
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!
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Priserna gäller 30/8–5/9-21.

Texmex 
till alla!

 Coleslaw   Texas Longhorn.   
200 g.     Jfr pris 99:50/kg.        

 Grillmajs   ICA.   800 g.     
Jfr pris 31:13/kg.        

 Texas Ribs   Texas Longhorn.   
420 g.     Jfr pris 140:48/kg.        

 Texas såser   Texas Longhorn.   200 g.   
Cheese, Chipotle, Green Onion och Salsa Chunky. 
  Jfr pris 99:50/kg.    Ord pris 25:90/st.     

 19  90  /st 

 /st 
 59k 

 Tomater   Sverige.     Klass 1. 
  Jfr pris 20:00/kg.    

Härligt fredagsmys 

med lätt lagad texmex, 

det gill ar vi!

/Fann y � �

 /kg 
 20k 

 Tortillachips, Vetetortilla   Santa 
Maria.   8-pack, 185 g.   Gäller 8-pack Medium och 
Small, Tortillachips 185 g.   Jfr pris 31:25–54:05/kg.    

 19  90  /st 
  

 30k 
 3  för

 24  90  /st 



Öppet 7–22 Tappström

Torskfi lé    Norska havet.   Från vår manuella 
fi skdisk     Jfr pris 149:00/kg.        

Fjällröding     Sverige Odlad.   Från vår manuella 
fi skdisk     Jfr pris 149:00/kg.        

 Oxfi lé   Ursprung Sverige.   Hel. 
    Jfr pris 299:00/kg.   Max 2 köp/hushåll.  

 /kg 
 299k 

 /st 
 5k 

 Romansallat, Citroner  
 ICA.   175-200 g.   Klass 1.  Romansallat i påse: Sverige. 200 g. Jfr pris 25:00/kg. 
Citroner: Argentina/Sydafrika. 175-200 g. Jfr pris 25:00–28:57/kg.  

 Röda kärnfria druvor 
i ask   ICA. Spanien.   500 g.  
 Klass 1.   Jfr pris 50:00/kg.    

 /st 
 25k 

 Färsk Minutfi lé   Kronfågel. Ursprung Sverige.   Ca 550-650 g. 
  Original, bitar, strimlor.   Jfr pris 79:00/kg.   Max 1 köp/hushåll.  

*Gäller ej spel, tobak, lotter, receptfria varor eller pant.

Minst 25% rabatt!SUPERKLIPP

 /kg 
 79k 

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

 /kg 
149 k 

 /kg 
149 k 

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!



SYNUNDERSÖKNING

50 %
RABATT

(ordinarie pris 390:-)

VÄRDECHECK 
SYNUNDERSÖKNING

2 för 1!

Solglasögon 
med din styrka 
på köpet

2 för 1!

SYNUNDERSÖKNING

50 %
RABATT

(ordinarie pris 390:-)

VÄRDECHECK 
SYNUNDERSÖKNING

Bågrea 30 %
Gäller även solglasögon!

Köper du nya kompletta 
glasögon, bjuder vi på ett 

extra par glasögon med din 
egen styrka från utvalt 

sortiment (värde 4390:-) 
Gäller lagerglas + - 6/2. 

Kan ej kombineras 
med andra erbjudanden. 
Gäller t.o.m. 2021-10-02

SYNUNDERSÖKNINGSYNUNDERSÖKNING

5050 %
RABATTRABATT

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

VÄRDECHECKVÄRDECHECK  
SYNUNDERSÖKNINGSYNUNDERSÖKNING
BOKA REDAN IDAG!
Boka en tid hos våra legitimerade optiker redan idag. Inget köptvång. 

Gäller för glasögon (ej linser, intyg, recept etc). Erbj. gäller t.o.m. 21-10-02

Namn......................................................................... Datum....../...... kl..........

Butik.................................................................................................................

2 2 förför 1! 1!

1999 - 2019

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

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

Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00
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070-380 12 45 
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REDAKTIONEN
Helén Bjurberg, Lo Bäcklinder, 
Johan Älgekrans, Laila 
Westerberg
• ANSVARIG UTGIVARE
Thomas Älgekrans
• KONTAKT 08-560 358 00
red@malaroarnasnyheter.se

ADRESS 
Box 100, 178 22 Ekerö

HEMSIDA
www.malaroarnasnyheter.se

TRYCK Bold Printing Sthlm

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

Mera sport i tidningen!Mera sport i tidningen!

Nyheter .................sid 6-16
Näringsliv ........... sid 18-19
Husdrömmar ......... sid 20
Sporten ..............sid 22-24
Kultur ...................... sid 26

Föreningsliv .............sid 27
Tillbakablick ............sid 28
Mälaröpodden ....... sid 30
Arbetsplats ..............sid 32
Öarna runt .............. sid 34

Mälarökrysset .........sid 35
Familjesidan ........... sid 36
Insändare ..........sid 38-39
Så här tycker vi ............ 39
Larmet går ............. sid 40

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”.

För oss är det viktigt att vår tidning innehåller en bra 
mix av det redaktionella innehållet. Vi har förutom 
lokala nyheter även en kultursida, vi har en tillbaka-
blick där vi får med historia, vi har vår insändarsida 
där ni läsare kan tycka till och göra er röst hörd, 
familjesida, näringsliv, mäklartips från våra mäklare, 
frågor och svar från vårt eget poddprogram. 
I vår kommun har vi också väldigt många aktiva 
barn och vuxna inom föreningslivet. På helgerna är 
det matcher och vi har även mälaröbor som lyckas 
utanför vår kommungräns. Det är mycket att bevaka, 
därför får sporten mer utrymme i tidningen. I detta 
nummer blir det segling, Stenhamraloppet samt en intervju med Joakim Nygård, som 
var den första hockeyspelaren från Mälaröarna som tog sig till NHL.

Trevlig läsning!                                                                                                
Thomas Älgekrans

      





MÄLARÖARNA | Att bo 
omgiven av Mälarens vat-
ten innebär en lång badsä-
song för många mälaröbor. 
I år har det dock varit 
badförbud på flera av de 
kommunala badplatserna 
under perioder, efter att 
man hittat för höga halter av 
tarmbakterier vid prov
tagningar. Nu är dock 
ordningen återställd och 
det är fritt fram att bada 
igen.

På Mälaröarna finns åtta 
kommunala badplatser vil-
ket betyder att kommunen 
sköter om dem genom att 
städa, ta vattenprover och 
säkerhetsdyka regelbundet 
under badsäsongen. Denna 
sommar gjordes en vatten-
provtagning i slutet av juni 
och därefter gjordes nästa 
en månad senare. Då visade 
proverna vid de tre badplat-
serna Lundhagen, Södran 
och Kungsberga på höga 
halter av tarmbakterierna 
e-coli och enterococker och
man avrådde från att bada på 
dessa platser.

– Vi gör provtagningar
enligt de EU-direktiv som 
finns och på det sätt som är 
reglerat. I början av somma-
ren gör vi en provtagnings-

plan för vilka datum vi ska 
ta proverna och med de in-
tervall som är föreskrivna. 
Vi får sedan förtryckta rör 
som vi fyller med vatten vid 
rätt tillfällen, berättar Jessica 
Duf, kommunens miljöchef.

Enligt årets planerade 
provtagningar togs ett för-
prov vecka 24. Det första 
ordinarie provet vecka 26, 
prov nummer två  vecka 
30 och sedan ytterligare ett 
prov vecka 32, vilket är utan-
för vad som är lagstadgat.

Efter att man konstatera-
de för höga bakterievärden 
säger föreskrifterna att man 
ska göra täta uppföljningar 
och att badplatsen ska ha två 
godkända prover innan den 
tas i bruk igen. Efter denna 
uppföljning är nu alla kom-
munens bad återigen god-
kända att bada vid.

Vad beror då de höga bak-
terievärdena på?
– Det kan finnas många oli-
ka anledningar. Utsläpp från 
båtar kan vara en, även om
man hoppas att båtägarna
tömmer sina tankar på det
sätt som man ska. Fågel-
bajs, bristen på duschar på
badplatserna eller förorenat
dagvatten när det regnar
mycket, kan vara andra or-

saker. Det finns dock regler 
för hur man ska utföra prov-
tagningen, så att det inte är 
ytvatten eller vatten precis i 
strandkanten som man ana-
lyserar.

För den som själv vill hålla 
koll på badvattenkvaliteten 

finns all information om 
provtagningarna att hitta på 
Havs- och vattenmyndig-
hetens hemsida. Enligt Jes-
sica Duf har det dock blivit 
något fel i registreringen av 
förra årets provtagningar, 
vilket gör att kommunens 

badplatser är klassificerade 
som ”Otillräckligt provtag-
na”.  Det går dock att se alla 
provtagningsresultat under 
de senaste fyra åren.

– Den felaktiga klassifice-
ringen beror sannolikt på att 
förprovet förra året inte blev 

registrerat på rätt sätt, men 
vi håller på och undersöker 
hur vi ska kunna rätta till 
det, säger hon.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

NYHETER ”Vi gör provtagningar enligt de EU-direktiv som finns och på det sätt som är reglerat...” ’’

LUNDHAGS-
BADET 

LUNDHAGEN 
EKERÖ

SÖDRAN 
FANTHOLM-
VÄGEN

ADELSÖ-
BADET 
HOVGÅRDEN 
ADELSÖ

KARLSKÄRS-
BADET
KARLSKÄR

MÖRBYBADET
SKÅ

STOCKBY-
BADET
STENHAMRA

KUNGSBERGA 
BADPLATS
KUNGSBERGA

Ekerö kommun har åtta kommunala bad. 
I somras visade proverna vid tre badplatser, 

Lundhagen, Södran och Kungsberga, 
på höga halter av tarmbakterierna e-coli 

och nterococker och kommunen 
avrådde från att bada på dessa platser.

 ILLUSTRATION: MN

Mälaröarnas
Boendestöd



                                PÅ MÄLARÖARNA          1/9 – 14/9 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:

ons 1 september Ekebyhovskyrkan
18:30 VECKOMÄSSA 
 Präst: Magnus Ehntorp
 Musiker: Daniel Stenbaek

sön 5 september Ekebyhovskyrkan
11:00 UPPTAKTSGUDSTJÄNST 
 Präst: Monika Regnfors Sjörén
 Musik: Lena Stämmor under ledning av 
 Helena Hansson

sön 5 september Ekebyhovskyrkan
13:00 DROP-IN-DOP 
 Dopsamtal med präst, därefter dopgudstjänst

ons 8 september Ekebyhovskyrkan
18:30 VECKOMÄSSA
 Präst: Ulf Franzén 
 Musiker: Daniel Stenbaek

sön 12 september Ekerö kyrka
11:00 GUDSTJÄNST 
 Präst: Benny Runsten
 Musiker: Helena Hansson

sön 12 september Munsö kyrka
16:00 GUDSTJÄNST Önskepsalmer
 Präst: Katarina Wolf
 Musiker: Carina Einarson 

   

Män sökes!
Bas- och tenorstämmor behöver fyllas på i 
kyrkokören och Ekeröensemblen. 
Repetitioner under hösten av Händels 
Messias inför konsert 4:e advent.
Kontakt: 
kerstin.b.sterner@svenskakyrkan.se

Konfirmation
För dig som är född 2007 eller tidigare

                   KALENDARIUM
                                

SISTA ANMÄLNINGSDATUM 10 SEPTEMBER
Mer information: https://www.svenskakyrkan.se/ekero/konfa

on 

Har du inte fått vårt 
höstprogam? Det finns att 
hämta på Ekerö pastorat 

och i biblioteksfoajén, 
Ekerö centrum.

19 september är det kyrkoval
Vad innebär egentligen kyrkovalet? 
Hur det går till?
Vilka kan man rösta på?

Detta och mycket mer tar vi reda på i två 
radiosändningar i Radio Viking, 101,4

8/9 kl 9-10: Representant från 
valnämnden svarar på frågor

15/9 kl 9-10: Möt de fem nominerings-
grupperna som ställer upp i Ekerö pastorat 

Repriser: www.svenskakyrkan.se/ekero/radio

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

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
Hur har du haft det i sommar?
Med risk för att göra någon förgrymmad så sticker jag ut hakan lite och inleder med: Jaha, då var den här  
sommaren över, välkommen september och välkommen hösten!
Kanske just den här sommaren kändes lite annorlunda? Säkert är att många upplevde den som alldeles för  
kort, men det finns också många som upplevde den som för lång. Här tänker jag främst på dem som lider av  
ensamhet i vanliga fall, under sommaren kan den bli extra påtaglig då ”alla andra” tycks umgås med familj och vänner och hitta på 
en massa roligheter.
Ett telefonsamtal eller ett hej på Konsum kan betyda mycket för någon i vår närhet, att få känna sig sedd och att betyda något 
för någon annan är ett grundläggande behov.
Inom diakonin och i kyrkan generellt är just ensamhet något som vi ofta stöter på och försöker finna vägar runt. Sedan 2019 
belyser vi även på olika sätt WHOs internationella suicidpreventionsdag den 10 september, så även i år.
Glädjande nog så kan vi nu öppna upp församlingen mer, givetvis efter gällande riktlinjer kring Covid. Soppluncher, körer och 
ungdomskvällar är exempel på några av våra verksamheter som startar igen i september, äntligen! Vi längtar efter att få prata, 
skratta och vara kyrka tillsammans med er igen! Jag önskar er en finfin dag och jag hoppas att vi ses snart!
Varma hälsningar // Sandra Malmborg

Yngve Göransson, präst

”Veckans sommartanke” 
En ny andakt varje vecka

svenskakyrkan.se/faringso/veckans-sommartanke

Livsnära samtal om tro, hopp och kärlek

Kyrkoval 2021
Läs mer i separat annons
svenskakyrkan.se/kyrkoval

GUDSTJÄNSTER
 
Sön 2021-09-05 Stenhamra församlingsgård
11:00 MÄSSA MED LJUSTÄNDNING
 Peter Strömmer, präst.  
 Joakim Wanzelius, kyrkomusiker.
 Annika Becker, Daniel Lindstam och Beyla Becker,  
 församlingsassistenter.
 Vi sänder färdiga ungdomsledare. 

Sön 2021-09-12 Skå kyrka
11:00 MÄSSA MED LJUSTÄNDNING
 Peter Strömmer, präst.  
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker.
 

”Sommarcafé”
Stenhamra församlingsgård

Torsdagar 13-15



LOVÖ | Rörby gård på 
Lovön har anor från 1500-
talet och är unik i sitt slag. 
Nu vill kommunen sälja 
gården. Men en nystartad 
lokal förening gör allt för 
att rädda den. 

– Stödet har varit 
massivt, säger Patrik 
Sandberg, som är ordfö-
rande i föreningen Rörby 
gård på Lovö.

”Ett smultronställe och kul-
turarv” – så beskrivs den 
välbesökta och populära 
Rörby gård, som fungerar 
som populärt besöksmål 
och samlingsplats för såväl 
mälaröbor som turister.

Sedan många år har kom-
munen arrenderat ut går-
den till den lokala stiftelsen 
Lovö naturvård och här har 
arrangerats såväl midsom-
marfirande som marknader 
med lokala matproducenter 
och hantverkare samt andra 
aktiviteter. Men i höst löper 
kontraktet ut och planen nu 
är att gården ska säljas. Vad 
som då kommer hända med 
den är oklart. 

Lokala krafter har bildat 
den ideella föreningen Rör-
by gård på Lovö, med målet 

att ta över och driva gården. 
Syftet är att säkerställa att 
den historiska miljön och 
de vackra byggnaderna får 
vara kvar och fortsätta att 
vara en levande samlings-
plats för olika evenemang, 
generationer och intressen, 

skriver de i den namninsam-
ling de skapat på Facebook 
som i dagsläget har nära 
700 underskrifter och som 
kompletteras med en fysisk 
insamling med ytterligare 
flera hundra namn.

– Stödet är massivt och vi 

är överväldigade, säger Pat-
rik Sandberg, som menar att 
föreningen har en bra dialog 
med kommunen och att för-
hoppningen är stor att man 
ska hitta en lösning.

Enligt Patrik Sandberg 
är planen att föreningen 

och kommunen komman-
de veckor ska fortsätta sina 
diskussioner. Mälaröarnas 
nyheter har sökt ansvarig på 
kommunen för kommentar, 
men Anna-Klara Lindholm, 
presschef, förklarar att för-
handling och utredning om 

fastigheten pågår och att 
kommunen väljer att inte 
uttala sig innan beslut fat-
tats.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Kommunen vill sälja Rörby gård
NYHETER ”Stödet är massivt och vi är överväldigade” ’’

Rörby gård har anor från 1500-talet och är unik i sitt slag. Gården är välbesökt av både mälaröbor och turister och skolklasser kommer hit för att se på den historiska 
boendemiljön.  FOTO: HELEN BJURBERG

Mälaröarnas
Hemtjänst



Färentunavägen 65 • 08-560 241 00 • info.faringso@k-bygg.se • Ord. öppettider: mån-fre 6.30-18, lör 9-14, sön 10-14 • k-bygg.se/faringso
Gäller t.o.m. 14/9-2021. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter, reservation för slutförsäljning.

Olja trallen innan vintern!
Core 125 PCA 

Nilfisk Högtryckstvätt  

1295:- 
Rek ca pris 1895:-

Flera 
tillbehör 

ingår!

Core 140 POWER 
Nilfisk Högtryckstvätt  

2295:- 
Rek ca pris 2899:-

Beckers träolja  
Elit 2,7 liter  

249:- 
Rek ca pris 289:-

Anza Elite  
Träoljepensel  

99:- 
Rek ca pris 199:-

Anza  
Terrassdyna  

169:- 
Rek ca pris 269:-

Tillbehör:

2 munstycken • Handtag • Spolrör



Flera av Mälaröarnas 
nyheters läsare, boende 
på Adelsö, vittnar om sto-
ra bussproblem med buss 
311 och 312 som trafikerar 
sträckan Brommaplan - 
Adelsö och tillbaka. Bus-
sarna kommer ofta sent och 
dyker ibland inte ens upp. 

Jennifer Brolin, som job-
bar extra på Ica i Skå och 
pluggar kommunikation på 
Södertörns högskola, är en 
av många som tröttnat på 
problemet.

– Det blev väldigt tydligt 
för mig när min bil var på 
reparation en vecka i som-
ras. Flera gånger den veckan 
kom bussen väldigt sent, 
vilket gjorde att jag till slut 
fick gardera mig med en 
lånebil för att verkligen vara 
säker på att kunna komma 
till jobbet i tid, säger hon.

Enligt Jennifer och andra 
adelsöbor som Mälaröarnas 
nyheter pratat med är störs-
ta problemet att bussen och 
färjan ska tajma varandra, 
men när bussen inte dyker 
upp i tid åker färjan, vilket 
gör att resenärer blir strand-
satta. Eftersom många ock-
så ska vidare med andra Mä-
laröbussar gör en försenad 
buss att resenären missar 
sina anslutningsbussar. 

– Missar man en buss kom-
mer inte nästa om fem mi-
nuter som de gör i stan, 
utan ibland flera timmar 
senare, säger Jennifer som 
menar att förseningarna 
därför påverkar Adelsörese-
närerna extra mycket. 

Att problemen fått fortgå 
tror Jennifer beror på att det 
är så få personer som drab-
bas men också att de drab-
bade inte gör väsen av sig 
utan har funnit sig i att det 
är så. Hon menar att buss-
problemen är allmänt kända 
bland adelsöborna och att 
de flesta har slutat förlita sig 
på kommunala färdmedel. 

– En familj är på ön har till 
och med köpt en övernatt-
ningslägenhet i Bromma 
för att deras barn ska kunna 
komma till och från skolan, 
säger hon och förklarar att 
det är frustrerande att dis-

krimineras bara för att man 
bor utan landförbindelse.

– Det känns också märk-
ligt i en tid där vi uppmanas 
att åka kommunalt, att det 
inte ska gå att göra det.

Ludvig Engellau, projekt-
ledare för kommunikation 
och marknadsföring på 
Arriva, beklagar försening-
arna och menar att Arrivas 
grundinställning är att bus-
sarna alltid ska vara i tid, 
men att roten till det onda 
i det här fallet är vägbygget 
på Ekerövägen.  

– Det gör det trångt och 
svårframkomligt och inget 
vi kan påverka tyvärr. An-
svaret för det ligger hos Tra-
fikverket.  

Han poängterar även att 
Adelsöbussarna inte är mer 
drabbade än andra busslin-
jer men att förseningarna får 
större konsekvenser, vilket 
är beklagligt, menar han. 

Medveten om att det 
kommer dröja ytterligare 
ett tag innan vägbygget är 
klart lovar han ändå att när 
den dagen kommer, finns 
alla förutsättningar för att 
busstrafiken till och från 
Adelsö ska fungera bra.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

 22 juni
Jag ska ta buss 311 från 
Ekebyhov till Adelsö 
klockan 22.35, men bussen 
dyker inte upp. Nästa går 
stället 00.36. Jag kommer 
hem till Adelsö 01.30 på 
natten istället för 23.30.  

NYHETER  

’’
JENNIFERS  BUSSDAGBOK

DROTTNINGHOLM  | Drottningholms slottsteaterns 
uppsättning av Agrippina har filmats med planen att den 
skulle visas offentligt i slottsparken den 4 september. 
Eftersom det blöta vädret i slutet av sommaren gör att 
gräsmattorna riskerar att skadas av den tekniska utrust-
ningen har teatern beslutat att flytta fram visningen till 
sommaren 2022. Då kommer filmen att visas på en plats 
i parken som är mindre känslig för regn. Exakt datum för 
filmvisning meddelas senare.

KOMMUNEN | En kvinna, boende på Ekerö, har åtalats 
vid Åklagarkammaren i Östersund för brott mot trafik-
förordningen. Kvinnan har vid ett tillfälle i augusti stop-
pats av polisen på Drottningholmsvägen då hon använt 
mobiltelefon genom att hålla den i handen i samband 
med att hon kört personbil.

NÄRINGSLIV | En mäklare som är boende och 
delvis verksam i Ekerö kommun, varnas av 
Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd för att 
ha använt sig av lockpriser vid sex försäljningar av fastig-
heter under en tiomånadersperiod. 

MÄLARÖARNA | Från och med september är biografen 
på Ekerö tillbaka med såväl sprillans nya filmer som live-
sändningar av operaföreställningar från Metropolitan i 
New York. Föreningen bakom bion är noga med att följa 
alla rekommendationer för att skapa en säker plats för 
underhållning på Mälaröarna.  

Höstens bioprogram är späckat med filmpremiärer 
och livesändningar från Metropolitanoperan i New York. 

– Det känns bra att äntligen få dra i gång på allvar. Vi 
hoppas på en biosäsong utan avbrott och ser 
fram emot många efterlängtade filmer 
och operaföreställningar. Vi har en stor 
salong, så vi kan följa de nuvaran-
de restriktionerna och ändå släppa 
in många biosugna mälaröbor, säger 
Andreas Carlsson, föreståndare på 
Mälaröbion.

Filmsuget är stort efter ett långt 
uppehåll för många biobesökare, men 
branschen påverkas fortfarande tydligt av 
pandemin.

– Många premiärer har blivit uppskjutna det senaste 
året på grund av den begränsade publikpotentialen. Det 
har gällt både svenska och internationella filmer. Vi ser 
fortfarande att vissa filmer skjuts upp bara veckor innan 
premiären. Å andra sidan är det många efterlängtade 
filmer som äntligen släpps, så vi har fått ihop ett riktigt 
starkt program, säger Andreas.

För att med kort varsel kunna anpassa programmet om 
filmer byter premiärdatum, presenterar bion sitt pro-
gram bara några veckor framåt i tiden. Aktuellt program 
finns alltid på Mälaröbions hemsida.

NÄRINGSLIV | Idélabbet på Ekerö kommun söker per-
soner mellan 16 och 25 år som vill vara med och påverka 
samhället för ett idéambassadörprogram som pågår fram 
till sommaren 2022. Deltagarna får i uppdrag att arrang-
era egna aktiviteter utifrån sina intressen för sig 
själva och andra ungdomar och får personlig 
coaching samt träffas regelbundet.                 

Opålitlig 
busstrafik 
på Adelsö
ADELSÖ | Bussar som är sena eller inte ens dyker 
upp har blivit ett vanligt förekommande problem 
för adelsöborna.

– Jag vill verkligen åka kommunalt men det går 
inte när man har ett ansvar att komma i tid till job-
bet, säger Jennifer Brolin, som bor på Adelsö och 
extrajobbar på Färingsö.

ANDREAS 
CARLSSON

Mälaröpodden är i gång igen efter sommaruppehållet. I 
första programmet besöker man Sånga Säby hotell och 
konferens som snart slår upp sina portar igen. Gäst i 
programmet är Calle Glaumann, VD för Sånga. Lyssna på 
Spotify eller på tidningens hemsida.           LÄS MER PÅ SID 22
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 25 juni, midsommar
Jag ska ta buss 311 från 
Sjöängen, Munsö, vid 13-ti-
den, men bussen åker från 
hållplatsen innan färjan från 
Adelsö anlänt, vilket gör att 
jag missar den. Nästa buss 
går inte förrän en timme 
senare. Jag har en tid att 
passa och blir tvungen att 
lifta, vilket jag egentligen 
inte vågar, men jag har inte 
ekonomi att betala taxi. 

  4 augusti. 
Jag ska ta buss 311, från 
Sjöängen, Munsö, klockan 
05.40 för att hinna öppna 
butiken i Skå klockan 
07.00. Bussen kommer 
tjugo minuter sent, men jag 
hann med nästa anslut-
ningsbuss. Jag blir ändå tio 
minuter sen till jobbet. 

  6 augusti 
Jag ska återigen ta buss 
311 från Sjöängen, Munsö, 
klockan 05.40. Bussen är 
den här gången 30 minuter 
försenad så jag missar för-
bindelsen till Färingsö och 
jag kommer fyrtio minuter 
sent till jobbet.

 ”...frustrerande att diskrimineras 
bara för att man bor 

utan landförbindelse”’’

Jennifer och adelsöborna 
har tröttnat på bussar 

som aldrig kommer.
 FOTO: LO BÄCKLINDER

Björkviksvägen 1, FÄRENTUNA • Tel 560 425 80 
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– Ni vet väl att vi gör vår 
egen sallad i butiken?

EKERÖ89:-
Pris:



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

RÖSTNINGSLOKAL I FÄRINGSÖ FÖRSAMLING 6-19 SEPTEMBER 
Ta med legitimation och röstkort. Om du inte har ditt röstkort med dig så skriver vi ut 
ett nytt till dig på plats när du röstar.

Stenhamra församlingsgård, Herman Palms plan 4a.  Här kan du även rösta till andra församlingar och stift.  
 
må 6/9  13.00-15.00 
ti 7/9   13.00-15.00 
on 8/9   13.00-15.00, 17.00-20.00 
to 9/9  10.00-12.00 
fr 10/9  10.00-12.00 
lö 11/9  10.00-12.00 
sö 10/9  STÄNGT

må 13/9   13.00-15.00 
ti 14/9   13.00-15.00 
on 15/9   13.00-15.00, 17.00-20.00 
to 16/9  10.00-12.00  
fr 17/9   10.00-12.00 
lö 18/9  10.00-12.00 
sö 19/9  12.00-20.00

VALLOKALER I FÄRINGSÖ FÖRSAMLING PÅ VALDAGEN DEN 19 SEPTEMBER 
Se på ditt röstkort vilken vallokal du ska bege dig till. 
Har du tappat bort röstkortet kan vi skriva ut ett nytt i Stenhamra församlingsgård 
eller i Färentuna församlingshem. 

Stenhamra församlingsgård, Herman Palms plan 4A (Färingsö 1)  
sö 19/9 12.00-20.00

Färentuna församlingshem, Färentunavägen 403 (Färingsö 2) 
sö 19/9 12.00-20.00

Kyrkoval i Färingsö församling

Sverigedemokraterna

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. Beatrice Timgren 



Socialdemokraterna på Färingsö

Vi vill att Svenska kyrkan ska vara en modern folk-
kyrka som förmedlar tillit, hopp och framtidstro. 

Nu öppnas våra kyrkorum igen för gemenskap och för 
alla de aktiviteter som vår församling på Färingsö är 
så bra på. Här möts vi i livets alla skeden. Det sociala 
engagmanget är viktigt. Att finnas till och stå upp för 
varandra återspeglas i församlingens dagliga arbete. 

VI VILL
att alla, oavsett ålder och bakgrund, sexuell läggning, 
etnicitet, kön eller hudfärg ska vara jämlikar i kyrkan,

att Svenska kyrkan ska vara klimatsmart i alla dess 
verksamheter, inte minst i förvaltningen av kyrko-
byggnader och kyrkogårdar,

att kyrkans roll i välfärdsbygget stärks genom sam- 
arbete med offentlig sektor och frivilligorganisationer i 
syfte att hjälpa och stötta människor i svårigheter, 

att Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamheter 
är avgiftsfri och görs tillgänglig för alla. 
 
VÄLJ Socialdemokraternas kyrkofullmäktigekandidater 
i kyrkovalet den 19 september! 

Använd din röst i kyrkovalet

Anna-Lisa Järn, Ingegerd Ward, Irmgard Kaiser, Lars Holmström,  
Ulric Andersen och Inger Andersen. På bilden saknas Karl Löfvenberg, 
Ulrika Holmström, Margareta Boman och Ingemar Thun.

Kyrkans väl
Kyrkans Väl är en politisk obunden grupp med  
borgerliga värderingar. Vi tror på ansvar och  
handlingskraft. 

VI VILL VERKA FÖR

• Allas lika rätt och värde.

• Att diakoni ska bryta ensamhet och 
 utanförskap.

• Att utveckla församlingens barn- och ungdoms- 
 arbete.

• Att äldre har en naturlig samlingsplats i vår  
 församling.

• Att stötta och utveckla musik- och  
 körverksamhet.

• Att värna en god och hållbar miljö.

• Att värna vårt kyrkliga kulturarv och föra det  
 vidare.

• Att ta vara på den kunskap som finns för att  
 hålla arvet levande även i framtiden.

• Att kyrkan ska växa och utvecklas med sin  
 samtid.

Kom och rösta i kyrkovalet -  din röst är viktig

Roger Hedin, Marianne Caesar, Lars-Erik ”Eje” Olsson, Inga-Lill Zell, 
Lennart Nilsson och Sandra Haak Södervall är några ur gruppen som 
ställer upp för Kyrkans Väl i kyrkovalet.



GÄLLSTAÖ | Han är 
brunbränd, klädd en rosa 
linneskjorta och ser – om 
jag får säga det – oför-
skämt välmående ut. Att 
mannen framför mig för 
bara drygt ett år sedan låg 
nedsövd på intensiven på 
Danderyds sjukhus, med 
total organsvikt och pend-
lade mellan liv och död, är 
svårt att förstå.

Vi träffas på Parkslingans 
badplats på Gällstaö, inte 
långt ifrån där sundbybergs-
bon Thomas Wilander och 
hans familj sedan många år 
har sitt sommarhus. Det var 
hit han längtade som mest, 
när han nyss vaknat upp på 
intensivvårdsavdelningen 
på Danderyd och insåg vil-
ken resa han gjort – och än 
hade kvar till ett vanligt liv 
igen. 

Han ler brett när jag när-
mar mig och tar upp en knu-
ten näve för en coronasäker 
hälsning. Han är fortfarande 
noga med att hålla avstånd 
och hälsar utan handslag. 
Och vem kan klandra ho-
nom? 

I mitten av mars 2020 var 
han en fullt frisk småbarns-
pappa som lyssnade med ett 
halvt öra på rapporteringen 
om pandemins framfart.

– Vid den tiden trodde 
man fortfarande att det bara 
var gamla och multissju-
ka som var i riskzon, så jag 
var inte orolig för mig egen 
del. Jag var ju frisk och i bra 
form, säger han.

När han blev hängig med fe-
ber trodde han att det var en 
”man flu” och att han snart 
skulle vara på benen igen. 
Istället blev han värre. Ändå 
drog han sig för att söka vård 

och hade det inte varit för 
hans fru Christina hade han 
antagligen aldrig åkt in. 

Men Christina insåg all-
varet och på förmiddagen 
fredagen den 27 mars kör-
de hon in honom till aku-
ten på Danderyds sjukhus. 
På parkeringen tvingades 
hon överlämna honom, till 
sjukvårdpersonalen i rymd-
dräktsliknade kläder och åka 
hem. Thomas minns hur 
han säger att han älskar hen-
ne och att han snart kommer 
ringa. Kort därefter tar hans 
minnesbilder slut och en 
svart lucka på 36 dagar tar 
vid.

I själva verket startar här 
en sjukdomsresa som få an-
dra människor än Thomas 
upplevt och ännu färre kom-
mit levande ur. Personalen 
mäter en syresättning på 
bara 55 procent i hans blod 
när han kommer dit och 
samma kväll sövs han ner 
och förblir nedsövd så länge 
att hans kropp till slut inte 
ens vill reagera när de försö-
ker väcka honom. 36 dygn, 
under vilka han pendlar 
mellan liv och död och där 
han vid minst tre tillfällen är 
väldigt nära att förlora kam-
pen, blir tiden i respiratorn. 
Hans organ angrips ett efter 
ett, lungor, njurar, hjärta 
medan hans familj kastas 
allt djupare in i mardröm-
men. 

– Själva tiden på IVA var 
värst för min familj, själv 
minns jag ju ingenting, kon-
staterar han.

Han knäpper upp skjortan 
och visar mig ärret på hal-
sen, efter intuberingen och 
det på magen efter PEG:en, 
den inopererade slangen 
som försett honom med 
sondmat under tiden på 
IVA. Det är de enda fysiska 
spår han har kvar av tiden i 
dödens väntrum, som han 
kallar den, i boken som han 
skrivit tillsammans med 
författaren Marcus Birro. 

Totalt 51 dygn tillbringade 
han på IVA, varav 36 som 
nersövd. När han vaknade 

upp kunde han knappt röra 
en muskel. Att Thomas kla-
rade sig trots att det såg så 
mörkt ut förklarar läkarna 
med tre saker: blodförtun-
nande läkemedel, en bra 
grundfysik och pannben.

Men att överleva är en sak 
och att leva en annan. Att 
rehab-träna sig tillbaka till 
livet skulle visa sig bli en 
utmaning nästan lika tuff 
som den han hade bakom 
sig. Men Thomas gav sig fan 
på att lyckas. Han ser ut över 

stranden där vi sitter och 
konstaterar:

– Det var hit jag längtade 
som mest när jag hade det 
som tuffast.

Under månader slet han, 
sporrad av sina söner och 
att de behövde honom. Flera 
träningspass om dagen, pro-
menader på 10 000 steg i ur 
och skur. Och han lyckades. 
Idag mår han inte bara bra, 
utan jättebra. Han ler stort 
när han säger det och tar 
fram två bilder i mobilens 

fotoalbum för att visa. Den 
ena föreställer hans lungor 
när han var som sjukast, in-
till konturerna är utrymmet 
svart, som det ska vara, res-
ten är fyllt med en vit viru-
sangripen massa. Den andra 
bilden visar hans lungor 
idag. Bilden togs vid senaste 
sjukhusbesöket och de vita 
partierna är nu helt borta. 

– Lungorna är friska till 
99,6 procent, säger han 
lyckligt. 

Boken har han skrivit som 

en hyllning både  till svensk 
sjukvård men också familj, 
vänner och grannar som slöt 
upp kring honom och hans 
fru och barn under den svåra 
tiden. Han skrev den också 
för att han hade ett behov av 
att själv förstå, dokumentera 
och delge andra hur viruset 
kan slå, urskillningslöst och 
hårt.

Fast Thomas är frisk idag 
är inte resan över än, varken 
för honom eller familjen. 
Tiden lindrar smärtan och 
oron men minsta lilla kan 
väcka dem till liv igen.

– I somras fick jag en fiske-
krok i kinden och behövde 
uppsöka vård igen. Jag tog 
med mig barnen den här 
gången, för jag ville att de 
skulle förstå att man kan åka 
in till sjukhuset och sedan 
komma hem igen.

Han har lite svårt att förstå 
de som fortfarande förnekar 
viruset eller inte tar det på 
allvar och lever på precis 
som vanligt.
– Jag tar själv inte ansvar 
för vad andra gör, men själv 
väljer jag att inte åka utom-
lands. Hade jag befunnit 
mig någon annanstans i 
världen när jag blev sjuk är 
jag långtifrån säker på att jag 
skulle ha överlevt, säger han 
allvarligt. Så vänder han sig 
om, gör en gest över stran-
den och fyller i:
– Dessutom är ju svensk 
sommar fantastisk!

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Hemma från dödens väntrum
NYHETER ”Hade jag befunnit mig någon annanstans i världen när jag blev sjuk är jag långtifrån säker på att jag skulle ha överlevt” ’’

’’
THOMAS WILANDER

 Namn: Thomas Wilander
Ålder: 56 år
Bor: Lägenhet i Sundby-
berg och sommarhus på 
Gällstaö
Familj: Frun Christina och 
sönerna Aston och Dexter
Aktuell med: 36 dygn i 
dödens väntrum (Bladh by 
Bladh) skriven med med-
författaren Marcus Birro.

Thomas Wilander på 
Gällstaö, platsen han 
längtade efter när han stod 
inför sin tuffa rehab. 
FOTO: HELEN BJURBERG



������������������������

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

��������������� �����	����������	
!"��#��
��	��$%������	��&

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

�++��3/�����(./�#���
/(++�'�����-���������
����'�� ���/'�����"�(���3���
�-�����*� �����(  4

#���'%��
��������
�����
������&�
�"���#�3 ��)�)���#-� ��
#(����#�"��!� /%�5��0(�
(./��()��,��0���0-������
0'�-0��� -�����#(�����'���
/�� �(./�#�����'������
0'���� )"#"������4�!'  ��
'����0"����(��'++�'����-��
���+"���(+�'��#"�������� �
��(����'++������#�� ����
0��������)�������	��$�

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

,166��7�,��89�16��66:67�;9<6�1=19>��16?9@!

����������$�������������� 0�� �#� �� �

��(#��(��)*(�+,-��(�
)��.�/+�,

 ��!�����
���"��'�-�����
�����0�����0�70��'�� �
��������)-��������(��
)����0����		��(��(��
�����/����70��'�����'�
/���#���'��+"����������
)"����"��(./� �)��'���
)����*������-��*( �����'�
�())�������"����(��(��
�'�����'�1�����.�����)�
�'��)�������'��-��0-��()�
)�������*� ����(  �

#���!�����$!����%&�,"�
 �)��'���)-��������*��
����)���#��)���'����0�
*( �-����������)"����
"��/���0'����)3.�����(��
�(����-����()��,���
#'�� ��(��'�������0-���-��
0'�'����0��'����'��-�����
����)3.�����'��+"�0�����
#�� -���'���(./� ����'�������

*( �-������+�� ������ �
+"�*- ��� -�����"�������
��������(  �(.� "�)3.����
/����*��3��+"�9�.(%�
0'�����-������*�0' �+"�����
0'���*�����+"����� -��� ()�
����������++ ��������

#���'%��
��������
�����
������&��'���*���������'��
���'0��)������� -����
*( �-�������A"�0"���0' �
�'�����/"�����0'����)3.��
���+(+��-���B������ �
��) +�� �����'(�����B�
,-��*��-�����0'�()�*(�
 �����%�0'��'���+�������'�
*� '���'�� +�(�(�(����%�
*� ��'0����-�()�"���%�
�())��'���'(����))��

���������
��
����
��������

�����	�����������
����
����
��	

��.0/*���1�//��((
 ��!�����
���"�C���
*�'�����0����'����#�������
/�-�+��#(�������)"�*��4�
������+�� (��/��������'��
��(++�(./������'���� �
����()�/���/���0'���)"��
C���)" ����3  ���+"�0���
�� �����0'���/��(./� ���
��*������'������*- ���
�� �'�����D��E+���/�-�+�
���'��������#"�()�������E�
/�������+"��-����

#���!�����$!����%&������
 ()�/���)���/-� (�( ��
��������4������0'������)"�
*���(./����#�� �����-����

!"��#����	����	%������	���

���#����'����(./��"��-�����
��������/���(���+"���(+�
+�����'�/������(�()' ���
 ����#��������� ()�*��
/�0��� �-��� �F9��G�'+H�
(./�+�(��'����#����'��
 ()���-����)3.�����,-��
���0���/���0'� +-�������
����� �)��#�����������'���
 ���/�� +�(�������

#���'%��
��������
�����
������&�����#�����(  �+"�
0"����3���� �����)�
�(��(
�)����(I������  ��
,���*�'���(�'���0���+���
 �����'(����0�����0�.��4

�����������	������������������	����� 

���/+223�����������
 ��!�����
���"�
�'�+"�=�'++(������
1����������'�������3��
#�' 3���%�)(��������'++�
�'�����(./�0-�*�/��
0�����/"�*�/����'�����
 ()����*�/�0���
��;-���'��
��?(�'��
��5���3���
��7�'��(�
��A��)�����

#���!�����$!����%&
@�����'�������'++�'��J
*�/����'���/( �����0�

!"��#����	���%������	����
�� �����)
�����(��'++(���

0"����3/�����#�' ����4�
�'���'++����������'������
"������

#���'%��
��������
�����
������&��
�'�/���-0�������*�����
��*����0�/"�+�(������

��91;
���K(����
�����L�
��,;��)�)

Varmt välkomna hälsar
Nathalie, Jessie, Sara, 
Susanne och George!�
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MÄLARÖARNA | I den 
historietyngda myllan på 
Adelsö har ett filmteam, 
med ekeröbon, filmma-
karen och bibliotekarien 
Faravid Svalfors af Ugglas 
i spetsen, spelat in en 
kortfilm på vikingatema 
och med namnkunniga 
skådespelare. Vill det sig 
väl kommer filmen bana 
väg för en TV-serie i stor-
format framöver.

– Filmen Varnagel utspelar 
sig på tidigt 800-tal och är 
egentligen ett utsnitt ur en 
TV-serie som jag har ut-
vecklat. Just den här delen 
kan dock stå för sig själv, 
berättar Faravid i solen strax 
utanför Alsnu uddområdet 
på Adelsö, där dagens in-
spelningar äger rum. 

Där har den lokala his-
toriska föreningen Alsnu 
vikingar byggt en vikinga-
tida gård som flera gånger 
tidigare har använts i film-
sammanhang. Hela film-
produktionen är bekostad 
med egna medel och bland 
annat har 50 statister ställt 
upp under vissa inspel-
ningsdagar och kämpat 

med sina scener i ur och 
skur.

– Det är väldigt många 
mälaröbor som har engage-
rat sig. Allt från mina gran-
nar till personer som jag har 
stannat i centrum och frågat 
om de vill vara med för att 
jag tycker att de har en skön 
utstrålning. Jag vill att fil-
men ska vara lokalt förank-
rad så mycket som det bara 
går.

Tillsammans med Henric 
Brandt, som bland annat är 
filmens regissör, håller han 
ihop hela produktionen 
som spänner över sex in-
spelningsdagar och många 
månader med jobb vid 
klippbordet.

Skådespelarna Suzanne 
Reuter, som är helgöbo och 
Thomas Hedengran ställer 
båda upp med sin tid för att 
de tror på projektet.

– Jag lärde känna Faravid 
när jag gjorde en poesiin-
spelning för biblioteket där 
han annars jobbar och blev 
bergtagen när jag hörde ho-
nom berätta om vikingarna 
på ett sätt som jag aldrig hört 
förut. Han gav bland annat 

en bild av starka kvinnor 
som tilltalade mig och jag 
kände att jag ville vara med 
till varje pris. Jag håller på 
och spelar in en långfilm nu, 
men villkoren för den rollen 

var att jag skulle få vara ledig 
för att spela in Varnagel, för-
klarar Suzanne.

Faravid skulle själv kun-
na passera som en man från 
svunna tider, med sitt långa 

hår och skägg samt sin kläd-
sel som ofta influeras av hur 
vikingarna var klädda.

– Det här med vikingar 
är mitt kall på alla plan och 
har varit sedan jag var nio 

år. Den tidsepoken ger mig 
hopp när jag tänker på att vi 
människor har kunnat leva 
på ett hållbart sätt när det 
kommer till närheten till na-
turen, jämställdhet och and-
lighet. När man ser bortom 
bilden med vikingarna som 
unga män som stod i fören 
på en båt, så får man en helt 
annan uppfattning om deras 
liv, säger han och berättar att 
han också fått i uppdrag att 
utveckla kommunens be-
sökcenter på Adelsö.

Det är den mer fördjupade 
bilden av vikingarna som 
han och filmkollegorna vill 
bjuda på och han kallar dem 
för ”sagoberättare”. 

– Jag tror att världen är 
mogen för de historierna 
nu. Filmen kommer troligen 
vara klar runt jul och visas 
på bion i Ekerö centrum. Se-
dan kommer den vara med 
på olika festivaler. Den förra 
filmen jag gjorde har vunnit 
över 40 priser, så jag hoppas 
på samma mottagande för 
den här.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Vikingadramatik på Adelsö
NYHETER ”Jag vill att filmen ska vara så lokalt förankrad som det bara går...” ’’

Manusförfattaren och producenten Faravid Svalfors af Ugglas (t.v.) och skådespelerskan Suzanne 
Reuter (mitten) är två av de mälaröbor som satsar tid och energi i filmen. 

FOTO: CHEYENNE OLANDER OCH BJÖRN FALKEVIK
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Möten, mat och
makalös natur

Den 6e september öppnar 
Sånga Hotell & Konferens igen 

– välkommen!



MÄLARÖARNA | I septem-
ber öppnar Stockholms 
enda behandlingshem 
för sockerberoende på 
Färingsö. Där erbjud-
er stenhamrabon Pia 
Lönnroth hjälp till dem 
som hamnat i klorna på 
”det vita giftet”.

– Sockerberoende är en livs-
lång sjukdom som är lika 
allvarlig som alkoholism. 
Den blir bara värre och vär-
re med åren, men det går att 
behandla även om man mås-
te hålla sig borta från socker 
resten av livet. Ett enda äpp-
le kan kidnappa hjärnan och 
man är fast igen. Problemet 
är dock att det inte går att få 
någon hjälp av den traditio-
nella sjukvården och det är 
där vi beroendeterapeuter 
kommer in i bilden, förklarar 
Pia Lönnroth som drastiskt 
liknar sockerberoendet vid 
att begå ett långsamt själv-
mord med kniv och gaffel.

Hon är utbildad av Bitten 
Jonsson, som är svensk pi-
onjär på området och 
har sedan i våras 
behandlat perso-
ner med socker-
beroende på sin 
klinik i Brom-
ma. I september 
genomförs dock 
den första inten-
sivkursen med fyra 
dagars helpension på 
pensionatet Lilla Sör-
gården på Färingsö.

– Vi kallar det för ”chock-
metoden” där chocken be-
står i att man får enormt  
mycket information under 
kort tid. Innan de fyra dagar-
na har man dock utrett om 
man har sjukdomen eller 
inte, dessutom har vi veck-
ovis uppföljning under de 
kommande sex månaderna.

Förutom all information 
om hur beroendet fungerar, 
utesluts också socker ur kos-
ten från första stund.

– Som socker räknas inte 
enbart det vanliga vita sock-
ret, utan även vitt mjöl och 
processad mat. I den finns 
det oftast något som kallas 

”high fructose cornsyrup” 
som fungerar på samma 
sätt. Under kursen lär man 
sig hur man ska kunna und-
vika dessa ingredienser så 

att man får en stadig grund 
att stå på, säger Pia Lönn-
roth.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Pia bekämpar ”det vita giftet”

Näringsliv ”          Pia Lönnroth’’
SNABBTEST 
SOCKERBEROENDE

Har du varit med om minst 
två av följande scenarier:

 ätit mer sötsaker än du 
tänkt/fortsatt använda söt-
saker när du inte tänkt det?

 försummat några åtag-
anden på grund av att du 
ätit för mycket sötsaker?

 känt att du behöver 
ändra ditt sätt att äta eller 
handskas med sötsaker?

 fått klagomål på hur 
mycket eller när du äter 
sötsaker?

 någonsin varit helt 
upptagen av tankar på när 
du ska få äta eller köpa 
sötsaker?

 använt sötsaker för 
att lindra känslomässigt 
obehag?

Källa: Bittens addiction

PIA LÖNNROTH, 
SOCKERBEROENDE-

TERAPEUT

Förutom vitt socker, räknas även 
mjöl och processad mat in.

 FOTO: ARKIV



Brett utbud med 
något för alla

”Citat” ’’

FÄRENTUNA | MN åker ut 
till Gustavshill och träffar 
Irene Holmquist, som be-
rättar om verksamheten, 
tankarna inför framtiden 
och företags syn på utveck-
lingen av Mälaröarna. 
 
Hur startade allt?

– Det började med att vår 
pappa Rolf efter att ha utbil-
dat sig till trädgårdsmästare 
köpte halva gården 1976 av 
sin pappa, som då hade en 
liten odling av grönsaker. I 
början fortsatte Rolf med 
grönsaker för att sedan sakta 
övergå till att odla prydnads-
växter. Han byggde direkt 
sitt första växthus och där-
efter blev det ett nytt nästan 
varje år.

– Min bror Mikael och jag 
växte upp bland grönsaker 
och blommor. Kommer ihåg 

hur jag genade över sallats-
fältet på hemvägen från sko-
lan och åt några sallatshuvu-
den när jag gick där. I slutet 
på 80-talet slutade Rolf helt 
med grönsaker och satsade 
bara på blommande pryd-
nadsväxter med försäljning 
till blomsteraffärer i Stock-
holm. Under denna period 
började även vår mamma 
Christina som är apotekare 
i grunden bli intresserad av 
växter. Hon jobbade med 
Rolf och några få anställda i 
odlingen samtidigt som hon 
började bygga upp en butik  
för privatkunder. Både jag 
och Micke jobbade i före-
taget på helgerna under vår 
skoltid. Dessvärre fastnade 
ingen av oss för odlingen. 
Micke tyckte att det var ro-
ligare att sälja växterna till 
blomsterhandlare och jag 

tyckte att det var roligare att 
jobba i butiken.  Våra intres-
sen gjorde att Micke tog sig 
an partiförsäljningen i Årsta 
och har nu ett 15-tal anställ-
da där och säljer växter från 
vår egen odling i Färentuna 
samt köper från andra odlare 
i Sverige och även från andra 
länder.  

– Att jobba i butik med 
snittblommor och kruk-
växter var det jag tyckte var 
roligt när jag gick ur skolan. 
Dessutom ville jag bli bätt-
re på engelska så jag åkte till 
England och jobbade i en 
blomsteraffär i två år. Efter 
det utbildade jag mig till flo-
rist och sedan kände jag mig 
redo att komma hem och 
jobba på Gustavshill. Buti-
ken utvecklades under flera 
år, det blev en stor uteav-
delning för träd, buskar och 

perenner. Vi tog bort flera 
odlingsbord för att göra plats 
för krukor, jord, gödsel och 
tillbehör. Vi byggde också 
ett enklare kafé. Det senaste 
vi byggde var en stor walk-
in kyl för snittblommor. Nu 
har vi en välsorterad träd-
gårdsbutik, som är öppen 
året om med ett tiotal med-
arbetare.

– Vår odling på 12 000 
kvadratmeter är fortfaran-
de hjärtat i företaget och 
pappa Rolf tar hand om den 
tillsammans med flera med-
arbetare. Jag lär mig den bi-
ten hela tiden och intresset 
växer så det känns jättebra. I 
växthusen odlar vi årstidens 
blommande krukväxter och 
sommarblommor

Hur många anställda är ni?
– 32 årsanställda är vi idag.

Vad är det som gör er 
unika mot andra handel-
strädgårdar?
– Vi har ett brett utbud så det 
finns något för alla. Vi värnar 
om det personliga mötet och 
att alla ska trivas och känna 
sig välkomna. Kunderna får 
gå runt i växthusen och väl-
ja växter direkt från vår egen 
odling. Just nu har vi cirka 
30 000 små julstjärnor som 
blir färdiga till advent.

Har ni mest kunder från 
Mälaröarna?

– Vi har mest kunder från 
kommunen, men under 
vår högsäsong som är vå-
ren och sommaren kommer 
det kunder från hela Stock-
holmsområdet.

Hur ser era framtidsutsik-
ter ut och vilka utmaning-

ar står ni inför?
– För oss är det viktigt att 
ständigt förbättra och ut-
veckla företaget.  Vi står 
hela tiden inför olika utma-
ningar, vissa större och vis-
sa mindre och det är något 
som hör till företagandet. 
Det gäller att hela tiden föl-
ja marknaden och prova vad 
som passar både oss och våra 
kunder.

Hur vill ni se Mälaröarna 
utvecklas framöver?

– Vi hoppas att Mälarö-
arna behåller sin lantliga 
karaktär och småskalighet, 
men samtidigt utvecklas 
och bebyggs.

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

– Kolmilan.                               

MN MÖTER! ’’Irene Holmquist

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.

Irene Holmquist 
 FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS

Äntligen!
Här är några av höstens spännande utvecklingsmöjligheter. Vi håller 
tummarna för att vi äntligen får ses IRL och följer Folkhälsomyndig- 
hetens rekommendationer. Boka in dessa datum i din kalender:

Utveckla

ditt  

företagande!
UTBILDNING

20 september kl 9-12: Microsoft 365 med Annika Thörnlund, Edoctum.

Pris: 500:- ex moms, för medlemmar, 1500:- ex moms för icke medlemmar. 

Mer information: Håll utkik i våra kanaler om plats, när och hur du kan an-
mäla dig. Vi finns på LinkedIn, Facebook, Instagram och www.foretagarna.se/
ekero. Som medlem får du även informationen via vårt nyhetsbrev.

E-post: ekero@foretagarna.se

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar över 60 000 företagare i 
många olika branscher. Vi skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga  
företag i Sverige. Välkommen till Företagarnas lokalförening i Ekerö kommun.

AFFÄRSMINGEL OCH FÖRELÄSNING, kl 17-20

• 5 oktober: Hållbara affärer - Framtidssäkra ditt företag med hjälp av håll-
bar affärsutveckling - Linda Fragner, Upgreen.

• 19 oktober: Att nå sina företagsmål - Så får vi framgång och flyt i mål- och 
resultatstyrning - Malin Brandel, Inflecto.

• 9 november: Hitta Din stil med Hedvig - kläder är ett språk, det är det för-
sta du ser innan du hör någon tala - Hedvig Andér, Hedvig Stil & Design.

• 24 november: Vad behövs för att må bra? - min väg från kontorsråtta till  
friskvårdare - Mikael Lewerth, Equilibro.

Pris: Gratis för medlemmar. Är du inte medlem ännu så är du välkommen till 
en kostnad av 160:- ex moms. 



Samråd avseende planerad kraftledning  
mellan Sånga och skarvpunkt Lövstafjärden

Vattenfall Eldistribution AB planerar att spänningshöja befintlig  
70 kV kraftledning mellan Sånga och skarvpunkt Lövstafjärden. 
Spänningshöjningen genomförs genom byggnation av en ny 130 kV 
kraftledning vilken ersätter befintlig 70 kV ledning. För dessa åtgärder 
genomförs nu samråd enligt 6 kap. miljöbalken. Projektet berör Ekerö och 
Stockholms kommuner i Stockholms län. 

Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen ökar. En effekt av 

tillväxten i regionen är att behovet av kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer 

samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att möta 

kapacitetsbehovet och öka driftsäkerheten i nätet planerar Vattenfall 

Eldistribution att konvertera regionnätet från 70 kV till 130 kV.

Vattenfall Eldistribution har idag en 70 kV kraftledning mellan Sånga och 

skarvpunkt Lövstafjärden. Kraftledningen omfattar ca 6 km luftledning och  

ca 1 km sjökabel. Planerad spänningshöjning 

innebär byggnation av en ny 130 kV 

kraftledning i delvis ny sträckning. 

Kraftledningen planeras att utföras som 

luftledning för sträckan på land samt som 

sjökabel för sträckan över Lövstafjärden.

För aktuellt samråd har Vattenfall 

Eldistribution delat upp sträckan mellan 

Sånga och skarvpunkt Lövstafjärden i tre 

separata ledningsavsnitt, som i sin tur 

omfattar två till tre ledningsalternativ vardera. 

Vidare omfattar respektive ledningsalternativ 

ett stråk och en sträckning. Stråken utgör det 

område som anläggande av ny 130 kV ledning 

avses utföras inom. Redovisade sträckningar 

utgör exempel på hur ledningen skulle kunna 

dras inom respektive stråk. Observera att 

slutligt val av ledningssträckning kan komma 

att skilja sig åt jämfört med inritade 

sträckningar. Om förändringar kommer att 

genomföras, hålls dessa inom stråken.

Samrådsparter i detta samråd kan välja att lämna allmänna synpunkter på hela 

samrådet men även på respektive ledningsalternativ. Samrådsparter har även 

möjlighet att förorda ledningsalternativ inom de olika ledningsavsnitten.

Samråd
Vattenfall Eldistribution inbjuder härmed till undersöknings- och 

avgränsningssamråd för myndigheter, organisationer, markägare, allmänheten 

och enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten. 

Samrådsunderlag finns tillgängliga på följande webbadress:

www.vattenfalleldistribution.se/vart-arbete/samrad/ort/sanga-lovstafjarden. 

Samrådsmaterial kan också beställas genom att kontakta Frida Tiger,  

frida.tiger@sweco.se, 076-854 78 10. Vid frågor gällande projektet kontakta 

ansvariga konsulter Frida Tiger (076-854 78 10) eller Erik Sundqvist  

(072-450 50 46). 

Under rådande omständigheter avseende 

Covid-19 har Vattenfall Eldistribution valt att 

inte hålla några öppna samrådsmöten. Vi vill 

dock betona möjligheten att ta kontakt med 

oss för eventuella frågor, stort som smått. Vi 

ska göra vårt bästa för att ge er all information 

ni behöver för att vara delaktiga i processen. 

Vi ser fram emot att höra från er!

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda 

senast 2021-10-01 till:

sangalovstafjarden@sweco.se

Alternativt: 

Sweco Sverige AB 

Att: Frida Tiger  

Box 340 44 

100 26 Stockholm

Skarvpunkt Lövstafjärden

Transformatorstation Sånga

Sånga-Lövstafjärden
Ledningsalternativ 1A, luftledning

Ledningsalternativ 1B, luftledning

Ledningsalternativ 1C, luftledning

Ledningsalternativ 2A, luftledning

Ledningsalternativ 2B, luftledning

Ledningsalternativ 3A, luftledning

Ledningsalternativ 3A, sjökabel

Ledningsalternativ 3B, luftledning

Ledningsalternativ 3B, sjökabel

Ledningsalternativ 3C, luftledning

Stråk

±

0 1 20,5
km

©Lantmäteriet

MUNSÖ | På vackra Munsö 
finner vi denna nybyggda 
enplansvilla. Mäklaren 
Martin Larsson berättar 
att huset är mycket bra 
placerat på den stora 
soliga tomten och att 
man sommartid kan njuta 
av solen tills långt in på 
kvällen.

Huset är ljust och trevligt 
och det fantastiska läget er-
bjuder en fri utsikt över det 
öppna åkerlandskapet! Här 

bor man i ett naturskönt 
område med mysig bykäns-
la. Huset är helt nybyggt och 
erbjuder en härligt ljus säll-
skapsyta med kök och var-
dagsrum i öppen planlös-
ning. Vidare finns här fyra 
bra sovrum, stort badrum 
samt en praktisk gästwc. 
Den stora västervända 
tomten är mycket barnvän-
lig och erbjuder som sagt 
en underbar kvällssol. Här 
finns gott om plats för till 
exempel altaner, pool, gräs-

ytor, carport/garage, Atte-
fallshus med mera.

Till busshållplats där 
bussar går mot Ekerö cen-
trum och vidare mot T-ba-
nan vid Brommaplan är det 
bara någon minuts prome-
nad. I närområdet finns 
fina strövområden och för 
naturälskaren finns nästan 
oändlig tillgång till skog 
och mark.

 SVENSK FASTIGHETS-
FÖRMEDLING

Naturskönt med bykänsla

KUNGSLJUSVÄGEN

PRISUTVECKLING VILLOR  48 månader

HUSDRÖMMAR PÅ MÄLARÖARNA  –  Säljarnas egna ord Annonsinformation från våra mäklare 

Drömmen blev verklighet
DROTTNINGHOLM | Lant-
ligt drömboende i under-
bart, sjönära läge på Lovö, 
Drottningholm.

Här bjuds ett lustfyllt och 
älskat hem om cirka 200 
kvm som har en konstnär-
ligt spännande planlösning. 
Den charmfullt vackra 
huvudbyggnaden och det 
varmbonade gästhuset om 
cirka 25 kvm har en närmast 
sagolik placering med fri 
utblick i sydväst över ängs-
mark, närliggande hästgård 
och med sjöglitter från Mä-
laren. Den friköpta tomten 
med skyddad natur i ryggen 
sträcker sig över 1316 kvm 

plus ett intilliggande ar-
rende om cirka 2000 kvm, 
vilket tillsammans med 
byggnaderna skapar en skön 
gårdskänsla. Trädgården är 
en fröjd för alla dina sinnen 
och har ett underbart solläge 
från morgon till sen kväll. 

– Vår längtan till Lun-
da började redan 1984 då 
John övningskörde med 
mig, Marie-Louise, och vi 
av en slump hamnade på 
stallbacken på Lunda gård, 
Lovö. Jag stannade bilen 
och sa högt – här vill jag bo! 
Vi fortsatte öva bilkörning 
och fortsatte med vårt liv 
i Bromma. I februari 1993 
satt jag och läste vår lokal-

tidning, Västerort, och där 
fanns en liten annons om 
lägenhetsbyte. De hade en 
trerumslägenhet på Lunda 
gård och ville ha en mindre, 
billigare lägenhet i Brom-
ma. Två månader senare 
flyttade vi in bara några me-
ter bort från den plats där vi 
en gång satt och drömde. 

– Två barn senare hade vi 
en önskan om ett eget hus 
och den 31 december 2000 
flyttade vi in i vår renove-
ringsdröm. Vi tog det lugnt 
och lät huset växa med bar-
nen och med vår utveck-
ling.  

FASTIGHETSBYRÅN

LUNDA



PRISUTVECKLING VILLOR  48 månader

FASTIGHETSBYRÅN EKERÖ, 08-564 109 80

Prata med oss. Vi finns alltid nära till hands.

Var förberedd
med På gång 

Tjänsten där vi förbereder allt så du 
kan sälja när du vill. Prata med oss.

Tillfälle - Lantligt drömboende i underbart, sjönära läge på Lovö, Drottningholm. Här bjuds ett 

lustfyllt och älskat hem om ca 200 kvm som har en konstnärligt spännande planlösning. 

Lunda 10
Drottningholm | Ekerö

Utgångspris 13 500 000 kr Rum 6 rum, varav 3 sovrum Boarea 186 kvm Tomt 1 316 kvm Byggt 1929
Visas Sön 5/9 15:00 - 16:00. Obs: Anmälan krävs! Tis 7/9 Kontakta mäklaren för tid!
Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

Kulturskatt på Drottningholm - Med ett högt och skyddat läge, omgärdad av en ljuvlig oas till trädgård, 

välkomnar detta charmerande vackra hem "Loviseberg". 

Malmbacken 14
Drottningholm | Ekerö

Utgångspris 14 950 000 kr Rum 8 rum, varav 4 sovrum Boarea 156/26 kvm Tomt 643 kvm Byggt 1780-
1988 Energiprestanda 66 kWh/kvm år Energiklass D Visas Sön 5/9 13.30-14.30 Mån 6/9 19:00-19:30. Obs: 
Anmälan krävs! Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

Harmoniskt gavelradhus med ljuvligt solläge intill naturen - Med ett av områdets bästa lägen, tyst och 

lugnt längst in på den yttersta gaveln erbjuds detta ljusa fina radhus om totalt ca 172 inredda kvm.

Gräsåkersvägen 11A
Ekerö Lundhagen | Ekerö

Utgångspris 4 975 000 kr Rum 6 rum, varav 3 sovrum Boarea 116/56 kvm Tomt 188 kvm Byggt 1971
Energiprestanda 85 kWh/kvm år Visas Sön 5/9 11.30-12.30 Mån 6/9 17.30-18.00. Obs: Anmälan krävs!
Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89



Hösten är en bra tid att skapa nya gräsytor.
Särskilt om man sår själv. Jorden är fortfarande varm, ogräset 
har tappat i styrka och det kommer ofta vatten uppifrån. 
Vare sig du sår eller rullar ut färdigt gräs är förarbetet väldigt viktigt. 
Hos oss finns den jord du behöver för att fixa ett perfekt underlag.
Väljer du gräs i rullar så glöm inte att följa rådet i den blå rutan...  

Välkommen till LEJA!

GRÖNA SIDAN UPP

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

GRÖNYTESKÖTSEL • VINTERVÄGHÅLLNING • VÄGBYGGEN

08-707 33 00 •  info@lejagruppen.se •  lejagruppen.se
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Joakim Nygård tillbaka i Sverige
ISHOCKEY | Joakim 
Nygård, 28, är tillbaka i 
Sverige efter två säsonger 
med Edmonton Oilers i 
NHL. 

Joakim Nygård blev den för-
sta ishockeyspelaren från 
Mälaröarna att nå hela vägen 
till NHL. Tiden i NHL var 
både upp och ner, men det 
var en dröm som gick i upp-
fyllelse att ta sig till världens 
bästa liga.

– Det var häftigt att spela 
i NHL Både jag och famil-
jen trivdes väldigt bra i Ed-
monton. Första säsongen 
förstördes väldigt mycket 
av skador, men jag är ändå 
nöjd med det jag presterade 
när jag väl spelade, säger han 
och fortsätter:

– Andra säsongen var de-
sto tuffare, bredare trupper 
på grund av pandemin, som 
gjorde att jag inte riktigt fick 
chansen och när jag väl fick 
den så tog jag den inte rik-
tigt. Så lite besviken är man 
väl, men samtidigt har jag 
testat på det och uppfyllt en 
dröm att spela i NHL, säger 

Nygård.
Efter två säsonger i värl-

dens bästa hockeyliga är 
Joakim Nygård tillbaka i 
Sverige och Färjestad igen.

– Det känns jättebra, jag 
vet vad jag får här och hur 
allt fungerar så det känns 
tryggt och bra, säger han.

Joakim Nygård ville ha ett 
långt kontrakt och komma 
till ett slagkraftigt lag, som 
kan utmana om SM-gul-
det, vilket Färjestad kunde 
erbjuda. Ett sexårskontrakt 
skrevs på och med flera 
hemvändare blir Färjestad 
ett lag att räkna med den här 
säsongen.

– Det som fick det att tip-
pa över till Färjestad var väl 
egentligen att jag kände att 
vi kunde få ett riktigt slag-
kraftigt lag som kan vara 
med och utmana om att 
vinna och det är en resa jag 
verkligen vill vara med på, 
säger Joakim Nygård och 
fortsätter: 

– Vi har många bra kvali-
téer. men sedan är det alltid 
många saker som ska falla 

på plats. Det räcker inte att 
man bara har bra spelare 
utan spelet måste sitta och 
vi måste kunna hantera 
pressen som vi ändå kom-
mer få på oss. Men vi har 
absolut som mål att vinna 
SM-guld, avslutar Joakim 
Nygård.

Färjestad inleder SHL den 
11 september med att spela 
borta mot svenska mästar-
na Växjö.

JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

Sportnyhet? Skicka kort text till sport@malaroarnasnyheter.se

”Det var häftigt att spela i NHL. Både jag 
och familjen trivdes väldigt bra i Edmonton”

Joakim NygårdSpporten ’’

FAKTA 
JOAKIM NYGÅRD

 Moderklubb: 
Skå IK

 Matcher i SHL: 
340 matcher, 86+71=157 
poäng

 Matcher i NHL: 
42 matcher, 3+6=9 poäng

 Landskamper: 
18 matcher, 3+3=6 poäng

Joakim Nygård 
spelade i 

Edmonton Oilers 
som är ett av NHL 

mest klassiska lag.

 FOTO: PRIVAT



Full fart igen på din
lokala biograf!

Sön 5/9 1600

Ons 8/9 1900

5/9 1430

12/9 1900

Ons 1 sep 19:00 Tigrar

Sön 5 sep 14:30 Knattebio: Lilla Anna

  och Långa farbrorn

Sön 5 sep 16:00 Spirit: Vild och fri

Sön 5 sep 19:00 Respect

Ons 8 sep 19:00 The Father

Sön 12 sep 19:00 Free Guy

Mån 13 sep 19:00 Salvador Dalí -

  Jakten efter odödlighet

Ons 15 sep 19:00 Supernova

Sön 19 sep 15:00 Eva & Adam

Sön 19 sep 19:00 Lena

Ons 22 sep 19:00 Flykt

Sön 26 sep 15:00 Paw Patrol: Filmen

Sön 26 sep 19:00 The dry

Mån 27 sep 14:00 Dagbio med fika: Lena

Ons 29 sep 19:00 Alltid nära dig

Sön 3 okt 19:00 No time to die

Ons 6 okt 19:00 No time to die

MåMåMåMåMåMåMåMåMåMåMåMåMånnnnnnnnnnnn 27272727272727272727272727 ssssssssssssepepepepepepepepepepepepppp 1111111111111444:4:4:4:4:4:4:4:4:4:4:00000000000000000000000000 DDDDDDDDDDDDDagagagagagagagagagagagaggggbibibibibibibibibibibibibioooooooooooo memememememememememememeddddddddddddd fikfikfikfikfikfikfikfikfikfikfikfikfikaa:a:a:a:a:a:a:a:a:a:a: LLLLLLLLLLLLLenenenenenenenenenenenenaaaaaaaaaaaa

OOnOnOnOnOnOnOnsssssss 2929292929292929 sssssssepepepepepepeppp 11111111999:9:9:9:9:9:0000000000000000 AAAAAAAAlllllllllllllllltitititititititidddddddd änänänänänänänärarararararara ddddddddiigigigigigigiggg

SöSöSöSönn 3333 kkokoktttt 19191919 00:0:00000 NNNoNo ttttiiimimee tttoto ddddiiieie

OnOnss 66 okoktt 1919:0:000 NoNo ttimimee toto ddieie
Vi fyller på bioprogrammet successivt.
Se vår hemsida för aktuell information.

September månads bioprogram:

Biljetter kostar 100 kr, utom knattebio

(60 kr) och Salvador Dalí (145 kr). Kassan 

öppnar en halvtimme innan filmen börjar. 

Boka eller köp gärna dina biljetter på 

www.malarobion.se. Där kan du även anmäla 

dig till vårt nyhetsbrev. Söndag 5 september 1900

19/9 1900, 27/9 1400

13/9 1900

Höstens program på Mälaröbion inleds 

Dessutom får vi en chans att se Antho-
ny Hopkins Oscarsbelönade prestation 
i The Father, Jennifer Hudson i rollen 

Fartfyllt, kul och spännande
Den här efterlängtade biosäsongen star-

tar i snabbt tempo den 1 september med 

svenska Tigrar
och att jaga den stora drömmen – med livet 

som insats.

Lika fartfyllt, men med mer humor än 

allvar, blir det i Free Guy – om banktjän-

stemannen Guy som upptäcker att hans liv 

är ett tv-spel.

Senare i september ser vi thrillern The 

Dry, med Eric Bana i rollen som kriminal-

polisen Aron Falk. Han återvänder motvil-

ligt till det lilla samhälle där han växte upp 

och konfronteras med mörka hemligheter.

Porträtt av tre lysande stjärnor
Den 5 september får vi äntligen se Jennifer 

Hudsons omtalade rolltolkning av Aretha 

Respect, 

om stjärnans liv och karriär.

En annan stjärna som porträtteras på 

duken i höst är skådespelaren Lena Ny-

man, i dokumentären Lena som är regisse-

rad av Isabell Andersson. Den ser vi på 

Mälaröbion på kvällen den 19 september, 

eller som dagbio måndagen den 27 sep-

Det blir också konst på bioduken. 

Måndagen den 13 september visas Salva-
dor Dalí – jakten efter odödlighet, som 

intervjuer. 

Gripande draman
Anthony Hopkins blev i vintras Oscars-

belönad för sin tolkning av en demenssjuk 

man, och hur han upplever sin förändrade 

verklighet, i The Father. Du ser den på 

Mälaröbion den 8 september. 

Dramat Supernova fokuserar också på 

upplevelsen av demens, denna gång i road-

movieformat med Colin Firth och Stanley 

Tucci.

Sjukdomstema är det också på månadens 

Alltid nära dig. I den får vi 

följa en ensamstående pappa, som tvingas 

lämna bort sin son på grund av sin dödliga 

sjukdom.

För barn, unga och deras familjer
Förutom knattebio 

med Lilla Anna och 
Långa Farbrorn, 

blir det tre matinéer 

under september. 

Först ut är Spirit: 
Vild och fri, ett  

animerat äventyr 

från DreamWorks. 

Den 19 september  

blir det ung kärlek i svenska Eva & Adam, 

och helgen efter visas Paw Patrol: Filmen. 

Svenskt och Oscarsbelönat i 
säsongens första bioprogram

Olivia Colman och Anthony Hopkins i The Father. Foto: Lionsgate

Sonja Holm och Olle Cardell i 
Eva & Adam. Foto: Carl Nilsson

Annons från Mälaröbion



VERKSTAD

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

1976-2021

45 
år

Är du bilmekaniker och har tröttnat 
på bilköerna till och från Ekerö?
Vi söker en bilmekaniker - däckmontör som har fordonsteknisk utbildning, samt några års yrkesvana. Nog-
grannhet och kvalitet, samt intresse av att arbeta både självständigt och i grupp, med felsökningar, service och 
reparationer är en förutsättning. B-körkort är ett måste.

Arbetet kan ibland vara mycket fysiskt krävande, så du får inte vara rädd för att ta i när det behövs, speciellt 
vid sommar- och vinterhjulskiftningar. 

arbetet handlar om att arbeta i branschtypiska system. 

Tror du att du är den vi söker, är du välkommen med referenser till info@svanhagensbil.se

SEGLING | Ekerö båtklubb 
seglade förra helgen den 
andra deltävlingen av all-
svenskan i Örnsköldsvik. 

Teamet i Örnsköldsvik be-
stod av Jonas Wibom, Nila 
Grusell, Emma Barnard och 
Jens Ekengren.

Det blev en tuff start på 
helgen med många sämre 
placeringar i heaten. Svårbe-
mästrade vindar och skickli-
ga motståndare gjorde det 
svårt för Ekerö båtklubb. 

Men vart efter helgen gick 
stabiliserades insatsen och 
under söndagen kunde tea-
met jubla åt både en första- 
och en andraplats. Totalt 
seglade Ekerö båtklubb 14 
heat och det slutade också 
med en 14 plats av 18 lag i 
Örnsköldsvik.

Inför den allsvenska sä-
songen hade Ekerö båtklubb 
som nykomling målet att 
hänga kvar utan att behöva 
kvala. Klubben håller just 

nu den målsättningen då 
laget ligger tolva av 18 lag. 
Inför den sista deltävling-
en som seglas den 10 till 12 
september i Västerås mås-

te Ekerö båtklubb undvika 
de två sista plasterna i all-
svenskan för att slippa kval.

KSSS som ställde upp 
med en av sina OS-seglare 

vann i Örnsköldsvik och le-
der även allsvenskan totalt.

JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

Full fart i Stenhamraloppet
SPRINGNING | Efter 
några års frånvaro var 
det återigen dags för 
Stenhamraloppet i lördags. 

Skå IK damfotboll fick för-
frågan om att starta upp 
Stenhamraloppet igen efter 
några års frånvaro, vilket de 
med glädje tackade ja till.

Dryga 100 glada löpare 
i olika åldrar genomförde 
loppet, där deltagarna i årets 
lopp var i åldersspannet 2 år 
upp till dryga 50 år.

Stenhamraloppet erbjöd 
fyra olika distanser: 250 m, 1 

km, 2,5 km och 5 km. Segra-
re i 5 km där löpare från 15 år 
och uppåt sprang blev Vik-
tor Ljung med tiden 19.06.

Alla löpare mottog t-shirt, 
medalj och goodiebag från 
loppets huvudsponsor Coop 
Färingsö.

– Det blev en väldigt lyck-
ad dag och Stenhamralop-
pets comeback verkar ha va-
rit mycket uppskattad. Skå 
IK hoppas på ännu fler delta-
gare till nästa års lopp, säger 
Sara Adamek från Skå IK.

JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

SPORTEN ”Det blev en väldigt lyckad dag och Stenhamraloppets comeback verkar ha varit mycket uppskattad ” ’’

Gemensam uppvärmning innan start och glada barn i Stenhamra-
loppet. Bild längst ner till höger: Segraren i vuxenklassen Viktor 
Ljung i mitten.  FOTO:SKÅ IK

Stabil segling av 
Ekerö i allsvenskan

Ekerö båtklubbs team som seglade i Örnsköldsvik.  FOTO: PRIVAT



Vi är ute på Kara-
mellan för att 
träffa krögare 

Yngve Sundström.

– Hej Yngve, det var länge 
sedan vi hördes, hur har 
ni haft det här sedan förra 
hösten?

– Vi har haft det väldigt bra 
här pandemin till trots måste 
jag säga. Tyvärr fick vi ställa 
in vårt julbord 2020, då det 
kom nya restriktioner från 
myndigheterna i november. 
Det var naturligtvis väldigt 
tråkigt för vi hade många 
gäster som hade bokat som 
vi fick lämna återbud till. 
Vi kände vårt ansvar och 
stängde ner julbordet för 
allas säkerhet.

– Däremot behöll vi en 
del av vår uteservering hela 
vintern, vilket var mycket 

uppskattat och många 
gäster satt väl påpälsade 
utomhus med sin varma 
fisksoppa   eller varma chok-
lad och våffla

– Ja, människor vill ju ändå 
kunna komma ut så det 
låter ju fantastiskt att ni 
har kunnat erbjuda så fin 
service under hela året, 
men hur blir det nu i år? 
Har ni öppet under höst 
och vinter?

– Ja. Vi har numera öppet 
året runt. Under sommaren 
har vi haft väldigt mycket att 
göra, då vi ser att svensk-
arna har hemestrat mer än 
någonsin i år, dock är det 
väldigt lite utländska turister 
i Stockholm mot vad det 
brukar.

Nu i september kommer vi 
att upprepa vårt erbjudande 

om kom 2 betala för 1, som 
varit väldigt uppskattat av 
våra stamgäster. 

Sedan kommer vi att göra 
en stor satsning på vårt 
julbord i år. Vi planerar att 
kunna ha buffé-servering 
med stort säkerhetstänk 
så att alla kan känna sig 
trygga när de kommer till 
Karamellan. Vi kommer att 
öppna bokningen i början 
av september. Julbordet 
kommer att serveras från 19 
november till 19 december. 
Information finns på vår 
hemsida www.drottning-
holm.org/julbord

– Vad trevligt det låter,       
2 för 1  kommer säkert att 
locka mycket gäster, även 
de som jobbar hemma i 
närområdet runt Drott-
ningholm! Sen julbordet, 
det har alla längtat efter så 

ni kommer att få mycket 
bokningar tror jag!

– Ja, vi är mycket optimis-
tiska och hoppas nu på en 
fin höst! Alla som jobbar 
hemma är välkomna ut på 
en långlunch med en kung-
lig promenad i slottsparken. 
Det går ju även utomordent-
ligt att ha kundmöten här 
hos oss på Karamellan.

– Vår höstmeny kommer 
att innehålla många fisk-
rätter, som vi vet att våra 
gäster uppskattar. Det blir 
Havets Wallenbergare,  rö-
ding, bergtunga och mycket     
annat vällagat och gott!

– Det låter bra Yngve, då 
önskar vi er ett stort lycka 
till med allt som ni har på 
gång, vi ses snart igen !

ÖPPETTIDER 
Se vår hemsida
www.drottningholm.org

Följ oss i 
sociala medier!

www.drottningholm.org   Tel: 08- 759 00 35

ERBJUDANDE
Kaffe och våffla 55:-/PP 

Ta med denna kupong för att ta del av erbjudandet. 
Gäller alla dagar fram till 2021-10-01

Kom in i värmen efter en promenad i Slottsparken.
Vi lagar mat på säsongens råvaror, bakar våra goda pajer, 

bakverk mm

BJUD EN VÄN PÅ LÅNGLUNCH 
MED KUNGLIG PROMENAD
HÖSTLUNCH: ÄT 2 – BETALA FÖR 1

Vi bjuder på den billigaste varmrätten. 
Ta med denna kupong för att ta del av erbjudandet. 

Gäller vardagar fram till 2021-10-01

JOBBAR DU HEMIFRÅN?
Lunch vardagar 11-15.30

Passa på att ta en lunchpromenad
i slottsparken, kom sedan till oss

och luncha på Karamellan.

Menyn hittar ni på
www.drottningholm.org/meny

JULBORD 
19/11-19/12

Boka din plats på vår hemsida 
www.drottningholm.org

 – Bjuder in till kunglig promenad och långlunch  – 
Vardagar 10.00-16.00.  Lördag-Söndag 10.00-17.00

KaramellKaramellaan n på Drottningholm  på Drottningholm          



MÄLARÖARNA | ”Vävda 
och målade tankar och 
landskap” kallar ekeröbo-
ende Marina Henriksson 
och Margareta Sivner från 
Nacka sin utställning på 
Ekebyhovs slott. Under två 
helger, med vernissage den 
11 september, får besökar-
na ta del av deras akvarel-
ler och bildvävar.

När Marina Henriksson hade 
minst tio år kvar till pensio-
neringen drabbades hon av 
sjukdom som gjorde att hon 
var tvungen att sluta arbeta.

– På den tiden jobbade jag 
på Ekebyhovs slott och var 
med och drog igång deras 
konferensverksamhet. Jag 
kände att jag var tvungen att 
ersätta arbetet med någon 
annan sysselsättning och 
började med en målarkurs i 
Tornvillan och sedan var jag 
fast, berättar hon.

Sedan dess har många 
konstverk lämnat hennes 
pensel och nu är hon tillbaka 
på slottet, denna gång som 

utställare. Det var hon också 
för drygt tio år sedan och har 
även ställt ut på många an-
dra ställen runt om i Stock-
holmsområdet. Kommunen 
har också köpt in konst från 
Marina, bland annat till bib-
lioteket i Stenhamra.

– Jag har målat mycket på 

Öland, där jag brukar hyra 
en stuga med ateljé. Jag har 
också ägnat mycket tid åt 
föreningslivet här i kommu-
nen och bland annat arrang-
erat ett stort antal resor till 
olika länder, för pensionärer 
bland annat.

Konstnärskollegan Mar-

gareta Sivner och Marina har 
tidigare ställt ut tillsammans 
i Stockholm och är glada 
över att nu få låta sina verk 
samspela på nytt. Margare-
ta är utbildad på Konstfack 
i keramik, men har själv 
utforskat bildvävandet och 
låtit det bli sin primära ut-
trycksform. 

De naturinspirerade konst-
verken hänger på Ekebyhovs 
slott till och med den 19 sep-
tember. 

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Akvarell och vävar
Marina från Ekerö ställer ut på slottet

KULTUR

SVARTSJÖ | Strax 
innan sommaren kom 
en bladvändarbok med 
Färingsöursprung. Ingrid 
Wenström Lunds bok ”De 
som får” har en humoris-
tisk glimt i ögat och berät-
tar om hur en medelålders 
kvinna tvingas växa när 
livet förändras.

Ingrid Wenström Lund bor 
tillsammans med sin make i 
Svartsjö, granne med järnål-
dersgravar och med utsikt 
över fält och himmel. Förut-

om skrivandet, upptas friti-
den av familj och vänner, av 
trädgårdsarbete, läsning och 
ridning. 

Efter ett långt arbetsliv 
som sjuksköterska och som 
en av tre systrar, ser Ingrid 
historien om Annki Larsson 
i debutromanen ”De som 
får”, som en hyllning till 
alla de starka kvinnor hon 
är och har varit, omgiven av, 
beskriver förlaget i en press-
realese.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Feelgood  
från Färingsö

Ingrid Wenström Lund ser sin debutroman som ”en hyllning till 
starka kvinnor”.         FOTO: PRIVAT

”Höståker” och ”Möjligheter” kallar konstnärerna dessa två konst-
verk. T.v. Marina Henrikssons akvarell och t.h. Margareta Sivners.
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VÄVDA OCH MÅLADE TANKAR OCH LANDSKAP. 
PÅ EKEBYHOVS SLOTT STÄLLER MARGARETA SIVNER UT BILDVÄVAR 

OCH MARINA HENRIKSSON AKVARELLER. 

 

VERNISSAGE 11 SEPTEMBER 2021 KL 

12-16. 

UTSTÄLLNINEN PÅGÅR UNDER HELGERNA 11 – 12 SEPTEMBER 
SAMT 18 - 19 SEPTEMBER MELLAN KLOCKAN 12.00 -16.00. 

 

VARMT VÄLKOMNA, MARGARETA OCH MARINA 

Mälaröarna

25-26 
september
kl 11-17

 
konstringen.se

Välkommen till 
utställningar och 
öppna ateljéer 
i kulturens övärld!



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 

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

fl

Mälaröarnas egen 
antikhandlare och genealog



Solveig Magnusson med sin gedigna samling av kok- och hushållsböcker. Många av de äldsta böckerna är skrivna med frakturstil, men Solveig 
har inga problem att läsa dem. För ett år sedan bestämde sig Solveig för att sluta samla. Det började bli ont om plats på hyllorna och kostnaderna 
svåra att motivera. Men så dök Per Brahe den äldres ”Husholdzsbok för ungt adelsfolk” upp på en auktion och då kunde hon inte låta bli att slå till. 
– Nu har jag insett att det inte är någon idé att säga att jag ska sluta samla.  FOTO: LO BÄCKLINDER

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.

Solveigs kokböcker
MÄLARÖARNA | Från 1737 är 
den äldsta boken i den kok-
boksamling som adelsöbon 
Solveig Magnusson ägnat 
lång tid och stor möda åt 
att få ihop. För Mälaröarnas 
nyheter visar hon upp sin 
skatt av svensk mathistoria.

Hon föddes i Arvidsjaur och 
uppfostrades till att sköta ett 
hushåll ”på riktigt”. Men inte 
förrän hon flyttade utomlands 
en period på 60-talet och bör-
jade intressera sig ordentligt 
för matlagning, insåg hon att 
de moderna kokböckerna som 
skulle vara henne till hjälp 
bara var bilderböcker med 
snabblösningar och inte ens 
hade instruktioner om hur 
man gjorde buljong.

– Buljong som är grunden 
för all matlagning och första 
receptet i alla gamla kokböck-
er. Det blev många samtal 
hem till mamma och skyhöga 

telefonräkningar under den 
tiden, säger Solveig med ett 
skratt.

1970, när hon kommit hem 
till Sverige igen, bytte hon till 
sig sin första ”ordentliga” kok-
bok, mot en gammal same-
kniv. Boken, en utgåva av 
Cajsa Warg från 1793, är fort-
farande en av hennes favoriter. 

Det blev också startskottet på 
den gedigna samling kok- och 
hushållsböcker som Solveig, 
skulle ägna stor möda åt att 
få ihop. Men det skulle dröja 
ända till slutet av 90-talet, då 
de ekonomiska förutsättning-
arna var de rätta, innan hen-
nes samlande kunde börja på 
allvar. För den som trodde att 
gamla kokböcker var något 
man hittar för en tjuga på lop-
pis får tänka om.

– Jag handlar hos antikvariat 
och på auktioner. För en origi-
nalutgåva av Cajsa Warg från 

1755, i fint skick, får du betala 
tusenlappar, säger Solveig.

Hon berättar med entusi-
asm i rösten om hur böcker-
na, som hon tycker är både 
vackra och intressanta, också 
erbjuder en resa i den svens-
ka mathistorien. Från de för-
sta glassrecepten, som Cajsa 
Warg presenterade – fast hon 
samtidigt poängterade att så 
kall mat sannolikt inte var 
bra för magen – till potatisens 
revolutionerande entré i det 
svenska hushållet.

Idag finns ett trettiotal 
böcker i Solveigs samling, 
både svenska äldre hushålls- 
och kokböcker från 1700-talet 
fram till 1900 och kristidstryck
för hushåll, som bland an-
nat inkluderar användning 
av vilda växter. En och annan 
europeisk titel finns också i 
bokhyllan, liksom en kokbok 
för kannibaler och en om hur 
man förstör mat med hjälp av 

moderna hushållsmaskiner 
(”Konsten att med apparater 
och husgeråd förvandla råva-
ror och kryddor till ursäkter 
och beklagande”).

Delar av samlingen har Sol-
veig tidigare ställt ut men ock-
så föreläst om, i till exempel 
Svenska kyrkan, hembygdsla-
get och olika pensionärsfören-
ingar, men de senaste åren har 
den mest prytt sin plats hem-
ma. Någon favorit bland böck-
erna har hon svårt att välja ut. 

– Den äldsta från 1737 är 
intressant, men maläten och 
inte särskilt vacker medan Ma-
thilda Langlets ”Husmodern 
i staden och på landet”, är ett 
riktigt praktband i rött och 
guld. Min första Cajsa Warg 
har också en speciell plats hos 
mig.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

JAG MINNS  Kindbloms 
handelsträdgård mittemot 
Ekerövallen. Under 1960-talet 
handlade vi blommor och 
ägg hos dem. De hade flera 
stora växthus.  De berättade 
att porslinsskärvor och glas 
som man kunde hitta i deras 
odlingsjord kom från pråmar 
(Prudetter) som låg för ankar 
vid stranden nere vid Södran 
under första delen av 1900-
talet. Pråmarna var kasserade 
fartyg, som inte längre dög 
till riktig sjöfart men kunde 
fungera under sina sista år för 
kompostering. Komposten 
kom från Stockholm, där prå-
marna hade legat vid kaj och 
fyllts  med sopor, latrin och 
allmänt avfall bland annat från 
krogar. Sedan hade en del av 
dessa pråmar flyttats ut till 
Södrans strand för att där få 
”mogna”. Komposten hämta-
des därefter upp till handels-
trädgårdarna med skottkärra 
eller häst och vagn för att spri-
das ut över odlingarna. På ett 
flygfoto från 1932 kan man se 
pråmar, som ligger vid eller 
strax utanför Södrans strand. 
Flera av dessa ligger kvar på 
botten eller är övertäckta av 
sand. Men en stäv av en pråm 
stack upp ur sanden så sent 
som på 60-talet.

MAGNUS FÜRST

EKERÖ MUNSÖ 
HEMBYGDSFÖRENINGS  
PROJEKT 
”JAG MINNS”  

”Jag minns”

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

’’’’

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!



Foto: Sune Eriksson

DROP-IN DOP
Välkommen på Drop-in-dop i Ekebyhovskyrkan,

både små och stora!

Dopsamtal med präst och sedan dopgudstjänst.

5 september kl 13:00

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

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.



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.

Joakim Jonsson, programledare och kommunens näringslivschef Johan Elfver. 
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Hur går det med 
Silviahemmet och 
borgen?
FRÅGA 
Två frågor till Johan. Hur har 
det gått med Silviahemmet och 
hur har det gått med borgen på 
Drottningsholmsmalmen?  

ÅSA A

SVAR 
Ny ansökan om bygglov rörande 
Silviahemmet handläggs för närva-
rande och beräknas att behandlas av 
byggnadsnämnden under hösten. 

Angående byggnaden som kallas 
borgen på Drottningholmsmalmen 
så kvarstår, mig veterligen, föreläg-
gandet om att riva byggnaden.

Är nya hyresrätter på 
gång att byggas?
FRÅGA 
Hej Fråga Johan! Det verkar vara 
brist på bostäder i kommunen. 
Inte minst för våra ungdomar. 
Har Ekerö bostäder något nytt på 
gång? Om inte, varför inte?   

HÄLSNINGAR HASSE

SVAR 
Ekerö bostäder har ett projekt av 
nyproduktion på Adelsö som pågår. 
Jag har inte alla detaljer men åter-
kommer gärna med mer informa-
tion.

Vad gör kommunen 
åt problemet med 
otjänligt vatten?
FRÅGA 
Den senaste tiden har det varit 
otjänligt vatten på flera av 
kommunens badplatser. Vad 
jag har förstått beror det på 
Kanadagässen och deras bajs. Vad 
kan kommunen göra åt det pro-
blemet? 

KAJSA

SVAR 
Förutom att vi tar regelbundna vat-
tenprover, på de kommunala bad-
platserna, så har vi en tät dialog med 
våra jaktlag angående skyddsjakt på 
kanadagäss.

Hur är kommunen 
rustad för katastrofer?
FRÅGA 
I och med översvämningarna i 
sommar undrar jag hur vi i Ekerö 
kommun är rustade för den här 

typen av katastrofer? Vi bor ju på 
ett av de tio områden som MSB 
pekar ut som ett av Sveriges störs-
ta riskområden för översväm-
ningar, skred och erosion. MSB 
säger också att många kommuner 
haltar med förebyggande bered-
skapsarbete. Hur har vi det i vår 
kommun?   

KJELL G

SVAR 
Ekerö kommun är definitivt medvet-
na om risken för översvämning och 
skred. Det finns bland annat med i 
kommunens översiktsplan och likaså 
i kommunens risk- och sårbarhets-
analys. Det innebär bland annat att 
den aspekten beaktas vid handlägg-
ning av bygglovsärenden i dessa risk-
områden.

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

JOHAN ELFVER
KOMMUNENS 

NÄRINGSLIVSCHEF

LYSSNA PÅ PODDEN

 Lyssna där poddar 
finns på exempelvis 
Spotify eller via 
www.malaroarnas-
nyheter.se (QR-kod 
här intill). Varannan torsdag släpps 
nya avsnitt. Programledare: Joakim 
Jonsson



Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

Tappström

Toppa med
hemkörning! 
Handla online.
Handla alla veckans varor när det passar dig. 
Boka hemkörning nästa gång du handlar från 
vår butik. Lika bekvämt som det är enkelt! 

VÄLKOMMEN IN PÅ ICA.SE/TAPPSTROM

Vi säljer receptfria 
läkemedel i butiken!
För dig över 18 år.

Välkomm en 
till  oss !



DIN LOKALA ARBETSMARKNAD

Nätverk är viktigt i ditt jobbsökande 
Hur nätverkar du? Har du koll på ditt nätverk? Visste du att mer än hälften* av alla 
svenskar fick sitt senaste jobb via sitt nätverk?

När du tar klivet in på arbetsmarknaden eller ser dig om efter ett nytt jobb, då är det alltid 
bra att gå igenom vilka nätverk du har och var dina kontakter jobbar. Det kanske inte alltid är 
personerna du har i ditt närmaste nätverk som kan leda dig till drömjobbet, utan vilka dina 
kontakter i sin tur känner. Alla har sina egna nätverk och genom dessa når du bredare än vad 
du kan föreställa dig. 

Kartlägg dina nätverk
Under en vanlig vecka är du troligtvis med i en mängd olika sammanhang. Identifiera för dig 
själv vilka dina sammanhang är. Det kan vara på jobbet, gymmet, mataffären, skolgården, 
vid fotbollsplanen, kören, hundkursen eller på en utbildning. Några av alla dem du möter 
under en vecka har du säker redan som vänner på Facebook eller Instagram. När det handlar 
om jobbnätverk och mer professionella sammanhang är LinkedIn den naturliga plattformen.

LinkedIn ditt professionella nätverk  
En del väljer att tydligt separera professionella och privata nätverk. Det här är såklart högst 
individuellt. Vi på Arbetsplats Mälaröarna vill belysa att alla nätverk och kontakter kan vara 
möjligheter till ditt nästa jobb eller ett nytt kapitel i din vardag och sysselsättning.

Den självklara plattformen för professionella nätverk är som sagt LinkedIn. Vårt för-
sta tips är därför att skapa en LinkedInprofil, om du inte redan har en. Kanske har du ett 
LinkedInkonto och en profil men är inte så aktiv där. Till dig är tipset att uppdatera din pro-
fil med det viktigaste. 

Vad är då det viktigaste på LinkedIn? Det ligger i betraktarens öga och vi är alla olika 
men grundläggande är att ha uppdaterat profilen med rätt arbetsgivare, kontaktuppgifter 
och utbildning. När du skapar ett konto och lägger till arbetsgivare och utbildningar, eller 
uppdaterar befintlig profil med rätt information så kommer också Linkedin, automatiskt, att 
ge förslag på personer du kanske känner. 

LinkedIn är idag världens största professionella nätverk med drygt 690 miljoner använ-
dare i över 200 länder och 37 % av alla svenskar använder LinkedIn. Det finns så klart mycket 
att säga om LinkedIn och tips för en bra profil, vi återkommer till det i framtida nummer. 
 

Aktivera ditt nätverk
Om du söker jobb aktivt. Då är vårt andra tips att vara öppen och berätta att du söker ett nytt 
jobb, det kan låta självklart men på så sätt vet dina kontakter att du är tillgänglig. Det kan 
vara ett stort steg att be om hjälp i sitt jobbsökande, men personen du frågar om hjälp blir 
oftast väldigt glad att få hjälpa dig. Ha det gärna i åtanke nästa gång du kontaktar någon som 
du vill lära känna mer eller be om råd. De allra flesta gillar att hjälpa andra och vara generösa 
med sina nätverk. 

Att “nätverka” kan tyckas övermäktigt. Det kan för någon upplevas som ett måste och 
för någon annan vara ett nöje. Våra tips till dig i ditt jobbsökande/nätverkande: 
 Håll ditt nätverk aktivt och dina kontakter personliga. Då blir det inte svårt att be om hjälp 
när du behöver det. 

Var generös med ditt eget nätverk och koppla samman personer som du tror kan ha glädje 
av varandra.  

Boka redan idag in en träff, det kan vara en promenad med någon du är nyfiken på och vill 
nätverka med. 

Lägg till personer som du möter i din vardag på LinkedIn.
 
PS. Vi på Arbetsplats Mälaröarna vill såklart nätverka med dig. Lägg gärna till oss på LinkedIn.  
Vi i arbetsgruppen är Karin Sigge, Annika Engström, Margareta Ekholm Wahlgren, Monika 
Keiller, Karin Gustavsson, Jennie Koo och Alla Amirova. DS.

Är det något som du vill läsa om? Hör då av dig till oss hej@arbetsplatsmalaroarna.se. 
Tillsammans ökar vi sysselsättningen på Mälaröarna!

*Undersökning genomförd av SIFO och Ranstad 2019.

I samarbete med Arbetsplats Mälaröarna 
– din lokala jobbplattform 
Häng med oss här i varje nummer av Mälaröarnas nyheter. 
Här kommer vi på Arbetsplats Mälaröarna ge tips och råd till din 
sysselsättning och din lokala arbetsmarknad.

 Följ oss på                                     www.arbetsplatsmalaroarna.se  



Tyger & Sånt  

T E G N É R S  B A G E R I - E K E R Ö

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?



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”.  

Joar – ett vikingaäventyr
Nornorna Urd och Verdandi tar emot barnen framför ridån. En röd trasslig tråd leder till Joar som 
hittat ett mystiskt koppel i sin trädgård. Ridån går upp och äventyret är igång. Ekerö kulturskola 
bjuder traditionsenligt kommunens alla elever i årskurs tre på interaktiv musikteater i Erskinesalen.
I Joar – ett vikingaäventyr får barnen följa med till vikingatiden och möter där vanliga vikingar på en 
marknad, asagudar på fest och den magiska Fenrisulven som släppts lös av Loke och därför riskerar 
världens undergång. Ett överraskningsmoment är att barnen får möta sin egengjorda rapp som de 
skapat tillsammans med pedagoger från kulturskolan året innan. Inför föreställningen har skolorna 
fått sångtexter och musik för att förbereda sig till allsång. Föreställningen handlar om att tro på sig 
själv, aldrig ge upp och att vara en bra kompis.

Ekerö kulturskola är en kommunal verksamhet där barn och unga mellan 8 och 21 år får möjlig-
het att på sin fritid lära sig ett musikinstrument, spela teater, göra film med mera. Målet med den 
interaktiva musikteaterföreställningen är att ge barnen möjlighet att se och höra teater och musik 
live med olika instrument och genrer samt även visa på att kulturskolan finns tillgänglig för alla barn 
och unga i kommunen. I år hade tyvärr inte alla skolor möjlighet att ta sig till förställningen på grund 
av pandemin, men drygt 250 barn har ändå fått denna upplevelse.  FOTO: HOLGER CEDERBERG

Mäktiga solrosor.  På Timotejvägen på Ekerö mäter Vanja Lindvalls längsta solros 4,17 meter med 
en stam med omkretsen 11 centimeter. 25 rosor totalt blommar. Inte långt därifrån, på Harvägen står 
Kristina Rudholms solrosor, där den längsta är 3,8 meter med en stamomkrets på 14 centimeter. Att 
solrosor trivs just på Mälaröarna vittnar det svenska rekordet om, som just sattes på Ekerö 1985 
enligt Guinness rekordbok. Den solrosen mätte 6,68 meter. Förbipasserande grannar är självklart 
imponerade av deras solrosor. Familjen på Harvägen är också sedan tidigare vana vid att mälaröbor 
går förbi deras hus för att i juletid beskåda ”julbelysningsnörden”, maken Anders framfart.

FOTO: KERSTI BLOMKVIST OCH ANDERS RUDHOLM

Läs mer på ivt.se

Hälsosamt inomhusklimat 
och stor energibesparing.

AirX 400

Geo 500

Vent 402

  



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: Busshållplats Älvnäs.
FOTO:  LO BÄCKLINDER

Vi gratulerar Arvid Ånfors, Stenhamra, till förra numrets 
vinst där korsordet hade nedanstående lösning. 

MÄLARÖ IT
Som sponsor till sommarens

korsordstävling riktar vi ett stort grattis
till alla vinnarna

TelefoniPrinter PC/MAC Ergonomi Tillbehör

NÅGRA AV VÅRA KUNDER UTE PÅ ÖN



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  

Alfa Ekerö

IGNIS
Begravningsbyråer 

Med lång tradition 
och gedigen 

kunskap hjälper 
vi er att utforma ett 
minnesvärt avsked

www.ignis.se
 

Sandviksvägen 4 
Tidsbokning 

på telefon 
08 - 560 310 65

 Auktoriserad av SBF

Vi är med dig  
hela vägen när du  

ska köpa eller 
sälja bostad.

Våra mäklare är experter på att 
sälja bostäder. Kombinationen av 

lång erfarenhet, fingertopps-
känsla och lokalkännedom gör 

oss till en trygg partner. 

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

18/8 fyllde vår 
Bosse bus 1 år. 
Stort grattis! 
Vi älskar dig! 
Kramar från 
mamma, 
pappa, Simon 
och Gustav. 

Grattis Jonas 
Lundqvist på 
28-årsdagen den 
13/7 från farmor, 
farfar, fastrar, 
farbröder och 
kusiner. 

Grattis Hampus 
Strate på 19-års-
dagen den 23/7 
från mormor, 
morfar, mostrar, 
morbröder och 
kusiner.

YVONNES FOTHÄLSA
– Medicinsk fotvård – 

Hos mig får du hjälp med 
allehanda fotproblem 

• Fotsmärtor • Nageltrång 
• Fot- och nagelsvamp • Vårtor 

• Förhårdnader, sprickor 

Vid behov gör jag även hembesök 
Bokning via www.bokadirekt 

Salong Närlunda eller 0707-55 16 17 

Jungfrusund Salong Närlunda 
Varmt välkomna!

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

M
älaröarnas nyheters egen p

od
dälä aröarnas nynn heters eggenn

ppppooo
dddddddddd

• Siv Karin Elise Hällmér, 
Stenhamra, avled 25 juli i en 
ålder av 74 år.

• Nils Ivar Jansson, Ekerö, 

avled den 16 augusti i en 
ålder av 78 år.

• Eva Monica Lund, Svartsjö, 
avled den 22 augusti i en 

ålder av 83 år.

• Lilja Lisette Nordberg, 
Ekerö, avled den 23 augusti 
i en ålder av 101 år.

Äntligen får vi börja dansa igen!
Ölsta Folkets Park

Datum:  Terminsstart med Intensivkurs 19/9 kl. 17-20 
Därefter löpande kurs, bas eller påbyggnad - start den 3/10 
och 7-8 söndagar framåt + Adventsbugg 28 november!
Socialdans för medlemmar, varje tisdag 19-21 hela terminen!

Tid: Baskurs: 18-19.30. Obs! 3/10 senare tid 19-20.30!
Påbyggnad:18.45-20.15. Obs! 3/10 senare tid 19.45-21.15!

Kostnad: Intensivkurs: 350 kr/pers
               Löpande kurs: 800 kr/pers

Anmälan:  faringsohumbuggs@gmail.com

Äntligen får vi börja dansa igen!
ÖÖÖlllssstttaaa FFFooolllkkkeeetttsss PPPaaarrrkkk

Datum:  Terminsstart med Intensivkurs 19/9 kl. 17-20
DärDäreftefterer löplöpandande ke kursurs, b, basas ellellerer påbpåbyggyggnadnad - stastartrt denden 3/3/1010 
och 7-8 söndagar framåt + Adventsbugg 28 november!
Soci lialddan fs för dmedllemmar, v, jarjje ti disdag g 19-21 h lhela termiine !n!

Tid: Baskurs: 18-19.30. Obs! 3/10 senare tid 19-20.30!
PåbPåbyggyggnadnad:18:18.45.45-2020.15.15. O. Obs!bs! 3/3/1010 sensenareare titid 1d 19.49.45-25 21.11.15!5!

Kostnad: Intensivkurs: 350 kr/pers
               öLöp dand ke kurs: 800 k /kr/pers

ngsohumbuggs@gmail.com

 Buggkurs! Buggkurs! 

Varmt välkomna!

               LöpLöpa

AAnmAnmAnmnmmälaaaälaälaää nn:n:nnn   farinin

AVLIDNA___
• Familjeannonsera GRATIS! 
• Max 100 tecken inklusive blanksteg samt eventuell jpg-bild. 
• Skicka till familj@malaroarnas nyheter.se  
• Var ute i god tid – helst 2 veckor före utgivningsdag
• Publicering sker i nästkommande nummer,  i turordning samt i  
   mån av plats



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

EKERÖ-MUNSÖ 
HEMBYGDSFÖRENING
www.hembygd.se
/ekero-munso

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 JUDOKLUBB
www.ekerojudo.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

MALKK

 Grundad 
     14 oktober 2007

 Medlemmar 
      Cirka 50

 Ort Munsö
 Hemsida 

      www.malkk.se

 E-post 
      munsoadelso-
      lokalakennel-  
      klubb 
      @gmail.com

 Kontakt
      Malena 
      Englastrand

Munsö Adelsö lokala kennelklubb

Klubben där alla 
är välkomna

Beskriv er 
verksamhet?
– Vi är en lokal ken-
nelklubb som ligger 
vid Granhammar 
på Munsö. Vi har 
ett brett utbud av 
kurser varje år för 
att inspirera folk till 
att ha kul med sina 
hundar.

Vad är utmärkan-
de för er?
– Vi har startat med 
en ny hundsport på 
klubben som heter 
Hoopers, som vi är 
först med på öarna. 

Vi är en klubb där 
alla hundar är väl-
komna. Man be-
höver inte ha täv-
lingsambitioner för 
att träna hos oss, 
utan det viktigas-
te är att man har 
roligt ihop med 
sin hund. Många 
av våra kurser har 
fikapaus i mitten så 
alla får umgås och 
lära känna varandra 
lite mer.

Vad är aktuellt 
just nu för er?
– Vi har precis 

börjat med några av 
höstens kurser och 
utbudet kommer 
fyllas på allt efter-
som på hemsidan. 
Vi har medlemmar 
som har startat upp 
små träningsgrup-
per för att kunna 
stötta och hjälpa 
varandra i träning-
en samt för trevligt 
sällskap.

Vilka är framtids-
utsikterna?
– Vi kommer 
fortsätta erbjuda 
många olika sorters 

hundkurser och 
annat kul för hund-
ägare på Mälarö-
arna.

Vad har ni för ut-
maningar framåt?
– Största utma-
ningen är nog att 
få folk att hitta oss 
då vi ligger långt 
ut på Munsö  samt 
att våga anmäla sig 
till kurser och bli 
medlemmar och 
komma upp och 
träna på vår stora 
fina plan.

Under vinjetten ”Mälaröarnas rika föreningsliv” låter tidningen 
föreningar berätta om sin verksamhet. Här pratar vi med Malena 
Englastrand, Munsö Adelsö lokala kennelklubb. 

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.
Stämmer uppgifterna i registret här intill? Om inte,mejla oss de rätta.

FOTO: PRIVAT

MÄLARÖ IT
TelefoniPrinter PC/MAC Ergonomi Tillbehör

Vi strävar alltid efter att hålla våra kunder nöjda med
utmärkt service och konkurrenskraftiga priser

Mälarö IT  är en heltäckande leverantör av teknisk utrustning som erbjuder
kompetens, serviceinriktade medarbetare och snabba leveranser



Det är Mälaröarnas orgelda-
gar och jag ser fram emot en 
av konserterna, denna gång 
i Ekerö kyrka. På internet 
hittar jag information om 
att man ska anmäla sig men 
tyvärr är jag ute en dag för 
sent, så jag chansar på att 
åka till kyrkan och se om det 
finns plats. Det finns det. 

Innan har jag förstås tagit 
del av hur Ekerö pastorat 
förhåller sig till corona-
pandemin och utifrån den 

informationen känns det 
ganska säkert att besöka 
konserten. Inne i kyrkan 
är också varannan bänk 
avstängd med ett fint gans-
band, så att vi inte ska sitta 
för tätt.  

Men vad händer då? Jo, 
både enskilda besökare 
och förtroendevalda i för-
samlingen (!) nonchalerar 
avspärrningarna och tar 
helt sonika bort dem och 
slår sig ned i bänkarna intill 

varandra. Plötsligt känns det 
inte alls särskild coronasä-
kert. Coronainformationen 
på pastoratets hemsida är 
alltså bara tomma ord utan 
innehåll. 

Snälla ta bort dem från 
internet så att fler slipper 
bli lurade – i detta fall blev 
jag lurad på vad som kunde 
ha varit en fantastisk orgel-
konsert.

– Anita

Kontraproduktivt i Ekerö kyrka Skabbig trappa

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.

Sluta vara problemet, bli en del av lösningen!
Miljöpartiets förhoppning är 
att Ekeröalliansen efter den 
senaste IPCC-rapporten inser 
att det är viktigt att vi alla gör 
allt vi kan för att minska utsläp-
pen nu i kommunen. Men också 
givetvis som individ, region, 
nation, EU och världen.

Den senaste IPCC-rapporten 
bekräftar det som miljö- och klimat-
rörelsen länge har hävdat, nämligen 
att det är våra mänskliga utsläpp 
som är en viktig och pådrivande 
orsak till den pågående klimatför-
ändring. Det är så klart skrämmande 
men på samma gång hoppfullt. Om 
vi är problemet så kan vi ju också 
vara lösningen! Låt oss göra något 
tillsammans. Ni kanske inte är så 
vana att tänka i termer av klimatom-

ställning men vi i Miljöpartiet har 
grubblat länge över detta, närmare 
bestämt 40 år och vi har en rad 
förslag på åtgärder som måste till 
genast, både för att kraftigt minska 
utsläppen samt för att förbereda 
oss för kommande naturkatastrofer 
genom klimatanpassande åtgär-
der. Ett av huvudbudskapen i den 
senaste IPCC-rapporten var att vi 
kraftfullt måste minska utsläppen 
omgående ifall det ska finnas en 
rimlig chans att nå Parisavtalet att 
inte överträda den globala tempe-
raturökningen med 1,5 grader. Om 
vi inte gör mer genast så kommer 
det sannolikt leda till en tempera-
turökning med 1,5 till 2 grader inom 
10 till 20 år, vilket kommer att få 
ödesdigra konsekvenser för oss och 
kommande generationer. Efter den 

här sommarens rapporter om kraf-
tiga regnfall med översvämningar 
som följd, otäcka värmeböljor med 
dödsfall och torka samt en ökande 
insikt om risken för ständigt nya 
pandemier då den biologiska mång-
falden minskar och därmed även 
den biologiska motståndskraften, 
måste väl även Ekeröalliansen förstå 
att även ni har ett ansvar. Så vad kan 
vi göra då? Här kommer några av 
Miljöpartiets förslag på prioriterade 
åtgärder på lokal nivå:

Prioritera gång-  och cykelvägar 
för att uppmuntra till ändrade resva-
nor (minskar utsläppen)

Lobba för kraftigt utbyggd kol-
lektivtrafik (möjliggör ändrade 
resvanor)

Öka andelen vegetarisk kost i den 
offentliga matproduktionen

Sätt upp solceller på kommunens 
alla tak

Anlägg och återskapa våtmarker 
(förebygger översvämningar samt 
minskar utsläpp)

Minska efterfrågan på klimatskad-
lig cement genom att ställa krav på 
trähus vid nyproduktion

Främja den biologisk mångfalden 
genom att etablera fler naturreser-
vat samt främja hållbart jord- och 
skogsbruk

Förbered kommunen för att 
kunna hantera extrema väderhän-
delser i spåren av klimatförändring-
arna.

Om vi bara snabbt kan få detta på 
plats så gör vi en plan för resten nu 
när vi ses igen!

– Ulrika Sandin, gruppledare MP

Stort tack!
Stort tack till Harriet på 

Ekerö vårdcentral för allt 
stöd och hjälp jag fick när 
jag kom hem från sjuk-
huset!

– Stor kram 
från Birgitta på 
Senapsvägen

rosor 
 tack

Vore det inte på tiden att åtgärda den trasiga och eländiga 
garagetrappan vid Apoteket? Den är både trasig och felkon-
struerad med sina korta steg och man borde laga väggen och 
snygga till  lite vid grinden. Det är skamligt att det år efter år 
ser så skabbigt ut!

– Ulla Karlsson

Svar mystiska gelébollar
REPLIK

Jag vill svara till Ellinor som i tidningen undrade vad det 
var för gelébollar de hade hittat nära Tappströmskanalen. 
Jag har hittat många sådana vid Närlundabadet. Jag har fått 
höra att det skulle vara ”cyanobakterier”, något som blir av 
algblomningen.

– Hälsningar Frank Borgwardt, 9 år

Grådunklet en trafikfara
Belysningen i p-garaget under ICA i Ekerö centrum har 
sänkts och är nu så svag att man undrar om det är ett fattig-
domsbevis. Att man helt enkelt inte har inte råd med bättre. 
Eller att man som miljövän vill vänja oss vid att leva i mörker 
för att spara på el. Men jag tror att det finns pengar så det 
räcker om man ser på strålkastarbelysning i butiker och kom-
munalkontor. Grådunklet gör det omöjligt att se, det skapar 
osäkerhet, trafikfara och otrivsel. Vem styr över garaget och 
därmed vår trivsel och välfärd? Och framför allt, se till att det 
bli en människovärdig belysning snarast. Att besluta och att 
byta lysrör kan ske inom 24 timmar. Om man vill.

– Hans Holmqvist, Träkvista

Pendelbåtslinje 89 fyller fem år
I slutet av augusti 2016 gick 
jungfrufärden för linje 89 
mellan Klara Mälarstrand 
och Ekerö. Det har varit en 
tidvis skakig resa, från en 
försökslinje med bara tre 
dagliga turer till en veritabel 
succé med mångdubbelt 
fler turer som ingen skulle 
drömma om att lägga ned. 
Idag är pendelbåten ett 
självklart inslag i kollektiv-
trafiken för ekeröborna och 
intresset i andra kommuner 
och stadsdelar växer i takt 
med att trängseln på våra 
vägar och i kollektivtrafiken 
ökar.  

Centerpartiet har fortsatt 
driva på för fler pendelbåt-
slinjer i Stockholms län och 
under 2023 startar regio-
nens femte pendelbåtslinje 
till Värmdö.

 Ekeröpendeln/linje 
89 inspirerar oss och 

Centerpartiet att fort-
sätta vårt arbete med att 
öppna fler vattenvägar 
för pendelbåtstrafik både 
i Saltsjön och Mälaren. 
Stockholmarna älskar 
pendelbåtarna, eftersom 
de kortar och öppnar upp 
för nya resvägar. Därför är 
pendelbåtarna också bäst 
på att locka fler att ställa 
bilen och köpa SL-kort. 
Med fler pendelbåtar blir 
Stockholmsregionen därför 
både skönare och grönare. 

Vi vet också att  vi har de 
nöjdaste SL-resenärerna. 
Samtidigt kan man inte 
förringa att åka pendelbåt 
är en otroligt trevlig start på 
dagen, vilket många upp-
skattar och vi i Centerpartiet 
fortsätter att jobba för att 
fler ska kunna åka pendelbåt 
när pandemin är över.

– Gustav Hemming (C), 
skärgårdsregionråd
– Ove Wallin (C), 
kommunalråd 



EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad

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

   båt, bil

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

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

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

Lo Bäcklinder 
& Rodrigo Paras

-

-

-

-

-

Den ultimata Den ultimata 
utflyktsguidenutflyktsguiden

”Tillsammans kan vi rädda liv”
Det pågår nästan alltid ett 
krig någonstans i världen 
och ofta är det ländernas 
kulturutövare, författare, 
konstnärer, fotografer, 
journalister med flera som 
tvingas fly för sina liv. 
Brotten handlar om yttran-
defrihet, inskränkningar av 
den konstnärliga friheten 
och hot om dödsstraff. Nu 
senast ser vi det hända i 
Afghanistan. I ett upprop 
i Dagens nyheter vädjade 
nyligen företrädare för tret-
ton olika svenska kultur-
organisationer till landets 
kommuner och regioner. 
Texten löd ”Bjud in kul-
turarbetarna till Sverige, ge 
dem visum och en möjlig-
het att undgå terrorn som 
väntar. Tillsammans kan vi 
rädda liv”. 

Så vad kan då en 

kommun göra? Jo, den kan 
bli en så kallad fristads-
kommun. Det innebär att 
en hotad konstutövare får 
en fristad under två år för 
att kunna leva och fortsätta 
med sitt yrke i trygghet. 
Ett stipendium garanterar 
uppehället. Liberalerna 
föreslog i en motion 2014 
att Ekerö borde ansluta 
sig till fristadsprogram-
met. Det blev en intensiv 
diskussion i kultur-och 
fritidsnämnden. Och ett 
klart nej! Invändningarna 
handlade främst om admi-
nistration och ekonomi. 
Ord som solidaritet och 
medkänsla förekom inte. 
Det var beklämmande. Idag 
finns det 25 fristadskom-
muner. 

Den ryska författarinnan 
Svetlana Aleksijevitj är ett 

bra exempel på att fristaden 
både ger arbetsro och inspi-
ration. Svetlana fick under 
åren 2006 till 2008 fristad 
i Göteborg. Hon fick den 
trygghet hon behövde för 
att kunna skriva. Några år 
senare mottog hon nobel-
priset i litteratur...

Kanske dags för 
Ekerö att göra en insats. 
Utvecklingen i Afghanistan 
förskräcker och vi bör 
hjälpa om vi kan. Som 
kulturpolitiker hoppas jag 
slippa skämmas för min 
kommun ännu en gång. 
Tänk om vår stipendiat är 
en blivande nobelprista-
gare! Möjligheten finns!

– Gunilla Lindberg (L), 
ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden

Mariana Nilsson, 83, 
Ekerö:

– Jag är ingen flitig besökare 
av marknader, men däremot 
köper jag mycket grönsaker 
i butiken och så odlar jag en 
del själv. I år har jag fått jät-
temycket tomater på mina 
plantor.

Elaine Adlertz med 
barnbarnet Adrian, 7, 
Ekerö:

– Ja, jag älskar att besöka 
skördemarknaderna och 
brukar köpa bland annat 
rotfrukter och majs. Jag har 
själv stått på höstmarknaden 
på Färentuna hembygdsgård 
och sålt gurkor som jag lagt 
in själv.

Christoffer Ritzman, 
38, med sonen Artur, 4, 
Svartsjö.

– Jag har inte riktigt tid i min 
vardag att gå på marknader 
men jag försöker ändå alltid 
tänka på att handla så myck-
et lokalt och närproducerat 
som möjligt i butiken. Dess-
utom köper vi honung från 
en granne och kött från kött-
bonden där vi bor.

SÅ HÄR TYCKER VI!

Brukar du besöka öarnas skördemarknader 
och vad köper du i så fall?

MARKNADER | Hösten är på ingång och det har blivit dags för många lokala 
producenter att skörda.



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%

athias@ tekero.se • 076-710 18 98
www.mtekero.se

PASSA PÅ

LARMET GÅR 

MÄLARÖARNA | Under 
senaste tvåveckorsperi-
oden har ett stort antal 
båtmotorer, vinschar till 
båttrailer och båtar stulits 
från Mälaröarna. Ett flertal 
försök till stölder har också 
upptäckts. Bland annat har 
båtägare i Sätuna och på 
Ekerö drabbats. 

Efter sommarens alla båt-
relaterade stölder har poli-
sen bjudit in till ett webbi-
narium för att uppmärksam-
ma båtägare och båtklubbar 
om vikten av att starta sam-
verkan och att vidta andra 
åtgärder för att få bukt med 
problemen. Paneldebatten 
äger rum den 13 september 
och kan nås via Larmtjänst 
AB:s hemsida.                        

POLISEN | – Det har under 
sommaren varit förhål-
landevis lugnt med ofog i 
Stenhamra centrum. Nu 
börjar det dock återigen 
med bland annat äppelkast-
ning mot Arrivas bussar. 
Väktarnas rapporter vittnar 

även om att det inte kom-
mer en enda förälder till 
helgens föräldravandring 
på Stenhamrasidan, berät-
tar Marie-Louise Mattsson, 
kommunpolis.

Hon beskriver hur ung-
domar i de yngre tonåren 

under de senaste veckor-
na har kastat äpplen, både 
maskerade och omaskerade, 
för att sedan springa och 
gömma sig. Händelserna har 
skett både under dagtid och 
nattetid.    

KOMMUNPOLISEN INFORMERAR

MARIE-LOUISE MATTSSON
KOMMUNPOLIS

Polisen vill ha 
båtsamverkan

FISKARHOLMEN | Den 19 
augusti hjälpte polisen en 
cannabisodlare att skörda, 
men själva skörden blev 
konfiskerad. Det var när en 
polisbåt beordrades till den 
lilla ön Fiskarholmen utanför 
Kungshatt med anledning av 
att en person angjort ön för 
att ägna sig åt geocoaching 
och då observerat misstänk-
ta växter, som man fann två 
jordsäckar med två troliga 
cannabisplantor i. Plantorna 
fördes till Västberga polissta-
tion för att destrueras.

På Drottningholm stanna-
de polisen en misstänkt ratt-
fyllerist några dagar senare. 
Det visade sig dock vara frå-
gan om en trolig narkotikapå-
verkan och föraren togs med 
till stationen.                         

Polisen fann
knarkodling

STENHAMRA | Under natten 
mellan den 28 och 29 augus-
ti skedde en stor mängd 
stölder och inbrott i en 
garagelänga på Lupingränd 
i Stenhamra. Okända perso-
ner tog sig då in i ett flertal 
garage och stal både mope-
der, bensin, vinterdäck och 
cyklar. En hel del förstörelse 
skedde också i samband med 
detta, då bland annat tank-
lock och tändningslås bröts 
sönder.                                       

Stöldraid i
Stenhamra

MÄLARÖARNA | Den sena-
te tiden har polisen hanterat 
en stor mängd ärenden med 
anknytning till Mälaröarna. 
En sliten, trasig och övergi-
ven roddbåt vid Ängsholmen 
har till exempel omhänder-
tagits. På Karusellplan vid 
Drottningholm har det skett 
ytterligare inbrott i bilar och 
bland annat en mobiltelefon 
har stulits. 

En skadegörelse har skett 
på Lönnviksvägen på Ekerö 
då en bilägare har fått däck-
en på sin bil sönderskurna. 
På Nockebybron orsakade en 
oaktsam bilförare en krock 
med en cyklist genom att inte 
hålla tillräckligt avstånd till 
bilen framför. Då den brom-
sade körde bilföraren upp på 
cykelbanan.                                 

Skadegörelse 
och krock

FOTO: ARKIV



          

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 Ljus öppen planlösning

Centralt

Perfekt sydväst-läge

2 ROK 61.5 KVM UTGÅNGSPRIS 2 525 000 KR

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

HISS NEJ VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE SOPHIA ÅKERMAN TEL 070-760 46 63

EKERÖ BOSTADSRÄTT

Tegelbruksvägen 9D, Ekerö Centrum Nyrenoverad

Solig balkong i väster

Genomtänkt planlösning

3 ROK 79 KVM UTGÅNGSPRIS 2 875 000 KR

AVGIFT 5 858 KR EP 67 KWH/KVM/ÅR BYGGÅR 1988

HISS JA VISAS RING FÖR TIDSBOKNING 

MÄKLARE MARTIN LARSSON TEL 070-830 01 61

EKERÖ BOSTADSRÄTT

Björkuddsvägen 32B, Björkudden Trivsamt parhus

Villakänsla

Centralt

3 ROK 78.3 KVM AVGIFT 3 706 KR

EP 149 KWH/KVM/ÅR  BYGGÅR 1978

MÄKLARE JENNY NÄSLUND TEL 070-826 83 00

EKERÖ BOSTADSRÄTTSPARHUS

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  EP 133 KWHKVMÅR BYGGÅR 1991

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE LINN LAGERQVIST TEL 070-510 65 69

EKERÖ BOSTADSRÄTT

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



Kvarnstugevägen 12, Munsö Enplansvilla i lantlig idyll

Underbar solig tomt

Superfint renoverat kök

Enplansvilla med idylliskt lantligt läge! Insynsskyddad solig tomt med väl tilltagen altan, utekök, badtunna och 

härliga lekytor.

Superfint kök i lantlig stil med generös matplats. Uterum och garage. 

Mycket bekvämt boende med nära gångavstånd till buss. Kommunalt vatten och avlopp.

4 ROK 107 KVM UTGÅNGSPRIS 4 200 000 KR

TOMT 891 KVM BYGGÅR 1985 EP 120 KWH/KVM/ÅR

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE LINN LAGERQVIST TEL 070-510 65 69

EKERÖ MUNSÖ VILLA

Klubbstigen 3B, Stenhamra Generösa sällskapsytor

Lugn återvändsgata

Terass 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 PRIS 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



Sätuna 7D samt 7G, Färentuna Två stora villatomter

Bra solläge & sjöutsikt

Öppet landskap

Nu finns chansen att skapa drömboendet på någon av dessa fina tomter. Utmärkt solläge med vy mot Mälarens 

glittrande vatten. Förhandsbesked för enbostadshus finns. Charmig by i idyllisk lantbruksmiljö. Nära till buss, 

förskolor, skola, handelsträdgården Vibergs blommor samt gårdsbutiken Juntras grönt med egenodlade grönsaker 

och café.

UTGÅNGSPRIS 2 200 000 KR/2 300 000 KR

TOMT 2 816 KVM / 3 513 KVM

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE LINN LAGERQVIST TEL 070-510 65 69

FÄRINGSÖ VILLATOMTER

Kapellvägen 18, Träkvista Härlig famljevilla med centralt läge

4-5 sovrum & öppna sociala ytor

Underbar altan och ljuvligt uterum.

Varmt välkommen till Kapellvägen 18 och denna underbara och rymliga 2-plans villa i populära och barnvänliga 

Träkvista! Den generösa ytan om fördelar sig på 2-plan samt källardel – detta hus har något som tilltalar de allra 

flesta!
TOMT 1 059 KVM BYGGÅR 2000

VISAS KOMMANDE FÖRSÄLJNING

MÄKLARE SOPHIA ÅKERMAN TEL 070-760 46 63

EKERÖ  VILLA

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



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.

Vem får rösta?       
För att du ska få rösta ska du senast på valdagen fyl-
la 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 preliminära resultat-
en blir klara presenteras de på www.svenskakyrkan.se/
kyrkoval.

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

 

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 verk-
samhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, 
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 up-
pgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet 
och förvaltning genom expertis inom flera områden. De 
kan till exempel bidra med kunskap i kyrkoantikvariska 
frågor, när en kyrka inom stiftet behöver renoveras.

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

NOMINERINGSGRUPPER

I Ekerö pastorat ställer fem nomineringsgrupper upp 
i kyrkovalet 2021. Du finner deras presentationer på 
sidorna 2-4 i denna bilaga.

VALLOKALER OCH ÖPPETTIDER

På sidan 4 i denna bilaga finner du uppgifter om val-
lokaler i Ekerö pastorat, öppettider för förtidsröstning 
och röstning på valdagen.

1
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Arbetarpartiet Socialdemokraterna 

Vi vill att Svenska kyrkan:

• ska vara jämställd, motverka diskriminering och ha fler kvinnor på ledande befattningar.

• också framöver ska vara en plats för alla att vigas, oavsett sexuell läggning, och att alla     
      präster ska vilja viga alla.

• ska vara ett föredöme som arbetsgivare och ställa krav på kollektivavtal, även för     
      underleverantörer.

• ska ta sitt ansvar för klimatet och aktivt bidra till omställningen.   

www.facebook.com/SocialdemokraternaEkero

Petra Hammar, Christina Glasberg, Peter Glasberg, Ingrid Leander, Inga-Lill Gustavsson, Berit Lefvert, Yvonne Johansson 

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 tra-
ditioner 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/

Rösta för allas lika 
värde och rätt!
Värderingar för ett jämlikt sam-
hälle står på spel 19 september. 
Vi vill att Svenska kyrkan ska 
behandla alla lika - oavsett kön, 
sexuell läggning eller var man 
kommer ifrån. 

Låt inte högerkonservativa och 
nationalistiska krafter använ-
da kyrkan för att vrida klockan 
tillbaka. 

Gör ditt för att säkerställa att 
kyrkan ska fortsätta vara en stark 
samhällskraft för solidaritet och 
alla människors lika värde.

 
Gör en liten men viktig insats för 
demokrati, jämlikhet och jäm-
ställdhet, rösta på Socialdemo-
kraterna i kyrkovalet!
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Kyrkans Bästa i Stockholms stift

VI VILL bevara och utveckla kulturarvet kring våra medelti-
da 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
     
      Livet ler mot dig - kyrkan delar din glädje
      Det sjunger i ditt hjärta - kyrkan sjunger med dig 

Fr.v: Tom Rydström, Elisabeth Lagerfelt, Håkan Öjerbring, Thomas Billig,  Karin Wahlberg Liljeström, Björn Höglund, Elizabeth Rydström, Klara Valkare.

Fr.v:Krister Skånberg, Margit Holm, John-Wiktor Holm, Jonas Ringdahl, 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.

RÖSTA PÅ POSK! 

Vi vill verka för att våra församlingar präglas av        
öppenhet och engagemang - vi vill att kyrkan: 

•ska möta alla människor med omtanke och omsorg

•fokuserar på gudstjänst, dop, konfirmation, vigslar 
och begravningar som en viktig del av församlingslivet

•ger stort utrymme för barn och ungdomar 

•har ett rikt och varierat musikliv som engagerar 
olika åldersgrupper 

•tar tillvara den kompetens, den erfarenhet och det 
engagemang som finns hos anställda, ideella krafter 
och förtroendevalda  

•förvaltar sina medel med ansvar och med tanke på 
framtida generationer   

•utgör en viktig röst i samhället

SÖREN NORDSTRÖM 
Civilingenjör, kyrkorådet, kyrkvärd

Det senaste året har visat hur viktigt det 
är att ha någon att dela tankar med. Det 
kan vara bekymmer i det dagliga och ofta i 
frågor kring tro och liv. Här har vi som kyrka 
med våra många mötesplatser en stor upp-
gift, i gudstjänster, dop, begravning,
konfirmandveckor, i våra körer och inte 
minst i våra öppna samtalsgrupper.

INGRID AMNÉUS 

Ekologisk hudterapeut, kyrkvärd

För mig är det viktigt att man alltid ska 
känna sig välkommen i kyrkan, att det finns 
plats för många olika sätt att tro. Kyrkan 
ska jobba med och utveckla sitt miljö- och 
klimatengagemang, gärna i samarbete med 
andra. Jag tycker att kyrkan ska kliva fram 
ytterligare och vara ännu mer synlig och 
delaktig i samhället och samhällsdebatten.

ANN LAGERLÖW
Beroendeterapeut, församlingsrådet, 
kyrkokören 

Jag vill se kyrkan som en plats för den 
"inre" människan, en plats för reflektion 
över de stora livsfrågorna kring liv och 
död, en plats där medkänsla, acceptans 
och förlåtelse är viktiga. Musik och 
körsång har en kraftfull förmåga att nå 
dit där orden inte räcker till - så musiken
bör ha en central roll i kyrkorna på Ekerö!

MÅRTEN MÅRTENSSON 
Präst, teol dr

Det jag kan och vill bidra med är:
att ge plats för musik och kultur, att låta
frivilliga medarbetare ta initiativ och 
ansvar, att sätta av tid för samtal i 
livsfrågor.

INGBRITT BÄCKLUND
Distriktssköterska

För mig är kyrkan en viktig mötesplats. 
En kontaktyta som förenar människa 
med Gud. En plats där vi kan dela livet 
med varandra, både i glädje och sorg. 
Vi i kyrkan behöver vara kärlekens 
ambassadörer som ger människor stöd 
och hopp.

POSK i Ekerö pastorat är en lokal förening inom Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan. POSK är en demokratisk organisation för grupper och enskilda som vill ta ansvar som 
förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att binda sig till något politiskt parti. POSK ställer upp till val i församlingar, pastorat, stift och i kyrkomötet. 

POSK vill att kyrkan ska förmedla hopp, livsmod och befrielse, respektera individen och glädjas åt mångfalden, vara en tydlig röst i samhället och visa på ett liv i rättvisa, frihet och 
omsorg. Kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som tydligt talar om Jesus Kristus.

Vi i POSK strävar efter att till kyrkoråd och församlingsråd välja kompetenta personer, som tillsammans med anställda och frivilliga är aktivt engagerade i församlingens liv. Vi vill 
också stimulera fler att stiga fram och ta ansvar som förtroendevalda.

KERSTIN BALCK AHLÉN
Lantbrukare, kyrkvärd

Att rösta på POSK är:
att ta ställning för kyrkan som en viktig och
positiv kraft i samhället, att värna om kyr-
korna som den kulturskatt de är, att värna 
om den medmänsklighet som av hävd hör 
till kyrkans arbete. Detta är lika viktigt förr 
som nu och i framtiden. 
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Sverigedemokraterna 
Ekerö
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 priorite-
rats.

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;

Kent Einarsson,  Johan Sundqvist och Björn Ulander.

förtidsröstning 
vallokaler vallokaler

röstning valdagen 19 september

Ekebyhovskyrkan: 
6 sep 13-15 
7 sep 10-12 . 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 . 13-15 
15 sep 13-20 
16 sep 13-20 
17 sep 13-15 
18 sep 10-15 
19 sep 10-20

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

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

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

4


