vårt system Metafore. Våra kunder är förmögenhetsförvaltare,
privatbanker och värdepappersbolag. Våra kunder hanterar över 100
miljarder i våra system. Under 2021 fortsätter vi vår satsning på
kunddriven produkt- och affärsutveckling i syfte att ytterligare stärka våra
kunders konkurrenskraft. 

Du kommer att bli en viktig spelare i vårt utvecklarteam, där vi
tillsammans ansvarar för att utveckla och förbättra bolagets
egenutvecklade system.

Tillsättning av tjänsten sker snarast möjligt och intervjuer kommer att
hållas löpande. Skicka in din ansökan senast den 30 augusti via
www.arbetsplatsmalaroarna.se

I samtliga rekryteringar samarbetar vi med Arbetsplats Mälaröarna som
rekryteringspartner. Vi har aktivt valt kanaler för rekrytering och
annonsering och undanber oss vänligen kontakt kring detta. Varmt
välkommen med din ansökan!

         www.arbetsplatsmalaroarna.se                              hej@arbetsplatsmalaroarna.se                                            

, 

,

Linda hittade drömjobbet fem
minuter hemifrån
Närlundabon Linda Zdybal letade
egentligen inte efter nytt jobb när
annonsen för rollen som HR- och
hållbarhetschef på Leja dök upp i
hennes Facebookflöde.

 Samtidigt längtade hon efter att få utvecklas i
en större organisation. 
– Allting stämde, jag sökte jobbet direkt genom
Arbetsplats Mälaröarna, säger Linda, som bor
en kort cykeltur från Lejas huvudkontor.

Bonus att jobbet låg på Ekerö.
Det var möjligheten att få kombinera ansvaret
för HR och hållbarhetsfrågor i ett större företag
som lockade. Att kontoret låg på Ekerö var en
bonus. Ett par veckor senare var jobbet hennes,
och efter nyår började hon.
– Det har varit en otroligt lärorik period och jag
trivs verkligen bra, säger Linda.

Mer tid för familj och fritid
Att jobba på hemmaplan har också förändrat
vardagslivet till det bättre. 
– Jag sparar ungefär två timmar varje dag på att
slippa pendla. Det gör mig mycket mindre
stressad, och jag får  mer tid till familj, hus och
fritidsintressen, säger Linda.

Att drömjobbet skulle finnas på så nära håll
hade hon aldrig kunnat föreställa sig. 
– Jag har aldrig reflekterat över att det skulle
finnas så här roliga jobb på Ekerö, och visste
inte ens att en så stor arbetsgivare som Leja låg
här, säger hon.

Aktuella jobb

Arbetsplats Mälaröarna - din lokala rekryteringspartner och jobbplattform

Vill du bli mentor i vårt
mentorskapsprogram?

Du behöver inte vara senior i din roll för att vara
en mentor då omvänt mentorskap kan vara lika
givande som den mer traditionella formen av
mentorskap.

Vi söker nu dig som vill ha en mentor tillika
rådgivare som du kan lära känna, använda som
bollplank och samtidigt växa ditt lokala nätverk. 

 

På Arbetsplats Mälaröarna tror vi på kraften att dela erfarenheter och att det är mötet mellan
människor som gör stor skillnad. Vill du vara med i vårt mentorskapsprogram? Gå in och läs mer på
www.arbetsplatsmalaroarna.se. Sista dagen för intresseanmälan är den 29 augusti. Vi ser fram emot
att få matcha dig!

Leja Entreprenad växer och söker nu såväl 
 juniora som mer erfarna anläggare. I rollen
som anläggare kommer du, tillsammans med
projektledare och arbetsledare, arbeta med
varierande arbeten inom anläggning. 

Vi har många roliga uppdrag som väntar och
medarbetare som vill jobba med just dig. Det
här innebär att vi kan erbjuda flera
heltidstjänster med start omgående, så vänta
inte med att skicka in din ansökan.

Tillsättning av tjänsten sker snarast möjligt
och intervjuer kommer att hållas löpande.
Skicka in din ansökan senast den 1 augusti 
 via www.arbetsplatsmalaroarna.se

Leja Entreprenad söker
nu anläggare till Ekerö

Vi är så tacksamma att vi hittade Arbetsplats
Mälaröarna! Fantastisk och professionell
kontakt genom hela rekryteringsprocessen.
Karin och hennes team höll oss involverade 
från dag ett och det tog bara några veckor att 
få rätt person på plats. Ett stort plus var att 
alla som sökte tjänsten var lokala Ekeröbor. 

- Jessica Karlsson, ägare Hillbillies, Mästare på trädgård

Vill du bli mentee/adept i
mentorskapsprogrammet?



           Följ oss på sociala medier          Besöksadress: Destination Ekerö, Ekerövägen 51

Teamet bakom Arbetsplats Mälaröarna
Karin Sigge, HR-konsult, initiativtagare & grundare
Annika Engström, marknadskommunikatör & medgrundare
Margareta Ekholm, HR-konsult
Monika Keiller, fastighetsmäklare
Lo Varg, fotograf 
Karin Gustavsson, integrationssamordnare, Ekerö Pastorat
Jennie Koo, Projekt- och förändringsledare
Alla Amirova, HR-koordinator & praktikant

Besöksadress: Ekerövägen 51, 178 34 Ekerö
Telefon: 070-787 33 73
E-post: hej@arbetsplatsmalaroarna.se

e

Det startade förra våren som ett ideellt
initiativ för att hjälpa nya
kommuninvånare in på den lokala
arbetsmarknaden. Men behovet av en
lokal jobbplattform tillika
rekryteringspartner, visade sig vara
större än väntat. 

Sedan starten i mars förra året har Arbetsplats
Mälaröarna hjälpt 26 kommuninvånare till nya jobb,
varav 6 personer som omfattades av den nya
gymnasielagen (NGL)* och behövde en anställning
för att få stanna i Sverige.
 
Hjälper Mälaröbor hitta jobb på hemmaplan
Deras fokus är att bidra till ett mer hållbart och
inkluderande samhälle med syfte att öka
sysselsättningen lokalt på Mälaröarna. Sedan maj i år
är Arbetsplats Mälaröarna ett registrerat företag – ett
så kallat AB (svb). Bolagsformen innehär att ett
eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten.
De ser sig som ett socialt företag och på sikt är
visionen också att anställa fler och på så sätt leva som
de lär. Det vill säga att själva kunna bidra till att öka
sysselsättningen lokalt. 

– Det är otroligt roligt att få göra skillnad och bygga
någonting som vi verkligen tror på. Att det finns en
plats för alla på arbetsmarknaden, det gäller bara att
hitta den. Och just det är vi faktiskt rätt bra på, säger
Karin Sigge, vd på Arbetsplats Mälaröarna.
 
På arbetsplatsmalaroana.se kan företag och
arbetssökande på Mälaröarna mötas. Lokala jobb
annonseras ut och arbetssökande kan registrera sig på
jobbplattformen. Men det bygger också på
nätverkande och aktivt sökande efter såväl lediga
tjänster som lämpliga kandidater. 

Jobbplattformen har uppemot 700 besökare varje
månad, och sedan start har 58 lokala jobb funnits att
söka där. Allt från kökspersonal till ekonomer,
utvecklare och HR-chefer. Det kostar ingenting för en
arbetsgivare att lägga upp sina jobbannonser på
jobbplattformen där de når ut till den lokala
arbetsmarknaden.

Ett stöd för arbetsgivare i rekrytering
Annika och Karin, som tillsammans driver
Arbetsplats Mälaröarna, har lång erfarenhet av
rekrytering, bemanning och ett stort lokalt nätverk.
De har hjälpt flera stora arbetsgivare på öarna att hitta
nya medarbetare.

Arbetsplats Mälaröarna i korthet

– Rekrytering kan vara både svårt och tidskrävande för
en arbetsgivare, där kan vi vara ett stöd i att hitta rätt
person till jobbet, säger Karin. Företagen kan då fokusera
på sin kärnverksamhet, medan vi hanterar hela eller delar
av rekryteringsprocessen och säkerställer att kandidaterna
får ett professionellt bemötande, fortsätter hon. 

Mentorskapsprogram – ett sätt att växa sitt lokala
nätverk
För att främja ett mer hållbart och inkluderande arbetsliv
samt för att nå ut och hjälpa än fler, erbjuder Arbetsplats
Mälaröarna också ett mentorskapsprogram. Programmet
riktar sig till alla som bor på Mälaröarna, vill utöka sitt
nätverk lokalt och utbyta erfarenheter med andra.
Mentorskapsprogrammet är ideellt och kostnadsfritt.

Förutom sina individuella träffar kan alla i programmet
delta i gemensamma workshops, till exempel för att vässa
sina LinkedIn-profiler, nätverka, träna inför
jobbintervjuer och få tips i sitt ledarskap. Totalt har 40
mentorspar matchats och programmet startar till hösten
upp en tredje omgång. 

 – Många jobb förmedlas via kontakter och genom
programmet får deltagaren snabbt tillgång till ett större
nätverk av personer som kan vara ambassadörer i
jobbsökandet, säger Annika Engström på Arbetsplats
Mälaröarna. 

Arbetsplats Mälaröarna - din lokala rekryteringspartner och jobbplattform

För ökad sysselsättning och hållbart arbetsliv på Mälaröarna

Idén om Arbetsplats Mälaröarna tog form spontant i mars
2020, när några företagare stannade kvar efter ett årsmöte för
kvinnliga företagare. De pratade om de kommuninvånare som
omfattas av "den nya gymnasielagen" (NGL). *Lagen innebär
att ungdomar som fått uppehållstillstånd att studera på
gymnasiet måste ha en varaktig anställning inom 6 månader
efter sin studentexamen, för att stanna i Sverige och inte
utvisas.

Samtalet mynnade ut i planering av en fysisk
arbetsmarknadsdag på plats på Ekebyhovs slott. Veckan därpå
bröt covid-19 ut i världen och arbetet fortsatte men istället helt
digitalt. Målgruppen kom att breddas och jobbplattformen
riktar sig till alla som bor och vill jobba på Mälaröarna. Sedan
maj 2021 är Arbetsplats Mälaröarna AB (svb) ett registrerat
socialt företag med vision att öka sysselsättningen lokalt på
Mälaröarna.

Sedan starten mars 2020 har:
40 mentorer matchats
65 lediga tjänster publicerats på jobbplattformen
27 personer fått sin anställning via jobbplattformen
6 ungdomar fått varaktig anställning och därmed en tryggad
framtid i Sverige
1001 personer prenumererat på vårt nyhetsbrev
9 600 personer besökt hemsidan

Om du vill växa och utvecklas i ditt yrkesliv eller dela
med dig av dina erfarenheter till någon som behöver dem,
kan du ansöka till höstens omgång. Varmt välkommen att
anmäla ditt intresse senast 29 augusti via hemsidan. 



MÄLARÖARNA | Den 6 sep-
tember öppnar Sånga Säby 
återigen efter att ha varit 
stängt under hela pande-
mitiden. Då möts besökar-
na av en helt ny kostym 
där skogen, jorden, vattnet 
och djuren har gett inspi-
ration till inredningen.

– Jag tillträdde som vd för 
ungefär ett år sedan och se-
dan dess har vi gjort en otro-
lig resa. Det första jag och 
medarbetarna gjorde var att 
utreda om vi skulle avveck-
la, lägga ut driften på entre-
prenad eller behålla verk-
samheten och utveckla den. 
I november fattade Lantbru-
karnas riksförbunds (LRF) 
styrelse beslut om att satsa 
på att utveckla och i februari 
började vi riva inredningen, 
berättar vd Calle Glaumann 
när han visar runt i lokaler-
na som har genomgått en 
transformation under det 

senaste halvåret med hjälp 
av återbruk, ny färgsättning 
och delvis ny inredning.

I entréhallen möts man 
numera av John Bauer-in-
spirerad känsla där väggar 
klädda med gröna blad, sto-
ra växter och skogsfärger 
ger en känsla av att naturen 
är närvarande i alla detaljer. 
Om ett par dagar kommer 
en gigantisk konstgjord ek 
att ta plats och flygeln i hör-
net ska kläs i päls från lång-
håriga highland cattel-kor.

– Vi vill knyta an till våra 
ägare LRF  som i sin tur ägs 
av närmare 100 000 lant-
brukare. Även om vi är en 
egen enhet, så är det grun-
den för vår verksamhet.

Konferensrummen och mö-
tesytorna har nya ytlager 
och mattor ton i ton, restau-
rangen har också fått en rejäl 
ansiktslyftning och i parken 
utanför växer det fram od-

lingsytor, boulebanor och 
växthus som ska användas 
för såväl möten som odling. 
Den största lokalen, Södra, 
som är byggd av stormfälld 
skog som föll under stormen 
Gudrun, har fått ett helt nytt 
utseende. Den stora lokalen 
har numera, istället för klas-
sisk biosittning, blivit en 
lokal som är uppdelad i två 
etage med helt flexibla ytor.

Även om en hel del åter-
står att göra inför öppningen 
om ett par veckor, så kom-
mer det mesta vara på plats 
när dörrarna öppnas lite 
försiktigt den 6 september. 
Ett större öppningsevene-
mang planeras senare under 
hösten.

Men den nya kostymen är 
bara ett steg i utvecklingen 
av Sånga Säby som desti-
nation för såväl konferens- 
som privatgäster.

– Vi har en ny kökschef 
som brinner för naturliga 

och närproducerade råvaror 
och har stor erfarenhet från 
bland annat Renée Voltaire

När det gäller vad som 
händer framöver har Calle 
Glaumann också många tan-
kar om hur verksamheten 
kan förädlas. Samarbeten 
med lokala producenter och 
aktörer ser han också som en 
självklarhet. 

Vad tror han då om hur det 
kommer se ut i mötes- och 
konferensbranschen när 
pandemin är över?

– Jag tror att kanske en 
tredjedel av alla möten kom-
mer ske digitalt i framtiden, 
men att resten kommer 
återgå till hur det var tidi-
gare. Man kan ju bara gå till 
sig själv för att förstå vilket 
uppdämt behov det finns ef-
ter att träffas.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Sånga Säby i ny naturlig skrud

Näringsliv ”                                   Calle Glaumann ’’

Calle Glaumann, vd för Sånga säby har lett arbetet med att ge 
konferensgården en ny kostym.         FOTO: LO BÄCKLINDER



Bred mix med 
något för alla

”Citat” ’’

EKERÖ | Mälaröarnas nyhe-
ter besöker Smultronet
och ägaren Madelene Grahn 
berättar om verksamheten, 
tankarna inför framtiden 
och sin syn på utvecklingen 
av Ekerö centrum. 
 
Hur länge har Smultronet 
funnits i Ekerö centrum 
och när tog du över buti-
ken? 
– Smultronet har funnits 
sedan centrumet öppnades. 
Jag har haft butiken i fem år, 
då jag fick en möjlighet att ta 
över den.

Är ni helt fristående eller 
ingår ni i någon kedja? 
– Vi är en fristående butik 

och samarbetar med någ-
ra leksaksleverantörer, där 
vi får hjälp att ta fram och 
skicka ut leksakskataloger 
till alla Mälaröarnas hushåll 
två gånger om året.

Vilka fördelar ser du med 
det?
– För mig passar denna lös-
ning väldigt bra. Jag bestäm-
mer själv hur Smultronet 
ska drivas samtidigt som jag 
också tack vare detta samar-
bete får tillgång till bra mark-
nadsföring på ett enkelt sätt.

Är det svårt att välja sorti-
ment vad gäller inköp? 
– Det är både och. Det gäller 
att försöka ha koll på trender 

med örat mot rälsen. Vi har 
ju ett rätt ”spretigt” sorti-
ment, vilket jag ser som en 
styrka och i och med att bu-
tiken är ganska liten vill vi 
pricka rätt med vårt utbud.

Vad är det som är mest 
poppis i butiken nu? 
– Det är helt klart Fidget 
Toys, kläm- och stresslek-
saker.

Hur ser era framtidsutsik-
ter ut och vilka utmaning-
ar står ni inför?
– Vi är fortfarande i en pan-
demi. Man har haft rätt ont 
i magen många gånger det-
ta år då mycket har varit så 
ovisst. Näthandeln har också 

ökat mycket och vi konsu-
menter har ju uppmanats 
att inte handla i butiker så 
självklart är näthandeln en 
utmaning för oss. Det po-
sitiva dock är att vi har fått 
många nya kunder i och med 
att många jobbar hemifrån 
och inte ”åkt över bron” för 
inköp. Jag är också otroligt 
ödmjukt tacksam för alla 
kunder som verkligen har 
stöttat oss lokala företagare. 

Hur är det att driva butik 
i ett ganska litet centrum 
som Ekerö?
– Jag tycker att det är jättekul. 
Det blir väldigt personligt 
och man känner igen många 
kunder. Jag själv kommer 

från bank-, finans- och rese-
branschen så för mig har det 
varit en lagom stor butik och 
läge. Även om vi nog är lite 
trångbodda och skulle be-
höva lite större lokaler. Det 
finns ju så mycket roliga sa-
ker att köpa.

Vad är det som gör er uni-
ka?
– Vi försöker på en liten yta 
ha ett så brett sortiment som 
möjligt så att det finns något 
för alla. Det är en härlig mix 
av allt från leksaker, spel och 
pussel till presenter, doft-
ljus och smink. Vi slår gärna 
in fina paket och vill ge alla 
kunder, stora som små, en 
bra service. Vi försöker vara 

lyhörda och fånga upp kun-
dernas önskemål och tips.

Hur vill ni se Ekerö cen-
trum utvecklas framö-
ver? 
– Centrumet behöver byg-
gas ut så att vi får in fler bran-
scher och butiker. Vi vill så-
klart att alla mälaröbor ska 
kunna handla lokalt och inte 
behöva lämna ön. Idag är det 
inte riktigt så, men planer 
finns ju för en utbyggnad så 
vi får ha tålamod.

Till sist, vilket företag i 
kommunen vill ni läsa om 
i tidningen?
–  Gustavshills handelsträd-
gård.                                                  

MN MÖTER! ’’Madelene Grahn

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

Madelene Grahn
FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS

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

GRÖNYTESKÖTSEL • VINTERVÄGHÅLLNING • VÄGBYGGEN

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

HAR DU OCKSÅ 
GRÖNA ÖGON?

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

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

miljö- och kvalitetsarbete.

Branschen satsar genom Transportutmaningen på att senast 2030 vara 

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

tidigare. Där håller vi inga hastighetsbegränsningar.

Har du samma framtidssyn som vi? Välkommen att LEJA!
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Birgitta Berglund med diplomet och 
medaljerna hon fick sommaren 1949

 FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS

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.

När första simskolan 
kom till Mälaröarna
MÄLARÖARNA | Det kom 
ett brev till redaktionen, 
med svartvita foton från 
en svunnen tid. På bilderna 
syns badklädda barn och 
ungdomar på en strand, 
under det som sannolikt var 
Mälaröarnas första simskola.

Det var sommaren 1949, vid 
Busvikens strand i Älvnäs. 
K. A. Rabén, en sportredak-
tör från Aftonbladet, som 
själv bodde i området, hade 
tagit initiativ till en simskola 
på Mälaröarna och fått med 
Älvnäs tomtägarförening, 
idag Älvnäs villaförening, på 
tåget. 

Brevskrivaren Birgitta 
Berglund var 13 år vid tiden, 
och deltog själv i simskolan. 
Inte för att lära sig simma – det 
hade hon redan kunnat sedan 
fyra års ålder – utan för att ta 
kandidat- och magistermärke 
i simning. Egentligen behövde 
hon vara över femton för att 
få göra proven, men hon fick 
dispens.

Läraren på simskolan hette 

Stig Frendin och var gammal 
elitidrottare och till vardags 
gymnastiklärare i Träkvista 
skola. Under några sommar-
veckor testade han Birgitta 
och sex till sju stycken jämn-
åriga kamrater i allt från 1 800 
meters bröstsim, dykning och 
simning under vattnet, till 
klädsim, då de i full munde-
ring med stövlar, kappa, kjol 
och blus roddes 900 meter ut 
till en liten ö utanför som kall-
ades för Gotland, för att sedan 
simma in till land igen.

– Jag älskade att simma och 
bada, men det var krävande 
prov, minns hon.

Sista delprovet, hopp från 
sex meters höjd kunde inte 
genomföras på Mälaröarna 
eftersom det saknades hopp-
torn, därför fick hela simsko-
lan färdas till Ängbybadet där 
den slutliga provdelen ge-
nomfördes.

– Jag minns att det var en 
pojke som var så rädd för att 
hoppa, men vi lyckades till 
slut övertala honom att göra 

det ändå. Hade han inte gjort 
det skulle han ju blivit under-
känd, konstaterar Birgitta.

Simskolan avslutades under 
festliga former på badstran-
den, dit föräldrar och kompi-
sar kommit för att fira. Kyr-
koherde Henry Röttorp från 
Ekerö församling delade ut 
märken och diplom som Bir-
gitta fortfarande har kvar.

Efter två år i Busviken över-
gick simskolan i kommunal 
regi och flyttades samtidigt 
över till Lundhagsbadet, som 
är ett av de tre bad på Mä-
laröarna där simskola hålls än 
idag.  

Idag är det Spårvägens sim-
förening som håller i under-
visningen där. David Zuijd-
wijk, har jobbat som simlärare 
på Lundhagen i sommar och 
berättar att cirka 150 simskol-
elever mellan fyra och elva 
år har deltagit i de tre olika 
simskolenivåerna, från ny-
börjare till den högsta grup-
pen, som ska lära sig simma 
25 meter på djupt vatten och 
hoppa från bryggan. Men om 
någon skulle vilja testa för mer 
avancerade prov, som Birgitta 
Berglund gjorde 1949, så går 
det också bra. 

– Det är bara att säga till så 
kan vi ta det mellan grupper-
na, säger David.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Alltid nära dig! 

100 % om Mälaröarn
a

JAG MINNS  när Helgökanal 
invigdes 1973 efter att en 
upprensning och muddring 
hade skett. Vi var många 
båtar, som låg och vänta-
de i Sundbyviken för att åka 
i eskader genom ”den nya” 
kanalen. Dock fanns ett hin-
der och det var vägbron över 
till Helgö, som bara hade 
en segelfri höjd på cirka en 
meter. Norrsundet, som sun-
det egentligen heter, hade helt 
växt igen och vattenkvalitén 
var dålig. Genom muddring-
en fick vi nu en mycket bättre 
genomströmning av vatten 
från Björkfjärden.

CHRISTER BERGLUND

EKERÖ MUNSÖ 
HEMBYGDSFÖRENINGS  
PROJEKT 
”JAG MINNS”  

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

”Jag minns”

Foto: 
Margit och John-Wiktor Holm

Projektet är nu uppe Projektet är nu uppe 
i cirka 180 bidrag.i cirka 180 bidrag.
Insamlingen håller på Insamlingen håller på 
en bit in på hösten. en bit in på hösten. 
Alla bidrag är välkomna!Alla bidrag är välkomna!

Simlärare 
David Zuijdwijk

FOTO: PRIVAT

Många barn och unga deltog i Mälaröarnas första simskola 
i Älvnäs. Birgitta Berglund syns näst längst ut till höger i bilden.



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

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

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

Tunna surdegsbottnarTunna surdegsbottnar

99 kr för valfri pizza99 kr för valfri pizza  

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

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



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

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

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

Garanterat Högtrycksfri Takrengöring

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



KÖPER DINA PRYLAR 
Stora som små partier, Även dödsbon 
Röjning och städning. Allt efter behov! 

 Även Släktforskning till fasta priser   

Tel: 072-922 92 54 

malaroantik.se 



Läs mer på ivt.se

Hälsosamt inomhusklimat 
och stor energibesparing.

AirX 400

Geo 500

Vent 402

  

Redo för nya 
utmaningar?

Läs mer och ansök senast 2021-08-22 på www.fra.se

Controller med fi nansiell inriktning
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? 

Avdelningen för verksamhetsstöd söker nu en driven controller. För rätt person kan vi 
erbjuda ett varierande arbete i en utmanande och komplex verksamhet. 

På FRA arbetar vi med unika uppgifter – för Sveriges säkerhet och integritet.

Rumbutis om sin OS-debut
GYMNASTIK | David 
Rumbutis blev den första 
svenska herrgymnasten 
som deltog i OS på 29 år. 

Senast en svensk manlig 
herrgymnast deltog i OS 
var i Barcelona 1992. David 
Rumbutis, 21, från Mun-
sö såg till att den negativa 
trenden bröts, då han kvali-
ficerade sig till OS i Tokyo. 
Väl på plats i Tokyo gick det 
dock inte riktigt som han 
tänkt sig. Nu är han hemma 
i Sverige igen och har fått lite 
distans till sin OS-debut.

– Allt var toppen förut-
om att själva tävlingen inte 
gick som den skulle. Den 
första veckan laddade vi 

upp i Fukuoka och maten, 
träningar och vädret var 
toppen. Även fast tävling-
en inte alls gick bra så är jag 
ändå nöjd att vi var där på 
plats bland alla andra stora 
gymnaster och tränare, säger 
Rumbutis.

David Rumbutis inledde 
med ett misstag i hopp som 
är en av hans favoritgrenar. 
Han fortsatte med stabila 
prestationer i räck och by-
gelhäst men föll i den avslu-
tande barren. En besviken 
Rumbutis slutade 38:a av 43 
tävlanden, där de 24 bästa 
gick vidare till final. 

– Jag vaknade upp på mor-
gonen och kände inte igen 

samma bra känsla som jag 
brukar ha innan tävlingar. 
Det var helt enkelt inte min 
dag, inget redskap gick som 
det skulle och jag är inte 
nöjd med något från tävling-
en förutom att jag klarade 
mig igenom den utan skad-
or, säger han och fortsätter: 

– Annars var det en väl-
digt fin hall, trevligt gäng 
gymnaster, personal och 
sköna redskap, men tråkigt 
att tävla utan publik, det 
kändes inte som det var OS.

Efter OS blev det en liten 
semester, men nu är David 
Rumbutis igång igen med 
sikte på VM, som även det 
går i Japan med start den 18 
oktober.

– Nu är jag igång igen och 
tränar med sikte på revansch 
i VM. I ett VM efter ett OS 
brukar det oftast vara enk-
lare att ta sig till final, då 
många slutar på toppen av 
sin karriär efter ett OS. Så 
där har jag fokus på att vara 
på tårna och komma väl för-
beredd, avslutar Rumbutis.

JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

Sportnyhet? Skicka kort text till sport@malaroarnasnyheter.se

”Nu är jag igång igen och tränar med sikte på revansch i VM”
David RumbutisSpporten ’’

Allt var toppen i OS förutom att tävlingen inte gick som planerat. 
 FOTO: PRIVAT

David Rumbutis var besviken 
efter sin insats i OS. 
FOTO: PRIVAT



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!

EKERÖ IK | Ekerö IK 
bildades 1921 och firade i 
söndags 100 år i samband 
med Ekerö IK-dagen,
där en rad olika aktivi-
teter fanns att prova på 
från Ekebyhovs slott till 
Träkvistavallen. 

Dans, orientering, tennis, 
innebandy, badminton, 

gymnastik, handboll, fot-
boll, futsal, armbrytning, 
bågskytte, ishockey, fri-
idrott och kampsport var 
några av de sporter som 
gick att prova på under da-
gen.

Det fanns även uppvis-
ningsmatcher i fotboll, 
innebandy och badminton 
att se på och föreläsningar 

att lyssna på.  
Ekerös fotbollsdamer i 

division 4 passade på att 
premiärspela hemma mot 
Ursvik i en match där gäs-
terna ofint nog tog med sig 
alla tre poängen hem.   

– Träkvistavallen har va-
rit full med matcher och 
stationer. Efter lunch till-
strömmade det rejält, då 

det bland annat var kö till 
bågskyttet, säger kansliche-
fen Rickard Markusson och 
fortsätter:

– Stort tack till alla del-
tagare, besökare och fram-
förallt ledare som ställt upp 
under dagen.

JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

Dubbla titlar för Björklund
TENNIS | Mirjam Björk-
lund, 22, från Ekerö tog sin 
första WTA-titel i tennis 
när hon vann dubbeltur-
neringen i Båstad tidigare 
i somras. Tillsammans 
med schweiziskan Leonie 
Kung vann hon en rafflan-
de final mot Mihalikova/
Rakhimova. 

– Det var superroligt att 
vinna min första WTA-ti-
tel  hemma i Sverige. En 
oväntad seger med tanke på 
att jag inte hade planerat att 
spela dubbel från början, sä-
ger hon.

Efter Båstad har Björk-
lund fortsatt att spela bra då 
hon tog sig till semifinal i 

singel och till final i dubbel 
i en ITF-turnering i tyska 
Versmold.

I söndags tog hon en ny 
skalp då hon vann en singel-
turnering i belgiska Koksij-
de på ITF-touren.

– Veckan i Belgien var väl-
digt tuff, jag har fått kämpa 
och slita för att vinna den 
här titeln. Jag spelade fyra 
stycken tresetare och snit-
tade mina matcher på över 
tre timmar. Ibland vinner 
man inte bara på skills, utan 
på mental styrka och fysiskt 
slit och sådana titlar känns 
verkligen riktigt bra, säger 
Björklund.

JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

SPORTEN ”Ibland vinner man inte bara på skills, utan på mental styrka och fysiskt slit och sådana titlar känns verkligen riktigt bra” ’’p

Mirjam 
Björklund

 efter 
titeln i

Belgien 

FOTO: 

PRIVAT

Hundraåringen firade stort

Bågskytte var ett populärt inslag under Ekerö IK-dagen, där även Mälarö SOK var på plats med längdhopp som en av grenarna att prova 
på. Ekerös damer passade på att premiärspela och föll mot Ursvik med 0-4.                                                                      FOTO: JOHAN ÄLGEKRANS  



MÄLARÖARNA | ”Berätt-
elser från Mälaröarna” – 
det är namnet på den 
novellsamling som en 
grupp mälaröungdomar 
har skrivit tillsammans 
under våren.

– Vi ville hitta en aktivitet 
för barn och unga som gick 
att genomföra under pande-
min då vi blivit tvungna att 
ställa in vår ordinarie verk-
samhet. Vi kom fram till att 
vi skulle starta en digital no-
vellskrivargrupp, med målet 
att ge ut en novellsamling, 
berättar Frida Eriksson, 
ungdomsbibliotekarie på 
Ekerö bibliotek som till-
sammans med kollegan Sara 
Malmer har lett gruppen ge-
nom skrivarbetet. Förhopp-

ningen var att nå ungdomar 
som hellre skriver hemma 
än i grupp och som bor för 
långt från biblioteken för att 
kunna vara med på de ordi-
narie skrivarträffarna. Det 

blev en grupp i åldrarna 10 
till 18 år som skrivit varsin 
novell under våren.

– Vi har haft digitala av-
stämningsträffar med jäm-
na mellanrum, men också 

enskilda digitala träffar med 
de deltagare som ville bolla 
idéer eller ha feedback. No-
vellerna har skickats in för 
korrekturläsning till oss två 
gånger under processens 
gång. Vid ett tillfälle hade vi 
även en förläggare på digitalt 
besök som berättade om hur 
det går till att ge ut en bok på 
riktigt, säger Frida Eriksson.

I början av sommaren gick 
den coronasäkrade releasen 
av stapeln på biblioteket i 
Ekerö centrum. Författarna 
läste högt ur sina berättelser 
och signerade böckerna.

Novellsamlingen finns att 
låna eller köpa på kommu-
nens båda bibliotek. 

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Unga ger ut noveller
KULTUR ”Vid ett tillfälle var även en förläggare på digitalt besök...” ’’

KOMMUNEN | Sista hel-
gen i augusti går Askanäs 
kammarmusikfestival av 
stapeln. Det är fjärde året 
i ordningen för arrang-
örerna som tidigare i år 
mottog Ekerö kommuns 
kulturpris för spridande 
av högkvalitativ kultur på 
Mälaröarna.

Årets festival gästas av några 
av Sveriges främsta musiker. 
Bland annat kommer den 
tvåfaldigt grammisbelöna-
de jazzsångerskan Amanda 
Ginsburg med sin kvartett 
och spelar helt nya och spe-
cialskrivna arrangemang av 

sin musik tillsammans med 
Askanäs kammarensemble 
på Ekebyhovs slott den 29 
augusti. 

Festivalen inleds också 
med en av Kungliga musi-
kaliska akademiens senaste 
ensemblestipendiater, duon 
”Lavotha och Hästbacka”. 
Tillsammans med violinis-
ten Brusk Zanganeh spelar 
de romantisk kammarmu-
sik i Ekerö kyrka. De bjuder 
på musik av bland annat 
Brahms och de svenska ju-
bilarerna Stenhammar och 
Lidholm.

Festivalmusik

Releasen hölls på biblioteket i Ekerö centrum.              FOTO: PRIVAT

KOMMUNEN | Den 29 
augusti visas den klassiska 
berättelsen om ”Den lille 
prinsen” i Ölsta folkpark. 

Författaren och piloten An-
toine de Saint-Exupérys 
bok om den lille prinsen har 

fängslat läsarna ända sedan 
den kom ut 1943. Den är 
världens näst mest översat-
ta bok efter bibeln och har 
satts upp både som dockte-
ater och teater tidigare. Den 
29 augusti spelas berättel-
sen av Boulevardteatern 

med skådespelarna Gustav 
Lundkvist Sofia Edstrand 
på Ölsta folkpark. Föreställ-
ningen som innehåller såväl 
poesi och  visdom som hu-
mor passar barn från fyra till 
åtta år.   

Barnteater i Ölsta
KOMMUNEN | Drottning-
holms slottsteater hopp-
as på en folkfest när 
en inspelning av deras 
uppsättning av Händels 
Agrippina från 1710 visas i 
slottsparken.

– Det är fantastiskt att kunna 
ge en större publik möjlig-
het att se den här föreställ-
ningen, särskilt detta år när 
vi har begränsad publik inne 
i salongen. Vi hoppas på en 
folkfest i slottsparken och 

kommer att se till att alla kan 
hålla avstånd, säger Anna 
Karinsdotter, teaterchef.

Agrippina komponera-
des av Händel till karneva-
len i Venedig år 1710. Den 
ironiska komedin om makt 
och erotik spelas på Drott-
ningholmsteatern till den 
21 augusti för en begränsad 
publik och den 4 september 
får publiken ta med sig egna 
picknickkorgar och filtar och 
se den i parken.

Gratis operavisning

FOTO: EMANUEL SCHÜTT

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

FÖR GRATIS 

FÖNSTERMÄTNING

OCH OFFERT 

RING 

08-27 90 92

Familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945

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



Mälaröarnas rika FÖRENINGSLIV Källa: Föreningsregistret Ekerö kommun

BÅTKLUBBAR___ 
BÅTKLUBBEN 
FÄRINGARNA
www.bkfaringarna.org

EKERÖ BÅTKLUBB
www.ekerobk.se

EKERÖ 
SOMMARSTADS 
BÅTKLUBB
www.sommarstan.se/
båtklubben

KARLSKÄRS 
BÅTKLUBB
www.karlskarsbc.se

MUNSÖ BÅTKLUBB
munsobk.wordpress.com

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

RÄDDA BARNEN 
MÄLARÖARNA
www.raddabarnen.se

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

HANDIKAPP
organisationer___ 
RSMH-MÄLARÖARNA
rsmh_malaröarna@
yahoo.se

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

HEMBYGDS-
föreningar___ 
ADELSÖ 
HEMBYGDSLAG
www.adelsohembygdslag.se

FÄRINGSÖ HEM-
BYGDSFÖRENING
www.hembygd.se/
faringso

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

LOVÖ HEMBYGDS-
FÖRENING
www.lovohembygd.com

SVARTSJÖ BYALAG
svartsjobyalag.wordpress.
com

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

ADELSÖ 
IDROTTSFÖRENING
www.adelsoif.se

BROMMA-
GYMNASTERNA
www.brommagymnas-
terna.se

CHASE FREERUN 
EKERÖ
www.chasefreerun.se

DROTTNINGHOLMS 
KORYUKAN IF
koryukan.se/Koryukan_
DKOR

EKERÖ BUDO
www.ekerobudo.se

EKERÖ IK
www.ekeroik.se

EKERÖ KAMPSPORT
ekerokampsport@telia.
com

EKERÖ KONST-
ÅKNINGSKLUBB
www.ekerokk.se

EKERÖ RIDSKOLA
www.ekeroridskola.se

EKERÖ SHOTOKAN 
KARATE DO
www.svenskalag.se/
ekeroshotokankaratedo

EKERÖ TENNISKLUBB
www.ekerotk.se

EYVINUR 
ISLANDSHÄST-
FÖRENING
www.eyvinur.se

FÅGELÄNGENS 
RIDSKOLA
www.ridskola.eu

FÄRENTUNA RYTTARE
www.farentunaryttare.se

FÄRINGSÖ RIDIDROTT
www.faringsoridskola.se

FÄRINGSÖ
RIDSÄLLSKAP
www.faringsoridsall-
skap.se

FÄRINGSÖ RIDSKOLA
www.faringsoridskola.se

FOTBOLL FÖR ALLA
futsalforalla@gmail.com

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

FÄRINGSÖ 
SJÖSCOUTKÅR

 Grundad 1960
 Medlemmar 140
 Ort Färingsö
 Hemsida 

      www. faringso-
       sjoscoutkar.se

 E-post 
      info@faringso-
      sjoscoutkar.se

 Kontakt
Gillis Nordin och 
Christian Blomster 
(kårordföranden)

Färingsö sjöscoutkår

Kåren har ökat
med tio procent

Beskriv er 
verksamhet?
– Scouting är 
att tillsammans 
uppleva friluftsliv 
och gemenskap i en 
trygg miljö. Vi lär 
oss segla, paddla, 
ledarskap, överlev-
nad och det finns 
tid för reflektion 
och samtal.

Vad är utmärkan-
de för er?
– Vi är sjöscouter så 
vi har verksamhet 
både på sjön och på 

land. Hos oss kan 
du börja som scout 
när du är fem år. 
Första åren är du fa-
miljescout och har 
roliga aktiviteter 
tillsammans med 
en vuxen i familjen. 
Det finns program 
upp till 18 år och 
när du är äldre kan 
du vara ledare livet 
ut.

Vad är aktuellt 
just nu för er?
– Vi fyllde 60 år i 
fjol men kunde av 

förklarliga skäl inte 
ha något firande. 
I slutet av somma-
ren planerar vi att 
fira 61 år med fyra 
dagars dagläger 
med både sjö- och 
landprogram.

Vilka är framtids-
utsikterna?
– Scouterna ökar i 
antalet medlemmar 
och vi har ökat med 
ungefär 10 procent 
senaste året vilket 
vi tycker är jätte-
roligt.

Vad har ni för ut-
maningar framåt?
– För att vi ska 
kunna ge fler unga 
en meningsfull fri-
tid behöver vi fler 
vuxna som stöttar. 
Du behöver absolut 
inte vara proffs på 
segling eller kunna 
resa tält. Vi lär oss 
tillsammans! En 
annan utmaning är 
att vår lokal ligger i 
ett område som ska 
utvecklas och inom 
snar framtid behö-
ver vi en ny lokal.                                   

Här under vinjetten ”Mälaröarnas rika föreningsliv” låter tidningen 
föreningar berätta om sin verksamhet. Här pratar vi med Gillis 
Nordin, Färingsö sjöscoutkår. 

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.

FOTO: GILLIS NORDIN



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

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

Varmt välkommen med frågor eller besök!

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

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Hans Melander, 
tredje generationen

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

Vi gör hembesök för din trygghet

Ring för tidsbokning 
08-560 360 80

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Leif Eriksson

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö 

Heli Ekberg  och Leif ErikssonHeli Ekberg  och Leif Eriksson

Hem/företagsstäd 

www.ekerostad.se
070-5601954 

FÖNSTERPUTS

Rut-avdrag!

FAMILJ familj@malaroarnas nyheter.se  

AVLIDNA___

Grattis Ava som 
fyllde 6 år 11      
augusti. Kram 
från Ewa och 
morfar. 

Grattis Ludvig 
13 år! Vi älskar 
dig! Puss och 
kram från mam-
ma, pappa, Viktor 
och Clara. 

J-W vill uttrycka 
ett stort tack för 
gratulationerna på 
sin 90-årsdag!

YVONNES FOTHÄLSA
– Medicinsk fotvård – 

Hos mig får du hjälp med 
allehanda fotproblem 

• Fotsmärtor • Nageltrång 
• Fot- och nagelsvamp • Vårtor 

• Förhårdnader, sprickor 

Vid behov gör jag även hembesök 
Bokning via www.bokadirekt 

Salong Närlunda eller 0707-55 16 17 

Jungfrusund Salong Närlunda 
Varmt välkomna!

Boka din bil på 
www.haningenynastaxi.se 

eller på 08-520 111 11

Kungörelse för uppförande av teletorn och 
teknikbod i skogen vid Björkuddsvägen ovanför 
Ekebyhovskyrkan, ca 140 meter från vägen och 
ca 125 meter från de närmaste radhusen i området 
Ekuddsvägen, Dnr BYGG.2021.628. 
Byggnadsnämnden informerar 

om inkommen bygglovsansökan 

för ett 20 m högt teletorn och 

en teknikbod uppe på höjden 

i skogen bakom Ekuddsvägen 

och ovanför Björkuddsvägen. 

Skogsområdet omfattas inte 

av detaljplan och det saknas 

således bestämmelser gällande 

markens användning. 

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 i ibland svårt 

att avgränsa och om det rör 

sig om ett stort antal personer 

får nämnden underrätta via 

kungörelse.

Handlingar i ärendet finns 

tillgängliga på kommunens 

bygglovsenhet, Mälarö Torg 7A. 

De personuppgifter du lämnar 

hanteras enligt dataskyddsför-

ordningen (GDPR).

Skriftliga synpunkter skall, senast den 1 september, ha inkommit till: 
Stadsbyggnadsförvaltningen, bygglovsenheten, Box 205, 178 23 Ekerö. 
Alternativt med e-post till bygglovsenheten@ekero.se

Vår älskade

Birgit Broddeson
* 18 juli 1928

har lämnat oss 
i stor sorg och saknad

 25 juli 2021

ULF och GILL

Hanna och Emanuel

Emilia

Linda och Lukas

Släkt och vänner

Begravningen äger rum den 25
augusti kl 14 i Ekerö kyrka. Efter
akten inbjudes till minnesstund,

anmäl önskan omgående om
deltagande till Ignis, 08-15 16 60.

Tänk gärna på Cancerfonden,
010-199 10 10. 

www.ignis.se

Min älskade Make 
Vår käre Pappa och Farfar

Leif Axelstén
* 16 januari 1942

✝ 30 juni 2021

E V A

TOMMY, BJÖRN och HASSE

med familjer

Övrig släkt och vänner

Tack för alla glada skratt!

Begravningen har ägt rum i
kretsen av de närmaste. Tänk

gärna på Cancerfonden 
tel. 010-199 10 10. 

Vår kära

Siv Hällmér
* 29 november 1946

har lämnat oss i stor sorg och
saknad

✝ 25 juli 2021

ANDERS, CAROLINE och LEO

Släkt och vänner

När mammor dör, då förlorar
man ett av väderstrecken.

Då förlorar man vartannat
andetag, då förlorar man en

glänta. När mammor dör,
växer det sly överallt.

Begravningen har ägt rum.
Stöd gärna Cancerfonden,

gåvotel: 010-1991010.

VINNARE SOMMARTÄVLING! Vi gratulerar Tomas Bergman, 
till första priset. Andra priset går till Maria Larsson och 
tredje till Bertil Mannerholm. Alla vinner presentkort hos 
Ica Supermarket Tappström.

Mälaröarnas Folkrörelsearkiv
kallar härmed sina medlemmar till

ÅRSMÖTE
Torsdag 9 sept kl 18.30 i Ekerö hembygdsgård
Anmälan görs till em.haglund@telia.com eller 070-333 87 73 

senast 6 september. Välkomna hälsar Styrelsen!

 

Adelsö IF kallar till Årsmöte
Lördag 28/8 kl 10:00 Dansbanan Adelsövallen

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga på 
AIF:s hemsida senast en (1) vecka före mötet. 

www.adelsoif.se                      Styrelsen

SFK Pliggen håller Årsmöte 
Måndag  6 sept  kl 19 i Husby skola

Sedvanliga handlingar finns på www.pliggen.se 
Välkomna!  Styrelsen

Vår älskade Mamma 
Farmor och Mormor

Karin 
Farestveit Sjöberg

* 4 april 1938

har efter ett rikt liv 
stilla somnat in

✝ 30 juli 2021

STEFAN  TOMAS  CONNY

JESSICA  HANNA

med familjer

Släkt och vänner

Vi tackar för allt 
vad i livet Du skänkt

för kärlek och lycka vad
vackert Du tänkt

För allt vad Du gjort 
för oss alla

Välsignat vare 
Ditt ljusa minne

Sörjd och saknad

Begravningsgudstjänsten äger
rum onsdagen den 25 augusti

kl.11.00 i Ekerö kyrka. Efter akten
inbjudes till minnesstund. Anmäl

deltagande till Mälarö
Begravningsbyrå tel. 08-211 144
senast den 22/8. Tänd gärna ett
ljus, dela ett minne eller ge en

gåva till SOS Barnbyar 
eller Diabetesfonden via 

Karins minnessida på
www.malarobegravning.se

Auktoriserad av SBF

Alfa Ekerö

IGNIS
Begravningsbyråer 

Sandviksvägen 4, tidsbokning 
på telefon 08 - 560 310 65

Med lång tradition och 
gedigen kunskap hjälper 

www.ignis.se

• Britt Solveig André, 3/6, 
82 år.
• Ann-Christin Hedborg 
17/6, 76 år.
• Inga-Britt Grytsberg, 23/6, 
90 år.
• Britt Inger Lilian Darselius, 
24/6, 80 år.
• Britt Dahlberg, 28/6, 78 år.
• Karl Vilhelm Jakobsson, 
29/6, 94 år.
• Gun Harriet Hammar-
ström, 13/7, 81 år.
• Lennart Odlinder, 17/7, 97 år.

• Märta Helena Karlsson, 
17/7, 82 år.
• Rut Ingegerd Claeson, 
22/7, 98 år.
• Anita Dagny Tenglin, 26/7, 
82 år.
• Dagny Johansson, 27/7, 
83 år.
• Siv  Kultti, 27/7, 65 år.
• Lars Erik Åkerman, 28/7, 
75 år.
• Karin Farestveit Sjöberg, 
30/7, 83 år.
• Michael Lövin, 6/8, 61 år.

• Familjeannonsera GRATIS! 
• Max 100 tecken inklusive blanksteg samt eventuell jpg-bild. 
• Skicka till familj@malaroarnas nyheter.se  
• Publicering sker ikommande nummer,  i turordning samt i  
   mån av plats



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: Artikelbild MN 23 juni 2021
FOTO:  ARKIV

Vi gratulerar bland annat Malin Elfström, till förra numrets 
vinst där korsordet hade nedanstående lösning. Övriga 14 
vinnare meddelas per mejl.

ÖARNA RUNT oarna@malaroarnasnyheter.se 

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

På ”Vilda blommornas dag” besökte Mälaröarnas naturskyddsförening Eldgarnsö för att se och lära under guidning av Sture Nordmark, en av våra kunnigaste botaniker. I den 30-gradiga värmen och 
med miljoner mygg gick man slingan runt, stannade till en stund och njöt av medhavd matsäck. En värdig avslutning blev det då Sture bjöd på många ex av den vackra orkiden Nattviol. 

 FOTO: KENNETH  BENGTSSON

MN:s tidigare medarbetare Ewa Linnros svarar på frågan om bok-
kiosken, som var med på förra ”Öarna runt”. Det är en f.d. telefon-
kiosk. När den byggdes är osäkert, men när sommarhusen växte 
fram på 30-talet var Gällstaö ett sommarstugeområde där egen 
telefon var sällsynt. Initiativet till bokkiosken togs av familjen Ohls, 
gällstaöbor.   BILD UR BOKEN OM GÄLLSTAO SKRIVEN AV BOSSE BERGSTRÖM

Den 6 augusti spelade Marcks Brothers svängig jazz på Skå 
festplats. Ett 50-tal personer lyssnade när Mats Larsson, gitarr, 
Magnus ”Mankan” Marcks, bas, Bosse Söderberg, trummor och 
John Högman, saxofon, spelade medan sensommarsolen sakta 
sänkte sig. FOTO: JAN SJÖBERG

”Kvällsdoppsbild” från Stockby, tagen 23 juli klockan 21.40. 
 FOTO: JAN SJÖBERG



För många är sport och 
föreningsliv viktigt både 
för det fysiska och mentala 
måendet. För vissa barn är 
föreningslivet också en plats 
utanför skolan där de har 
en andra chans att prestera, 
hitta starka förebilder samt 
lära sig om laganda och 
kamratskap. Föreningslivet 
är viktigt ur så många aspek-
ter, därför är det verkligen 
beklagligt att styret i Ekerö 
kommun inte satsar mer 
på idrotten eller lyssnar på 
det lokala föreningslivet.

Kommunen har under 
många år helt undlåtit att 
bygga föreningslokaler, 
vilket har lett till att lokal-
bristen i kommunen har 
blivit trängande. Ekerö 
kommun behöver ett 
politiskt styre som är mer 
intresserat och fokuserat 
på föreningslivet och dess 
förutsättningar, som vill 
sätta fokus på förenings-
livets styrka i att skapa 
bra livsförutsättningar för 
kommunens medborg-
are! Socialdemokraterna 

vill att Ekerö kommun 
ska bygga fler hallar och 
föreningslokaler, utifrån 
föreningarnas behov och 
önskemål. Vi vill också se 
över möjligheten att införa 
nolltaxor för kommunens 
föreningar. Att ha en aktiv 
fritid ska vara en rättighet 
för alla i Ekerö!

– Hanna Svensson,
oppositionsråd (S)  
– Fredrik Sirberg (S),  
2:a vice byggnads-
nämnden

Satsa på föreningslivet!
Äntligen ommålat kyrktak

ty
ck

!

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

Badvatten i kommunen
I media varnas för alg-
blomning och höga 
halter bakterier vid de 
allmänna baden.

Den höga värmen i både 
luften och vattnet ökar 
risken. Man uppmanar till 
att kontrollera situationen 
via SMHI och kommuner-
nas hemsidor. Går man in 
på Stockholms hemsida 
kan man konstatera att de 
publicerar vattenprover 
tagna den 20 till  23 juli vid 
baden i Mälaren som gränsar 

mot vår kommun. På Ekerö 
kommuns hemsida, hämtad 
den 25 juli,  finns fina upp-
gifter med kartor  med 
mera om vilka bad vi har i 
Mälaren och där finns också 
en länk till badvattenkva-
litet och vattenprover med 
datum när de är tagna. 
De visar exempelvis föl-
jande: Stockbybadet kon-
trollerades den 29 juni, 
Lundhagen den 28 juni och 
Södran 28 juni. Observera 
att det i princip är en månad 
gamla prover som redo-

visas!  Man kan även läsa 
att officiella badsäsongen 
sträcker sig mellan 2021-06-
21 och 2021-08-15. 

Kommunen har just 
satsat flera hundra miljoner 
kronor på ett badhus men 
kan inte förse medborgarna 
med aktuell hälsoviktig 
information rörande de 
i värmen överfulla fri-
luftsbaden i kommunen. 
Skärpning krävs.

– Bengt Angerfelt, 
Stenhamra

REPLIK

Jag kan ju passa på att svara 
på min egen insändare. 
Vad säger man – tankens 
kraft!? 16juli var kyrktaket 
ommålat och Sånga kyrka 
skäms inte längre för sig. 
Lite putsjobb sedan på 
det, blir pricken över i:et. 
Snyggt! Hade precis skickat 
in nedan insändare:  

”Åker dagligen förbi 
Sånga kyrka och störs på att 
en sådan fin gammal kyrka 
från 1100-talet har ett tak 
som ser helt bedrövligt ut. 
Det handlar om avflagnad 
färg sedan flera år tillbaka. 
Jag tror att taket målats om 
ett par gånger de senaste 
tio åren med resultatet, 
att färgen flagat av bägge 
gångerna. Om det är färgen, 

underlaget eller utförandet 
som är undermåligt kan jag 
inte bedöma. På Skå kyrkas 
tak så har mig veterligt 
färgen suttit i sitt nuvarande 
skick i många, många år. 

Sånga kyrka ligger ju helt 
fantastiskt vackert på sin 
höjd och ger ett mäktigt 
intryck när man åker mot 
densamma. Men nu känns 
det sedan länge sorgligt att 
beskåda den. Har kontaktat 
församlingen och dess fast-
ighetsskötare med önskan 
om att vårda kyrkan och nu 
framför allt dess tak. I sinom 
tid ligger man förmodligen 
där och då vill jag att det är 
snyggt på plats!”

– Tommy Ek, 
Svartsjö

Det är väl förbjudet även på 
Ekerö att elda på klippor?
De skadas och skadorna går inte att reparera. Här ett par 
bilder  efter mindre eldstäder, långt värre syns här och var. 

– Mycket tråkigt!

Mystiska gelébollar
Vid flera tillfällen har våra barn hittat dessa små gelébollar 
vid stranden på Fredrikstrandsvägen nära Tappströms-
kanalen. De har olika teorier och vi har googlat, men utan 
resultat. Först trodde vi att det var godis eller vindruvor, 
sedan något slags ägg eller någon del av näckrosorna eller bär 
från någon annan växt. Nu vill barnen som sista utväg fråga 
ekeröborna om någon kan lösa deras gåta?

– Mvh Ellinor

Avverkning av 
ädelträd Eldgarnsö
Tog en promenad i natur-
reservatet och möttes efter 
halva sträckan av cirka 200 
till 300 avverkade lövträd, 
mest ek. Skälen enligt 
länsstyrelsen ska vara att 
värna fjärilar och baggar och 
mångfalden. Undrar i min 
stillhet hur det går ihop 
med kolupptaget av skogen 
när staten tar ned så många 
träd för några insekter som 
ingen vet om de finns eller 

kommer att finnas. Var 
finns nyttan? Det bästa hade 
väl ändå varit att behålla 
de mesta av träden. Enligt 
Naturvårdsverkets hemsida 
är det inte helt klarlagt att 
detta agerande är förenligt 
med gällande miljökrav och 
klimatmål. Vad händer med 
de avverkade träden? Kan 
länsstyrelsen förklara sig?

– Bo i Närlunda

Bra initiativ!
REPLIK

Bra initiativ av Liberalerna 
att märka upp vägarna med 
skyltar för att påvisa hur 
många vägar som är ett 
privat ansvar, trots att det 
är kommunens ansvar i 
detaljplanerat område enligt 
plan- och bygglagen. Men 
vi är fler partier som har 
lämnat in motioner, bland 
annat vi i Öpartiet. Precis 
som framgår av artikeln har 
utredning skett tidigare och 
när det gäller Närlunda och  
Stockbyvägföreningar anser 
vi att det inte behövs någon 
ny utredning. I den senaste 
utredningen framgår klart 
och tydligt att kommunen 
ska ta ett ansvar för de all-
männa vägarna i tätorten. 
Den utredning som nu 
föreslagits ska titta över 
vägföreningarna mer i stort, 
inklusive Närlunda och 
Stockbyvägförening, som vi 
har uppfattat det.

– Öpartiets styrelse

Ålderssegregation – hört talas om det?
Läste med sorg och bedrövelse reportaget om fritidsgården i Ekerö och vad det blivit av den 
fantastiskt goda intentionen – en anläggning som, när den byggdes 1970, skulle rymma både 
ungdomar och äldre. En träffpunkt bortom generationsgränser. Jag skulle vilja påstå att om 
det är något som både unga och äldre behöver, så är det att lära känna ”den andra” generatio-
nen på ett levande sätt och få fördomar och motsättningar att övergå i någonting annat!

– Håkan Wikström

Återvinning?
Du förare av en stor sopbil 
från återvinningsstationen 
vid ICA Skå torsdagen den 
8 juli strax före klockan 
16.30, vet du hur många 
plastförpackningar som 
flög från din lastbil mellan 
Svanhagen och Tappström? 

Det kan jag svara på: drygt 
30 stycken, jag körde näm-
ligen efter dig. Hur många 
plastförpackningar som 
du skräpade ner naturen 
med efter Tappström mot 
Brommaplan vet jag inte 
för där skildes våra vägar. 

Kontentan av det hela: 
Varför göra sig besväret att 
åka till återvinningen, det 
verkar vara bättre att lägga 
plastförpackningen i den 
egna soppåsen

– Vem bryr sig?



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.

Följ med Vera och hennes vänner på äventyr i
Veras Värld lördagen den 28 augusti. Hör om deras 
äventyrliga upptåg i teatern ”Vera Vällingby och den 
magiska djurboken” kl. 12 och 14. Få Veras nya pixibok 
och upptäck alla spännande aktiviteter runt om i k:5.

Läs mer om festligheterna på vallingbycentrum.se

28/8
Lördag

11-17

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, till och med 9 september.13.00-15.00, till och med 9 september.

Välkommen!Välkommen!



HOWQVIST
SCHAKT & TRANSPORT AB

Stärk din konkurrenskraft 
på arbetsmarknaden 

SKAFFA KÖRKORT NU!
Var smart – börja nu! 

BRA FINANSIERING 
Nu även automat

KÖRKORT FÖR BIL & SLÄP

 BOKA KURS
 PÅ VÅR 

HEMSIDA, 
RING ELLER 

MEJLA!

BRYGGAVÄGEN 109 – EKERÖ

Medlem i Sveriges Tapetserarmästare

070-610 93 94 
stefan@stromgrens.se

      strömgrens måleri 

      stromgrensmaleri 

Kvarngränd 9
Färentuna

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

 STENHAMRA

F’SONS 
ALLSERVICE AB
www.fsons.se

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

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

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

LUNCH  tis-fre
A LÀ CARTE  ons-lör

MATKASSAR & TAKE AWAY
UTKÖRNING
Sjöutsikt

Läckra erbjudanden
Stora ytor – trygg miljö

www.restjungfrusund.se

Sälj tryggt och säkert!

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

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

Vill du ha 
någon som 
lyssnar?
Hör av dig till mig!

Ny psykologmottagning 
i Jungfrusund, Sjöstadkajen

  Vi gör hembesök med gratis offertförfråga

ROTAVDRAG 
PÅ ARBETET30%

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

PASSA PÅ

LARMET GÅR 

IDSKÄR | Den 7 augusti gjor- 
de Sjöräddningssällskapet 
RS Munsö/Ekerö en av sina 
räddningsinsatser under 
sommaren, då de fick ett 
larm om brand i motorrum-
met på en båt utanför Ekerö 
sommarstad. Branden 
var släckt när de anlände, 
men personerna ombord 
hade andats in en hel del 
brandrök vilket föranledde 
att en ambulanshelikopter 
fick hämta dem för vida-
re transport till sjukhus. 
Sjöräddningen bogserade 
den brandskadade båten till 
ett närliggande varv.

Den 10 augusti blev en 
polispatrull beordrad till 
Edeby, Drottningholm 
med anledning av att kust-
bevakningen hade stannat 
en fritidsbåt som de fått 
syn på när de kontrollera-
de Mälaren. Båten sakna-
de giltig belysning och när 
föraren kontrollerades så 
uppstod misstanke om att 

Brinnande   
båt vid Idskär

DROTTNINGHOLM | Under 
sommaren har ett stort antal 
bilägare råkat ut för stölder 
ur sina bilar som varit parke-
rarade vid Drottningholms 
slott. En pressfotograf 
som besökte slottet med 
anledning av ett kungligt 
dop lämnade under ett par 
minuter sin väska och gick 
till andra sidan bilen och 
blev under tiden bestulen 
på en mobiltelefon med till-
behör som var förvarade i 
väskan.  

De övriga bestulna har fått 
rutor sönderslagna på sina 
bilar och föremål stulna 
medan de besökt slottet eller 
den omgivande parken.

Minst en person som 
flugit drönare invid slot-
tet har också blivit anmäld 
för ”olovlig avbildning av 
skyddsobjekt”.  Detta brott 
har även skett vid FRA på 
Lovön.                                        

Gott om brott 
vid slottet

MÄLARÖARNA | Ett fem-
tontal båtstölder och lika 
många bilinbrott eller stöl-

Bilinbrott och 
båtstölder

denne var påverkad av nar-
kotikaklassade medel. Båten 
bogserades in till varv där 
en polispatrull mötte upp. 
Vid husrannsakan påträffa-
des en båtmotor som miss-
tänktes vara stulen.

Sjöräddningssällskapet RS 
Munsö/Ekerö har hittills 
under 2021 haft 229 före-
byggande utryckningar.

– En förebyggande utryck-
ning är när vi åker ut och 
hjälper en medlem som fått 
problem med exempelvis 
sin motor eller kanske kört 
slut på bränslet. Då hjälper 
vi till att få dem till en trygg 
plats och på så vis förebyg-
ger en skarp sjöräddning, 
berättar Robert Stjerndahl, 
Sjöräddningen RS Munsö/
Ekerö.

Utöver det har de haft 58 
räddningstjänstuppdrag, 
där de både rycker ut på 
såväl kommunal som stat-
lig räddningstjänst. Det 
kan till exempel vara båt-
bränder, drunkningstill-
bud, båtolyckor och sjuk-
domsfall.                               

FOTO: SJÖRÄDDNINGEN

MÄLARÖARNA | Vid två 
tillfällen i augusti ställde 
rattfyllerister till det i tra-
fiken på  Mälaröarna. Den 
första händelsen inträffa-
de när en förare körde upp 
en bil för en trappa vid 
Kaggeholm och landade på 
en grusgång framför slottet. 
Bilens motorblock separera-
des från bilen och kastades 
in i husväggen precis bred-
vid entrén till slottet. Den 
misstänkte fick klippas ur 
bilen av räddningstjänsten 
och både förare och passa-
gerare fick föras till sjukhus. 
Händelsen rubriceras som 
grov vårdslöshet i trafik och 
rattfylleri.

Den 10 augusti vid 02.30 
inträffade ett rattfylleri och 
smitning från trafikolycks-
plats på Ringvägen, Ekerö. 
Föraren avlägsnade sig från 

Rattfylla och 
vårdslöshet

platsen utan att vidta sådana 
åtgärder så att andra inblan-
dade kunde komma i kon-
takt med denne. Det blev 
inga personskador men ett 
räcke och ett antal brevlådor 
blev förstörda.                        

der av katalysatorer på bilar 
har också inträffat under 
sommaren. De flesta delar 
av Mälaröarna har drabbats 
på ett eller annat sätt. 

Minst tre inbrott har 
också skett på arbetsplatser, 
där maskiner och utrustning 
till stora värden har blivit 
stulna.                                                



          

Grundat 1921

08-560 304 54
070-555 15 08

info@nyplat.s
www.nyplat.s

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Service och
reparationer  

av alla  
bilmodeller

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

ekerobilteknik@telia.com

Din verkstad  
nära Dig

Träkvista Bilservice AB

Service • Däck

08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se

Tel 560 425 80 
 

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

Entreprenader utförs
även på öar

Troxhammar Entreprenad AB
Fågelängens Gård 179 75 Skå

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

troxab.se08-707 33 00  •   lejagruppen.se

När du behöver hjälp finns vi här.  
Och vi lovar att göra allt vi kan för att lösa ditt problem. 

Välkommen till Leja – vi har koll på Mälaröarna! 

  

LOCAL HEROES

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

Lackering  Lackering  

UTHYRNING
Personbil, lastbil & släp

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

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

VATTENBRUNN
BERGVÄRME

Tel: 08-560 243 48

FÄRG   TAPET 
GOLV

Tunnlandsvägen 3

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

Följ oss på Facebook  
och Instagram!



Tegelbruksvägen 5D, Ekerö Centrum Centralt

Ljus öppen planlösning

Perfekt sydväst-läge

2 ROK 61.5 KVM UTGÅNGSPRIS 2 525 000 KR

AVGIFT 4 629 KR  BYGGÅR  1988  EP 67 KWH/KVM/ÅR

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE SOPHIA ÅKERMAN TEL 070-760 46 63

EKERÖ BOSTADSRÄTT

Gustavavägen 74, Bokskogen Ljus trevlig hörnlägenhet

Ljuvlig uteplats i söder

Renoverat fint kök

3 ROK 53 KVM UTGÅNGSPRIS 2 650 000 KR

AVGIFT 3 224 KR EP133 KWH/KVM/ÅR  BYGGÅR 1991

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE LINN LAGERQVIST TEL 070-510 65 69

EKERÖ BOSTADSRÄTT

Kvarnstugevägen 15, Munsö Gavelradhus med söderläge

Idyllisk lantlig miljö

Renoverat kök & badrum

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

EKERÖ MUNSÖ BOSTADSRÄTT

Kvarnstugevägen 12, Munsö Enplansvilla i lantlig idyll

Underbar solig tomt

Superfint kök

4 ROK 107 KVM UTGÅNGSPRIS 4 200 000 KR  TOMT 891

KVM BYGGÅR 1985 VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARELINN LAGERQVIST TEL 070-510 65 69

EKERÖ MUNSÖ VILLA

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



Klippans väg 54, Prästnibbla Öppen planlösning

Modernt med smakfull design

Sjönära, del i brygga med båtplats

Varmt välkomna till Klippans väg 54 och denna fantastiska och stilrena villa, byggd 2010 om totalt ca 140 kvm, 

endast ett stenkast från Mälarens glittrande vatten!

Här kan man njuta av friden och naturen i ett relativt nybyggt hus med alla moderna bekvämligheter. �
6 ROK 60 KVM UTGÅNGSPRIS 5 995 000 KR

TOMT 798 KVM BYGGÅR 2010

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE SOPHIA ÅKERMAN TEL 070-760 46 63

FÄRINGSÖ PRÄSTNIBBLA VILLA

Klevbergsvägen 113, Stenhamra Enplanshus

Gavelläge

Insynsskyddad atriumgård

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 PRIS 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



Tranholmsvägen 9, Närlunda Friliggande kedjehus

Stor södervänd tomt

Invid härliga ängar

Friliggande kedjehus med stor södervänd tomt! Öppna sällskapsytor på entréplanet. Fyra sovrum på övervåningen. 

Helt fantastisk solig tomt med lekvänlig gräsmatta och lummig grönska. Härliga ängar med lekpark och vy mot 

Mälaren, bara någon minut bort.
5 ROK 135 KVM UTGÅNGSPRIS 6 400 000 KR

TOMT 834 KVM BYGGÅR 1967

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE LINNLAGERQVIST TEL 070-510 65 69

EKERÖ KEDJEHUS

Klubbstigen 3B, Stenhamra  Generösa sällskapsytor

Lugn återvändsgata 

 Terrass i sydväst läge

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.7 ROK 177 KVM UTGÅNGSPRIS 6 850 000 KR

TOMT 1 272 KVM BYGGÅR 1990 EP 49 KWH/KVM/ÅR

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE SOPHIA ÅKERMAN TEL 070-760 46 63

FÄRINGSÖ VILLA

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



På marinan

Stjärnjakten till 
Jungfrusund

Den exklusiva marina  
skattjakten går av stapeln på  
Jungfrusund de 28 augusti. 
Dagen innan avgörs även MPC  
Business Padel på marinan. s.2

Mycket har hänt, 
mer är på gång
Jungfrusund har utvecklats 
kraftigt sista året, men mer är 
på gång. Vi vill gärna ha din 
feedback så vi kan göra din 
upplevelse ännu bättre. s.3

Karibisk Samba-
afton med Bar 
Brazil Estocolmo
På lördag är det Karibisk gran 

-
sund. En svängig sambaafton 
är att vänta med Bar Brazil 
Estocolmo på scenen! s.5

Förena nytta med 
nöje - arbeta lokalt 

att hyra. Söker du enstaka 
kontorsplatser? Då kan kanske 
Destination Ekerö vara ett bra 
alternativ. s.3,8

Vem säger att man inte kan 
fortsätta att hemestra även 
om både jobb och skola har 
dragit igång? 

På Jungfrusund lever 
sommaren vidare!

FÖRLÄNG 
SEMESTERKÄNSLAN

Augusti 2021  

Stjärnjakten till 
f

NYHET!  NEVER TRAIN ALONE – Nytt träningskoncept på Mälarö Träningsverk. S.4



JUNGFRUSUNDS MARINA
27-28 augusti 2021
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TEAM EVENT

FREDAG 27 AUGUSTI 
 12.00 Business Padel Tour, Ekerö Padel

LÖRDAG 28 AUGUSTI
11.00 Start MPC Stjärnjakten, Jungfrusunds Marina

12.00 Bangolf, Golfbaren

16.00 After Sea

20.00 Sea Party

22.30 After Party, Restaurang Jungfrusund 

MPC STJÄRNJAKTEN ÄR EN BÅTTÄVLING FÖR DEN SANNA ÄVENTYRAREN.

TEAM RUSTAS FÖR EN UTMANANDE SKATTJAKT I SKÄRGÅRDEN.

FÖR MER INFORMATION
MPCSTJARNJAKTEN.SE

FÅTAL 
PLATSER KVAR!

anmäla lag både till 
Padel och Stjärnjakten. 

Mejla ditt intresse till: 
info@jungfrusund.se



AKTUELLT

Mycket har hänt – mycket mer är på gång!
Nu fortsätter vi att förverkliga planen
Till sommaren 2021 har 
mycket färdigställts; 
gästhamnen har styrts 
upp, en sandstrand har 
anlagts, 2 nya padel- 
banor har byggts, 

och området har delvis 
asfalterats. 

När vi nu går in i hösten 
tänker vi inte dra ner på 
takten. Nej, istället 
påbörjar vi nu arbetet 
med att färdigställa 
återstoden av den plan 

På kort sikt kommer det 
tredje större huset vi 
vägen byggas klart där 
en rad nya spännande 
verksamheter, som ex-
empelvis Kindahls Dan-

-
nare i år. 

-
rådet kommer sen att 
asfalteras. Parkerings-
rutor ska målas på om-
rådet och vi är även 
mitt uppe i att effekti-
visera sophanteringen 
på området. 

Arbetet fortsätter med 
att omlokalisera be-

och samla den på den 
norra delen av marinan 
där nya lokaler även 
byggts. Detta gör att 
smed och varv kommer 

emot stranden så att 
den byggnaden kan 
renoveras, anpassas 
och ge plats för annan 
typ av lokal hantverks-
verksamhet.. 

Samtidigt kommer ytan 
framför att börja an-
passas för att bli en 
mer publik plats och 
kunna komplettera vår 
vision om att vara en 
gästhamn för alla och 
alla tillfällen, med häl-
sa, aktivitet, avkoppling 
och nöjen i centrum. 
Året om.

Vårt marina fokus fort-
sätter samtidigt med 
full kraft på området. 
En rad spännande ny-
heter kommer lansras 
och komplettera be-

Där ibland rekond, unik 
isblästringsanläggning, 
showroom för nya båtar 
och marin lifestyles-/
tillbehörsbutik.

De större greppen vi 
har arbetat med under 
lång tid och som vi nu 

-
verkliga planerna på 
övernattningsmöjlighe-
ter i marinan, liksom en 
utbyggnad av hamnen 
som även innefattar 
möjligheten att erbjuda 
våra båtgäster en sjö-
mack. 

Allt vi gör och planerar 
för, går samtidigt hand 
i hand med visionen att 
bli ett självförsörjande 
cirkulärt område där 
vi nyttjar de lokala för-

på platsen. 

Häng gärna med oss på 
resan dit – och fortsätt 
att ge oss konstruktiv 
feedback så vi tillsam-
mans kan säkerställa 
att vår sköna gästhamn 
blir ännu skönare! 

Hjälp oss att bli ännu bättre!

Surfa gärna in på jungfrusund.se/feedback 
och lämna din feedback på hur vi kan göra 
Jungfrusund ännu bättre!

Förena nytta med nöje?
Lediga kontor på 17, 60, 81 och 144 kvm  

Moderna lokaler vid Jungfrusunds Marina med fantastiskt sjöutsikt.

Välkomnande entré, konferensrum, generöst 
pentry med matplats samt loungedel med 
tillgång till kaffemaskin, kyl & frys.

Passar perfekt för arkitekt-, redovisnings-, 
webb-, eller konsultbyrå som vill slippa köer 
till och från stan och ha en inspirerande 
arbetsplats i trevlig miljö.

Läs mer på 
jungfrusund.se/foretag 



Never 
train alone
Nytt koncept på gymmet
Vill du vara med på det 
nya? Mälarö Träningsverk 
startar ett nytt koncept 

gånger i veckan och till-
sammans med andra. 

Utmana din styrka, rörlig-
het, kondition och lär dig 
nya träningstekniker!

Never Train Alone är 
konceptet för dig som 
vill träna med PT när du 
kommer hit och samtidigt 
lära känna nya människor. 
Detta är ett unikt koncept 

där du får ta del av olika 
tränares kunskaper, får 
motivation att ta dig ut-
anför din ”comfort-zone” 

din träning.

3st passinriktningar
NTA Strenght - Upper Body
NTA Strenght - Lower Body
NTA Cardio

Vad ingår?
-3 st pass med PT i veckan
-InBody-mätning var  
  tredje månad
-Hela vårt övriga utbud

Träning och kurser för hela familjen drar igång
FUNCTIONAL MUMS
Som nybliven mamma är 
du välkommen att träna 
tillsammans med andra 
mammor under ledning 
av våra coacher som är 
specialiserade på gravid- 
och mammaträning. Vi 
ses två dagar i veckan.

WEIGHT TRAINER
Ett personligt anpassat 
viktminskningsprogram 
under 12 veckor där du 
tränar tillsammans med 
andra deltagare i en liten 

grupp ledda av våra 
duktiga coacher.

BARNDANS 4-14 ÅR
Funkykidz bygger på 
glädje, upplevelser och 
gemenskap. Blissdance är 
en danskurs för dig som 
vill lära dig riktigt snygga 

senaste musiken!

VERKET KIDS/TEENS
Målsättningen med denna  
träning handlar inte bara 
om att väcka intresset för 

mångsidig träning såsom 
kondition, styrketräning, 
gymnastik och rörlighet, 
utan även att skapa en 
bild av träning som något 
roligt, utmanande och som 

livet.  

FAMILY KONCEPT
Träna hela familjen! Vi 
hjälper er med ett unikt 
träningsupplägg som 
passar för alla åldrar. 
Utmanande och grym 
kvalitetstid tillsammans!

Läs mer och anmäl dig hos oss på 
malarotraningsverk.se

Sveriges 
läckraste 

padelbana
Nu fyra utomhusbanor

Läs mer på 

ekeropadel.se

Business Padel
 
Missa inte chansen 
att vara med på 
höstens roligaste 
nätverkande! 

Anmäl dig till Ekerö 
Business Padel nu!

KM i padel 

Klubbmästerskapen 
går av stapeln på 
utomhusbanorna i 
Jungfrusund den
 27-29/8 & 3-5/9

PÅ MARINAN



Augusti 

18 Aug   Asian grill
19 Aug   Räkfrossa 259:- Ät så mycket du vill!

20 Aug   Surf & Turf - Dj Dagsfest - Sitting party

21 Aug   Caribbean Carneval (Jamrock Junkan)  

  Grand Finale, sambaafton med 
  Bar Brazil Estocolmo!
22 Aug   Äntligen Söndag - Sommargrill

26 Aug   Räkfrossa 259:- Ät så mycket du vill!

25-29  Aug Kräftskiva 
28 Aug  Kapten Peter Siepen håller hov 

Öppet

Mån-Tis  
Ons -Tor
Fre     
Lör  
Sön

Med reservation för 
ändringar.

Eat,
Drink

& Chill
Ekerö Beach Club

Endast Förbokning. Säkra din 

plats på restJungfrusund.se 

onsdag

till söndag

25-29/8

Caribbean Carneval
S O M M A R F I N A L

BBQ party - 21 augusti
Karibisk grillmat, tropical 

cocktails och Sambaafton med 

Bar Brazil Estocolmo

 

BESÖK RESTJUNGFRUSUND.SE FÖR 
MER INFORMATION OCH BOKNING

Sommarens sista räkfrossa

ÄT SÅ MYCKET DU VILL FÖR 259:-
BESÖK RESTJUNGFRUSUND.SE FÖR MER  

INFORMATION OCH BOKNING

räkfrossa
TORSDAG 

26 AUGUSTI 

FRÅN 17.30

11:30-22:30
11:30-23
11:30-00

12-00
12-21:30

Sveriges 
vackraste 

golfbana
& golfbar

Öppettider augusti
 
Lör-Sön: 11-21
Mån-fre: Endast för-
bokade sällskap

PÅ MARINAN



PÅ MARINAN

Öppet

Alla dagar 12-00

Öppettiderna justeras 
efter rekommenda-
tioner från FHM.

O’Learys 
Seaside 

Ekerö
mer än bara sport

Sökes: 
Redovisningskonsult/Assistent
Vi på Jungfrusunds Redovisning & Rådgivning AB behöver en ny kollega. Vi är 
en liten byrå på tre personer som expanderar och behöver nu mer personal. 
JRR är en Redovisningsbyrå som genom personligt engagemang skapar

Om rollen:

Om dig:

byrå. Du ska ha mycket goda kunskaper i det svenska språket, i såväl tal som 

Om oss:
Jungfrusund Redovisning & Rådgivning AB är en modern och personlig 

Information om anställningen

Ansökan

kontakta Ulrika Backteman på ulrika@jrr.se. 

Varmt välkommen med din ansökan, innehållande CV 

Vill du slå dig ner?

GAME ON
SHUFFLEBOARD - AIRHOCKEY 

CORNHOLE - KARAOKE  
BOWLING -  BOXBOLL   

BASKET - DART



jungfrusund.se

KIOSK & UTHYRNING AV AKTIVITETER PÅ STRANDEN
Öppet alla dagar 10-18 under augusti

MÄLARENS SKÖNASTE GÄSTHAMN



Destination Ekerö är ett hem och en social 
mötesplats för näringsliv, kultur, föreningsliv 
och det självklara forumet för samhälls- och 
affärsutveckling.

Vi vill fylla behovet av arbetsplatser och 
skapa mötesplatser som inspirerar och 
skapar affärer. Varmt välkomna till 
Mälaröarnas mötesplats!

Läs mer på 
destinationekero.se

Kontorsplats på Ekerö?
Lounge-, Flex- eller Fast plats? Eget kontorsrum? 

På Destination Ekerö hyr du en arbetsplats som passar just dig.

´

BAGERI | GELATO | CATERING & FEST
Ekerövägen 51

Fredag! Surdegspizza 99 kr! Varje fredag från 16.00 till 19.00 
erbjuder vi fredagspizza. Finns för avhämtning eller att avnjutas 

på plats med god dryck till. Sista beställningen 18.30. 
Telefon: 08-34 11 77

ITALIENSK BAR & KÖK
Ekerövägen 53

Italiensk restaurang med färska pastarätter, vedugnsbakad 
pizza och de allra bästa råvarorna.

Boka bord på telefon: 08 560 360 11


