
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 13/9–19/9-21.

Tid för 
wok!

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

 /kg 
 149k 

 Wokgrönsaker   Findus.   
500 g.     Jfr pris 40:00/kg.        

 /st 
 20k 

 Broccoli   Sverige.   250 g.   Färsk. 
  Jfr pris 40:00/kg.        

 Morötter   Ryfftes. Sverige.   1 kg. 
    Jfr pris 10:00/kg.        

 Kokosmjölk   ICA.   400 ml.   Lätt och 
original.   Jfr pris 25:00/kg.    Ord pris 13:50/st.     

 /st 
 10k 

 Sockkerärtor, salladsärtor, 
Haricots verts   ICA Peru/Zimbabwe/Kenya. 
  150 g.   Klass 1.   Jfr pris 100:00/kg.        

 /st 
 15k 

 /st 
 10k 

 /st 
 10k 

Härlig snabb mat med 
mycket smak.

/Fann y � �



Öppet 7–22 Tappström

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

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

 /kg 
 99k 

 Färsk laxsida   ICA Gott Liv.   Ca 1200 g. 
  Salmo salar. Odlad i Norge.   Jfr pris 99:00/kg.   
Max 1 köp/hushåll.  

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

 39  90  /kg 

 Karré med ben   Ursprung Sverige.   
Ca 1000-2000 g.     Jfr pris 39:90/kg.   Max 2 köp/hushåll.  

 Fetaost   ICA.   150 g.   Gäller ej ekologisk. 
  Jfr pris 93:33/kg.    

  
 28k 

 2  för

 Paprikamix i påse   ICA. Nederländerna. 
  350 g.   Klass 1.   Jfr pris 28:57/kg.    

 /st 
 10k 

 Champinjoner i ask   ICA. Polen/
Litauen.   250 g.   Klass 1.   Jfr pris 40:00/kg.    

 /st 
 10k 

 Ljung Calluna      
 11 cm kruka. Höjd 25-30 cm.  

  

 3  för

 60k 



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

VVåår tillbakablickr tillbakablick

Nyheter .................sid 6-12
Så här tycker vi ...............8
Mälaröpodden ........ sid 14
Kultur ....................... sid 18
Näringsliv .......... sid 20-21

Tillbakablick ............sid 22
Öarna runt ...............sid 23
Sporten ..............sid 24-25
Föreningsliv ............ sid 26 
Husdrömmar ..........sid 27

Mälarökrysset .........sid 35
Familjesidan ............sid 32
Insändare .......... sid 30-31
Arbetsplats .............. sid 31
Service för dig .........sid 33

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”.

I varje nummer har vi alltid med en artikel som vi har 
plockat fram från vårt arkiv. Genom vårt tidningsarkiv, 
som sträcker sig tillbaka till 50-talet, finns det mycket 
material att välja ur och ibland kan man verkligen fast-
na i dessa arkiv. På sid 22 i detta nummer kan ni läsa 
om invigningen av Ekerö centrum som ägde rum för 30 
år sedan och Mälaröarnas nyheter var givetvis på plats 
då. Är det någon specifik händelse som du som läsare 
skulle vilja att vi letade fram och skrev om så hör gärna 
av er till oss med tips till red@malaroarnasnyheter.se 

I detta nummer kan ni bland annat läsa om trafiken, 
kyrkoval, tomma lägenheter, visionen för ett framtida 
Ekerö centrum, Konstringen som snart öppnar sina portar, Ekerö IK:s nye sportchef 
som faktiskt har spelat mot självaste Maradona bland mycket annat givetvis. 
Trevlig läsning!                                                                                                     Thomas Älgekrans

        





I dagsläget står 18 508 personer registrerade i Ekerö bostäders 
bostadskö. Samtidigt står ett flertal av deras lägenheter tomma.            
                                                                                                   FOTO: ARKIV

NYHETER ”Citat” ’’

’’

KOMMUNEN | Det är lång 
kö för att få en lägenhet i 
Ekerö bostäders bestånd. 
Samtidigt står flertalet 
lägenheter tomma i väntan 
på akuta behov.

I dagsläget står 18 508 perso-
ner registrerade i Ekerö bo-
städers bostadskö. 5 556 av 
dem är aktiva. Hur lång tid 
det tar för den som är aktiv 
att få en lägenhet är däre-
mot omöjligt att säga, menar 
Cecilia Matthews, informa-
tions- och marknadsansva-
rig på bolaget, men deras 
hemsida antyder om en pre-
liminär kötid på mellan cirka 
fem och åtta år.

Samtidigt står ett flertal 
av deras lägenheter på Ekerö 
tomma. Av de 891 bostäder 
Ekerö bostäder har i sitt be-
stånd förfogar socialförvalt-
ningens individ- och famil-
jeomsorg över 122 stycken. 
Av dem står ungefär 15 pro-
cent, det vill säga cirka 18 lä-
genheter, i dagsläget tomma 
i väntan på akuta behov. 

– Lägenheterna används 

till exempel för att trygga 
boendet för nyanlända och 
personer i social utsatthet, 
säger Anna-Riikka Törrö-
nen, verksamhetschef indi-
vid- och familjeomsorgen.

Hon menar att trycket på 
lägenheterna vanligtvis bru-
kar vara större, men att Mig-
rationsverket under pande-
min pausat anvisningarna av 
nyanlända, vilket medfört 

att bostäder blivit stående 
tomma.

Men att använda sig av 
så kallade kortkontrakt och 
hyra ut lägenheterna till an-
dra på kort tid och i väntan 
på att de behövs för social-
förvaltningens klienter är 
enligt Anna-Riikka Törrö-
nen inte möjligt.

– Korttidskontrakt är ing-
enting som faller inom so-

cialförvaltningens ansvars-
område, då vi inte förmedlar 
bostäder, säger hon.

Hon menar samtidigt att 
det är troligt att lägenheter-
na kommer få nya hyresgäs-
ter framöver. Kommunen 
har fått ett anvisningstal på 
femtio nyanlända personer 
under året och Migrations-
verket har också förberett på 
att anvisningarna kan kom-
ma att ske med kort varsel.

– Utifrån detta behöver 
kommunen ha beredskap för 
ett snabbt mottagande, säger 
Anna-Riikka Törrönen.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Tomma lägenheter 
under pandemin

NYHETER ”Utifrån detta behöver kommunen ha beredskap för ett snabbt mottagande” ’’

MÄLARÖARNA | Den 
genomsnittlige mälaröbon 
spenderade 6 325 kronor 
på renovering under första 
halvåret 2021 – en ökning 
jämfört med samma period 
2020 och en större ökning 
än riksgenomsnittet. Det 
visar Renoveringsindex, en 
sammanvägning av rotav-
draget och SCB:s handels-
siffror som visar hur myck-
et svenskarna renoverar.

 – Under ett och ett halvt 
år med pandemi har många 
branscher i samhället förlo-
rat väldigt mycket ekono-
miskt, men renoveringarna 
går på högvarv, sannolikt 
för att vi tillbringat mer tid 
hemma. Under första halv-
året ökade renoveringsvil-
jan på Ekerö med 14,8 pro-
cent jämfört med samma 
period föregående år, säger 
Mikael Holmstrand, vd 
för Garageportexperten 
och initiativtagare till 
Renoveringsindex.

Enligt Skatteverket köpte 
invånarna på Ekerö rotav-
dragsberättigade tjänster för 
minst 78 miljoner kronor 
under första halvåret i år. 
Samtidigt visar en uppskatt-
ning baserad på rikssiffrorna 
att handeln med bygg-, vvs-, 

färg- och elartiklar omsatte 
105 miljoner kronor i kom-
munen. Den genomsnittlige 
invånaren på Ekerö renove-
rade för 6 325 kronor under 
årets första sex månader.  
Det innebär att renoverings-
viljan på Ekerö ökade mer än 
rikssnittet.

– Trots att allt fler har 
vaccinerat sig och restrik-
tionerna har lättat en del 
under våren och sommaren 
ser vi en fortsatt stark reno-
veringsvilja i landet. Det är 
glädjande och visar att det 
finns både ork och intresse 
att fortsätta ta hand om sina 
hem trots en långvarig pan-
demi och kraftiga prisste-
gringar på bland annat virke, 
säger Mikael Holmstrand.

På riksnivå spenderade 
svenskarna cirka 19 miljar-
der kronor på rot-avdragsbe-
rättigade tjänster under för-
sta halvåret 2021, samtidigt 
som handeln med  bygg-, 
vvs-, färg- och elartiklar 
omsatte 38 miljarder kronor. 
Det innebär att renoverings-
kostnaden per svensk steg 
med i genomsnitt 13 procent 
jämfört med första halv-
året föregående år, och att 
Renoveringsindex i år hit-
tills ökat med med 5,8 pro-
cent.                                           

Renoveringsviljan 
ökar på Mälaröarna

Mälaröarnas
Boendestöd



Ekerö Gällstaö | Parkslingan 33

Utgångspris 11 975 000 kr Rum 7 rum, varav 4 sovrum Boarea 223/45 kvm Tomt 1 537 kvm Byggt 2000
Energiprestanda 86 kWh/kvm år Energiklass E Visas Sön 12/9 11.30-12.30 Mån 13/9 18.30-19.15
Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

FASTIGHETSBYRÅN EKERÖ, 08-564 109 80

Prata med oss. Vi finns alltid nära till hands.

Apelvägen 20B

Unikt tillfälle att förvärva detta tilltalande 

boende med många möjligheter i Stenhamra 

tätort. Bostaden har en egen mångsidig och luftig 

lokal/ateljé delvis i två plan om ca 110 kvm. Här 

finns egen kokvrå samt duschrum med WC 

vilket är perfekt för exempelvis egenföretagaren, 

uthyrning eller hobbyverksamhet. Denna 

attraktiva lokal med 8 meter i takhöjd har egen 

separat ingång samt industriportar. 

Färingsö Stenhamra

utgångspris 6 995 000 kr 
Rum 6 rum, varav 5 sovrum 
Boarea 143/110 kvm Tomt 622 kvm
Visas Sön 12/09  11.45-12:15
Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Färingsö | Gryningsvägen 4

8 795 000 kr Rum 6 rum, varav 4 sovrum Boarea 176 kvm Tomt 1 111 kvm Byggt 2009
Visas Sön 12/09 13.30-14.15
Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

3:a Ekerö Tätort | Ekerö Tegelbruksvägen 9 E

Utgångspris 2 875 000 kr Avgift 5 912:-/mån inkl. värme, v/a, höghastighetsbredband, kabel-tv, Boarea 

79,5 kvm Vån 2 av 3 (Hiss) Visas Sön 12/9 14.00-15.00 
Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

Nämndemansvägen 5

Välkommen till Nämndemansvägen 5 och detta 

underbara boende på lugn återvändsgata i 

eftertraktade Lundhagen. Här bor ni på kort 

gångavstånd till bad i Mälarens vatten, 

grönskande natur, goda kommunikationer med 

buss 177, skola och förskola samt Träkvista torg 

med restaurang och mataffär. Huset som mäter 

en yta om 177 kvm är välbyggt och är väl 

underhållet med stora renoveringar utförda såsom 

bergvärme installerat, nytt yttertak, fiber är 

indraget.

Ekerö Lundhagen | Ekerö

Utgångspris 7 775 000 kr 
Rum 7 rum, varav 3 sovrum 
Boarea 154/23 kvm Tomt 994 kvm
Visas Sön 12/9 14.00-15.00 Mån 13/9 15.00-15.30
Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

Värdera
din bostad 

idag!

Nyfiken på värdet  
av din bostad?
Hör av dig så hjälper vi dig!



KOMMUNEN | Timslånga 
bilresor både till och hem 
från jobbet. Det är verklig-
heten för många mälarö-
bor sedan breddningen av 
Ekerövägen och bygget av 
Förbifart Stockholm inled-
des i kommunen. 

– Det går inte att leva på 
Mälaröarna och samtidigt 
ha ett jobb utanför, säger 
Monica Wanre Nordkvist, 
färingsöbo, som tröttnat 
på situationen.

Att köerna till och från 
öarna, har ökat drastiskt i 
samband med vägbygget 
är bilden som många mä-
laröbor har. Monica Wan-
re Nordkvist som bor på 
Färingsö är en av de som 
drabbats, med resor på upp 
till två och en halv timme, 
när hon ska till och från sitt 
arbete som operationssjuk-
sköterska på Nya Karolin-
ska sjukhuset. 

I somras ledsnade hon och 
skrev ett öppet brev till Tra-

fikverket och ansvariga på 
kommunen, som hon publi-
cerade på Facebook. Inlägget 
fick mängder av likes, kom-
mentarer och delningar. 

– Jag tror att jag satte ord 
på vad många tänkte, situ-
ationen är så bedrövlig och 
folk är så arga, upprörda och 
förtvivlade, säger hon och 
menar att alla tycks vara eni-
ga om att det är ohållbart.

Själv flyttade hon ut till 
Ekerö för fem år sedan för att 
det är en vacker och härlig 
plats att bo på, men också för 
att förutsättningarna är bra 
med läget nära stan. 

– Därför är det väldigt 
sorgligt att komma till insikt 
om att det inte går att bo och 
ha ett liv på Mälaröarna och 
samtidigt ett jobb utanför. 

I sitt inlägg ifrågasätter Mo-
nica varför inte mälaröbor-
nas liv räknas. När varje resa 
till och från arbetet tar flera 
timmar påverkas vardagen 
rejält.

”Vi som bor i Ekerö kom-
mun har också ett liv som 
ska levas, barn som ska 
hämtas på förskolan, mid-
dag som ska handlas och 
lagas och en familj som vi 
vill träffa, och vi har även ett 
sömnbehov som ska hinna 
tillfredsställas”, skriver hon.

Tomas Flyckt, projektleda-
re på Trafikverket förstår att 
vägarbetet är tålamodsprö-
vande för alla mälaröbor, 
och medger att det under 
våren varit många köer och 
trångt på vägen, men att det 
lättats upp bland annat i och 
med anpassningarna vid cir-
kulationsplatsen Malmvik.

– Vår upplevelse är att det 
blir bättre och i det stora hela 
tycker jag att vi sköter oss. 
Under hösten kommer det 
också lätta upp ytterligare. 
Men vi är här och stökar och 
bökar och det märks natur-
ligtvis. 

Att påskynda arbetet med 
mer personal eller arbete 

över hela dygnet går dock 
inte, enligt Tomas Flyckt. 

– Det finns både stränga 
bullerkrav att förhålla sig 
till, som inte tillåter oss att 
låta högt nattetid. Dessut-
om är det entreprenörerna 
som själva resurssätter pro-
jekten, och det kan vi inte 
påverka.

Enligt Pepijin Klaassen, 
trafikplanerare på Ekerö 
kommun, har Ekerövägen 
egentligen en bra kapacitet 
som klarar trafikintensiteten 
största delen av dagen men 
att man under de senaste 18 
månaderna har sett effekten 
av nya resvanor. 

– Om inte alla åker samti-
digt blir trafikläget lugnare. 
Det skulle underlätta allas 
vardag om de som kan job-
ba hemifrån fortsätter med 
det och att man undviker 
icke-nödvändiga resor mel-
lan klockan 15 och 18. Fem 
procent färre bilar är skillna-
den mellan att fastna i kön 
eller rulla vidare. 

I sitt inlägg, som Monica 
Wanre Nordkvist också 
skickat som ett traditionellt 
brev till Trafikverket och 
ansvariga på kommunen, 
skriver hon också ett fler-
tal förslag på åtgärder som 
skulle få just färre bilar på 
vägarna. 

– Ett par lösningar som 
skulle vara både snabba 
och effektiva vore att göra 
Slagstafärjan avgiftsfri och 
utöka turerna med pendel-
båten, säger hon.

Enligt Pepijin Klaassen är 
det Trafikverkets ansvar att 
anordna denna typ av kom-
pensationsåtgärder efter-
som det är deras byggpro-
jekt. Tomas Flyckt medger 
också att förslagen varit 
uppe för diskussion, men att 
man valt att inte jobba vida-
re med dessa. Varför har han 
svårt att svara på, men han 
lovar att ta med sig frågan 
igen. 

Tills vidare är hans för-

hoppning att mälaröbornas 
tålamod ska räcka den tid 
som kvarstår och att resul-
tatet som väntar när det är 
klart, ska ge motivation.

– Vi tror att det kommer 
bli väldigt bra för mälarö-
borna när vi är klara.

Monica Wanre Nordkvist 
har köpt en elcykel för att 
kunna ta sig de nära tre mi-
len till och från jobbet på, 
men hon känner att det 
egentligen är mer än vad 
kroppen klarar, så hur länge 
det håller vet hon inte. 

Om inget drastiskt görs 
har hon svårt att förstå hur 
varken hon eller andra mä-
laröbor ska stå ut de cirka två 
år som är kvar tills vägbygget 
beräknas vara klart.

– Då ser jag ingen annan 
lösning än att antingen flytta 
eller byta jobb.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Trafiksituationen är ohållbar!
Mälaröborna eniga:

NYHETER ”Då ser jag ingen annan lösning än att antingen flytta eller byta jobb” ’’

MONICA WANRE 
NORDKVIST

Tess Kolam, 39, 
Färingsö:

– Jag hinner gå en språkkurs 
i spanska!

Anette Klintfors, 46, 
Färingsö:

– Jag tillbringar i snitt 40 
timmar i veckan i bilen. Då 
brukar jag lyssna på musik 
och det händer att jag pratar i 
telefonen, men givetvis med 
iPods.

Johan Mölleborn, 48, 
Ekerö:

– Jag lyssnar på ljudbok, man 
hinner med några i veckan. 
Just nu lyssnar jag på Central 
Park av Guillaume Musso.

TRAFIK | Vad brukar du sysselsätta dig med när du sitter i bilköerna?

SÅ HÄR TYCKER VI!
 Subventionera alternativa fordon såsom el-cykel, 30-moped och 

el-moped för alla pendlande mälaröbor som önskar.

 Öka antalet avgångar för pendelbåten från Tappström      
drastiskt och gör den avgiftsfri.

 Sätt in pendelbåtstrafik även från och till andra                     
destinationer.

 Gör bilfärjan mellan Slagsta och Jungfrusund avgiftsfri för 
privatbilister.

 Inrätta lokala busslinjer på Ekerö, som inte drabbas av     
kö-katastrof så att det åtminstone går att använda lokaltrafiken i 
kommunen. I en barnfamilj med två föräldrar och en bil är det en 
förutsättning att den förälder som hämtar barn och sköter mark-  
service kan ta sig fram i kommunen, då den andra föräldern             
förmodligen sitter i bilkö tills barnen gått och lagt sig för kvällen.

 Ge alla mälaröbor som väljer att åka kommunalt en gratisbiljett när de stiger på       
bussen som räcker 24 timmar inom all kollektivtrafik i Stockholms län.

 Se till att filer inte stängs av om arbetet ändå inte utförs på dessa sträckor. Och 
med arbete menar jag intensivt arbete över hela dygnet. Inte som i dagsläget när långa    
sträckor är avstängda, men inget arbete synligt för oss vanliga dödliga kan detekteras.



Ekerö pastorat sammabetar med  

                                PÅ MÄLARÖARNA          15/9 – 28/9 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:

 KALENDARIUM

ons 15 september Ekebyhovskyrkan
18:30 VECKOMÄSSA 
 Präst: Katarina Wolf, Musiker: Mie Johansson

sön 19 september Ekebyhovskyrkan
11:00 GUDSTJÄNST 
 Präst: Ulf Franzén, Musik: Daniel Stenbaek

sön 19 september Lovö kyrka
11:00 GUDSTJÄNST 
 Präst: Monika Regnfors Sjörén, Musik: Leif Asp

ons 22 september Ekebyhovskyrkan
18:30 VECKOMÄSSA
 Präst: Monika Regnfors Sjörén,Musiker: Mie 
 Johansson

sön 26 september Ekerö kyrka
11:00 HÖGMÄSSA 
 Präst: Monika Regnfors Sjörén, Musiker: Göran   
 Ericson

sön 26 september Adelsö kyrka
15:00 GUDSTJÄNST 
 Präst: Katarina Wolf, Musiker: Stefan Jämtbäck

sön 26 september Drottningholms slottskyrka
15:00 GUDSTJÄNST 
 Präst: , Musiker: Leif Asp

FÖRTIDSRÖSTNING

Ekebyhovskyrkan:      
15 och  16 september  13-20 
17 september 13-15 
18 september  10-15 
19 september 10-20

Röda Korsets lokaler på Lovö: 
18 september  12-16 

VALDAGEN 19 SEPTEMBER

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

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

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

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

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

Möt Benny, vår nye präst
Det är en förmån att få tjänstgöra som präst 
här ute på de vackra Mälaröarna med sina 
fina kyrkor. Som präst får jag möta människor 
i livets alla skiftningar. Det är mötet med 
människor i samtal, på gudstjänster och 
vid förrättningar som gör arbetet som präst 
meningsfullt. Jag hoppas att det blir många 
meningsfulla möten framöver.

Jag kommer från Njurunda i Sundsvall. Där 
har jag tillbringat större delen av mitt liv. Har 
arbetat inom byggbranschen i många år innan 
jag läste till präst.  Min fru Karin som jag varit 
gift med sen 1978 arbetar inom äldreomsor-
gen på Östermalm. Vi bor i Kungsängen sedan 
2010. Vi har fem barn, en son och fyra döttrar 
som alla flyttat till eget.

Mitt största intresse är Jesus. Att leva som 
kristen och nyfiket söka sig vidare i tron på 
honom påverkar mitt liv mer än något an-
nat. Att umgås med familj, vänner och att 
få snickra på fritiden betyder också mycket. 
Musiken betyder också 
mycket för mig. Jag tycker 
om att sjunga och fuskar lite 
på gitarr. 

VALLOKALER OCH ÖPPETTIDER

Benny Runsten
Präst, Ekerö pastorat

Frågor och svar om 
Kyrkovalet i Ekerö pastorat 

hör du här:

www.svenskakyrkan.se/ekero/om-kyrkovalet-i-radio

 15 september klockan 9-10: 
 Nomineringsgrupperna i Ekerö pastorat
 intervjuas i Radio Viking 101,4, repris på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/ekero/om-kyrkovalet-i-radio

studieförbundet Sensus. 
Här kan du läsa mer: https://www.sensus.se

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

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
Nu är det dags!
Nu är det hög tid för dig som är medlem i Svenska kyrkan och 16 år fyllda att rösta i Kyrkovalet 2021!  
Det är en fantastisk chans att påverka i det troligtvis närmaste demokratiska valet. Kanske att din granne  
eller en kompis står på listorna?! 

I Färingsö församling finns det tre olika nomineringsgrupper att välja bland. Du kan brevrösta, förtidsrösta och rösta på själva  
valdagen på söndag 19 september. All information finns på särskilda sidor i denna tidning. Det du röstar om är vilka som ska 
bestämma om inriktningen på det församlingsarbete som du bland annat ser här i annonsen. Torsdagssoppa, körer, barn- och 
ungdom, diakoni, fastighetsförvaltning, kyrkoavgift, kulturarvet och mycket mer! 

Vi hoppas att du som är tveksam också tar chansen. Som biskop Lennart Koskinen bad i kyrkans förbön i Skå kyrka i söndags: 
”Gud, skicka en ängel som gör så att även de saktfärdiga kommer och röstar!” 

Snart är det också dags! Dags att öppna kyrkorna fullt ut efter de hävda Coronarestriktionerna. Mer om detta i nästa tidning.  
Tills vi ses igen: Guds rikaste Välsignelse önskar jag dig! 

Peter Strömmer, kyrkoherde 

”Ungdomskvällar i Stenhamra” 
Stenhamra församlingsgård

Onsdagar 15.00-21.30

Livsnära samtal om tro, hopp och kärlek

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

GUDSTJÄNSTER
 
Sön 2021-09-19 Färentuna kyrka
11:00 MÄSSA MED LJUSTÄNDNING
 Yngve Göransson, präst.  
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker.
 

Ons  2021-09-22 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA
 Peter Strömmer, präst.  
  
Sön 2021-09-26 Stenhamra församlingsgård
11:00 MÄSSA MED LJUSTÄNDNING
 Peter Strömmer, präst.  
 Birgitta Lindeke Levin, kyrkomusiker.

 

”Soppluncher”
Stenhamra församlingsgård, torsdagar 12.00 

Färentuna församlingshem, varannan 
tisdag, udda veckor, 12.00

Alla är välkomna, kom som du är...Alla är välkomna, kom som du är...
Från åk. 6Från åk. 6



Det handlar om ett ju-
gendhus på Drottning-
holmsmalmen som Isabella 
Söderblom förvaltar efter 
sin pappa Björn, som gick 
bort 2014. Men framförallt 
om den tillhörande utbygg-
naden, i form av en borg i 
medeltida stil.

Åsikterna kring bygglo-
vet till borgen går isär och 
turerna om dess vara eller 
icke vara har varit många 
och pågått i många år. Slut-
ligen kom dock beskedet 
från byggnadsnämnden på 
Ekerö: Isabella måste riva 
borgen innan den 25 augus-
ti annars utfärdas ett vite 
om 1,5 miljoner kronor följt 
av att kommunen river bor-
gen på Isabellas bekostnad.

Men att riva den är lättare 
sagt än gjort. Borgen är ge-
diget byggd och ligger högt 
uppe på en kulle. Offerten 
med det lägsta priset ligger 
enligt Isabella på miljonbe-
lopp, pengar som hon inte 
har. Samtidigt menar hon 
att det borde finnas en an-
nan lösning. Att bygga om 
i enlighet med det bygglov 
som faktiskt finns bevil-
jat eller att få uppskov och 
ansöka om nytt bygglov är 
några av de förslag hon har. 

– Men kommunen har 
inte visat intresse för att 
lösa detta. De svarar inte 
ens på mina mejl, säger 
hon. 

Den 25 augusti löpte tids-
fristen ut och Isabella har 
fått ta ett lån för att påbörja 
rivningen. Fyra man håller 
på att hacka loss de stora 
stenbumlingarna. Det tar 
sin tid, sakta men säkert fal-
ler hennes pappas livsverk i 
takt med att pengarna hon 
lånat sinar. 

Samtidigt, så sent som i 
förra veckan, tar historien 
ny vändning när två leda-
möter från Ekerö kommuns 
byggnadsnämnd erbjuder 
Isabella att köpa borgen, för 
en bråkdel av värdet för ett 
hus i det området. Afton-
bladet, som var på plats hos 

henne för en artikel, fick 
erbjudandet på band och 
nyheten smälldes upp stort.

Isabella är upprörd och 
upplever att männen ut-
nyttjat hennes situation för 
egen vinning.

– Det känns upprörande, 
minst sagt. Man undrar ju 
hur det går till i byggnads-
nämnden.

Lokalpolitikern Sebas-
tian Överfeltd känner sig i 
sin tur falskt anklagad och 
har en helt annan version.

– Jag vet inte vad Isabel-
las agenda är, men hon har 
i alla fall, med Aftonbladets 
hjälp, smutskastat mig på 
ett fult sätt, säger Sebastian 
Överfeldt.  

Enligt honom är det Isabel-
la som tagit kontakt och 
bett honom om hjälp och 
eftersom han är kunnig på 
området och har kontakter 
erbjöd han sig att försöka 
hitta en köpare till borgen. 

Att det skulle vara 
olämpligt att engagera sig 
med tanke på sitt uppdrag 
i byggnadsnämnden håller 
han inte med om. Han för-
klarar att han agerat som 
privatperson och inte po-
litiker och att han inte ens 
kan erinra sig att han varit 
involverad i Isabellas ären-
de i byggnadsnämnden.

– Jag tyckte synd om Isa-
bella och har inte gjort nå-
got för egen vinning. 

Han berättar hur han och 
hans familj, som en följd av 
artikeln i Aftonbladet, fått 
ta emot mordhot, både via 
nätet och telefonen.

– Jag mår skitdåligt och 
sover inte på nätterna, utan 
sitter och vakar över min 
familj.

Samtidigt poängterar han 
att han förstår att folk blir 
upprörda efter en sådan ar-
tikel som Aftonbladet skri-
vit.

– Men det är inte sanning-
en, säger han. 

Kent Einarsson, som är er-
sättare i byggnadsnämnden 
och den andra  lokalpoliti-
kern som syftas på i Afton-
bladets  artikel,  menar att 
han bara varit med Sebas-
tian Överfeldt som sällskap 
och inte besökt borgen an-
nat än av nyfikenhet.  Enligt 
Kent Einarsson  var  han 
inte ens med under större 
delen av samtalet och att 
allt som skrivits om honom 
är lögn.

– Jag har inte gjort eller 
sagt något olämpligt och 
har gjort polisanmälan 
samt kontaktat advokat  för 
att driva  förtalsmål  mot  
de som sprider  lögner  om 
mig.

Arnulf Langlet,  ordförande 
i byggnadsnämnden, har 
lyssnat på hela inspelning-
en från besökstillfället och 
hans åsikt är att man inte 
uppför sig så som de båda 
ledamöterna gjort. 

– Sitter man i byggnads-
nämnden har man en skyl-
dighet att tänka sig för. Vi i 
kommunen tar avstånd från 
den här typen av agerande 
och har också upprättat en 
polisanmälan.

Med  anledning av hän-
delsen har  kommunen 
också aktualiserat en ut-

bildning där  jurister  går 
igenom vad som  gäller  för  
de personer som sitter i 
nämnderna. 

Att andra medborga-
re blir oroliga av vad som 
hänt, förstår Arnulf Lang-
let, men han menar att man 
kan känna sig trygg med ar-
betet som byggnadsnämn-
den gör. 

– Att en eller ett par per-
soner skulle kunna påverka 
ett ärende, där både politi-

MALMEN | Den har varit en snackis länge. ”Borgen” 
som tornar upp sig på Drottningholmsmalmen 
och delar mälaröborna i två läger –  de som älskar 
och de som hatar den.  För en tid sedan kom 
beslutet att den ska rivas. Men nu har historien 
tagit ny vändning.

Nu rivs “b

NYHETER  

’’

22

LOVÖN  | Efter sommarens intensiva sprängningar vid 
Tillflykten på Lovön, är nu två 25 meter långa tunnel-
mynningar utsprängda. Nu påbörjas nya sprängningar 
för att tunnlarna i Tillflykten ska leda hela vägen ned till 
den nivå där Trafikverket bygger huvudtunnlarna. Enligt 
dem kommer de fortsatta sprängningarna att märkas 
av allt mindre i takt med att de sker längre och längre 
ned under jord. Ramptunnlarna från Tillflykten ner till 
E4 Förbifart Stockholm blir påfart för resor norrut från 
Ekerö och avfart för de som kommer norrifrån och ska 
till Ekerö.

KOMMUNEN | Från och med den 30 september måste 
brittiska medborgare ansöka om uppehållsstatus för att 
ha rätt att vistas i Sverige. Med anledning av detta har 
22 britter ansökt om upphållstillstånd i Ekerö kommun. 
Sammanlagt närmare 9 800 ansökningar har kommit in 
från 275 av landets kommuner, enligt Migrationsverkets 
siffror.

– Migrationsverkets bedömning är att cirka 90 procent 
av de britter och deras anhöriga som befinner sig i Sverige 
och som inte har beviljats svenskt medborgarskap eller 
permanent uppehållstillstånd har ansökt, säger Ylwa 
Kallenbäck, processledare på Migrationsverkets projekt-
resursenhet, i ett skriftligt svar till nyhetsbyrån Siren.
Statistiken från Migrationsverket gäller enbart ansök-
ningar från brittiska medborgare, inte ansökningar från 
deras familjemedlemmar. Flest ansökningar om uppe-
hållsstatus har kommit in från storstäderna Stockholm, 
Göteborg och Malmö

MÄLARÖARNA | En person boende i Ekerö kom-
mun har dömts till 40 dagsböter à 300 kronor av 
Åklagarmyndighetens riksenheten för miljö- och arbets-
miljömål för en händelse som skedde i juli 2020. Den 
dömde har då, tillsammans med två andra personer, 
vistats i ett fågelskyddsområde i norra Sverige och visat 
oaktsamhet samt brutit mot föreskrifter.

MUSIK | Den 2 september släppte det över 50 år gamla 
bandet ABBA, där mälaröbon Agneta Fältskog ingår, 
nyheten om att deras nya album med tio nya låtar kom-
mer under hösten. Två av spåren spelades redan under 
presskonferensen. Nyheten gjorde avtryck i hela världen 
och de flesta kritikerna gav översvallande recensioner om 
bandets första musiksläpp på nära 40 år.       

UPPSNAPPAT

Björn Falk och Johan Elfver spelar padel i det senaste 
avsnittet av Mälaröpodden, som också handlar om Falk 
Event och att driva företag på Munsö, en bit ut från cen-
tralorten.                                                            LÄS MER PÅ SID 14
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Med Joakim Jonsson och Johan Elfver
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Borgen, som Isabella Söderbloms p



– Ni vet väl att vi gör vår 
egen sallad i butiken?

EKERÖ89:-
Pris:

borgen”

’’
ISABELLA 

SÖDERBLOM

’’
ker men också tjänstemän 
är inblandade, är inte troligt 
och inget jag någonsin varit 
med om.

Arnulf Langlet och kom-
munens byggnadsnämnd 
delar inte heller Isabellas 
bild av att  de  inte   varit  
behjälpliga eller   svarat 
henne.

– Vi har pratat och haft 
möten. Vi får inte heller 
glömma att det här ärendet 
har prövats i alla instanser 

och att det är fastställt att 
det är olovligt byggt och 
behöver rivas. En ansökan 
om resning är också gjord, 
men den har fått avslag ef-
tersom det inte tillkommit 
information som påverkar 
tidigare beslut. Jag tycker 
att det är en tydlig signal om 
att allt gått rätt till.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

pappa Björn byggde, måste rivas.
 FOTO: HELEN BJURBERG
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HÖSTEN ÄR NÄRA,
DET ÄR VI OCKSÅ



Mälaröarnas
Hemtjänst

MÄLARÖARNA | Den 
19 september öppnas 
vallokalerna runt om i 
kommunen och då kan alla 
medlemmar vara med och 
bestämma om hur kyrkan 
ska arbeta i framtiden. De 
senaste åren är det dock 
under 20 procent som 
tagit den chansen.

– Om vi vill ha en kyrka
som finns med i samhället
och som arbetar för att mo-
ralen och etiken ska finnas
med, då ska vi rösta. Det går
inte att tänka att det är ”kyr-
kans” ansvar, utan det är du, 
jag och alla andra medlem-
mar som är kyrkan, säger
Jan-Hugo Nihlén, valnämn-
dens ordförande i Ekerö pas-
torat.

Han är också en av dem 
som ingår i de nominerings-
grupper som har kandiderat 
till kyrkovalet.

På Färingsösidan är det 
Ulric Andersen som är val-
nämndens ordförande och 
han hoppas också på att 
så många som möjligt av 

medlemmarna ska ta chan-
sen på valdagen att vara 
med och påverka kyrkans 
framtid.

– Det är viktigt att de som
väljs har så stor förankring 
i allmänheten som möjligt 
för att få legitimitet för de 
frågor som de driver, säger 
han.

I Ekerö pastorat har det 
varit ett valdeltagande på 
mellan 18 och 20 procent 
under de senaste valen och 
i Färingsö församling är siff-
ran så låg som 12 till 13 pro-
cent. 

Både Jan-Hugo Nihlén och 
Ulric Andersen menar att 
kyrkans roll är såväl att vara 
bärare av etik och traditioner 
genom att arrangera dop, 
vigslar, begravningar och 
även att finnas där som stöd 
vid till exempel katastrofer 
eller där samhällets övriga 
stödfunktioner är ansträng-
da. 

– Dessutom är de en stor
fastighets- och markägare 
och det är viktigt med det 

demokratiska inflytandet 
för att tillgångarna ska för-
valtas på ett bra sätt, säger 
Ulric Andersen.

På många sätt liknar kyr-
kovalet det politiska valet 
till kommun, landsting och 
riksdag. Även i kyrkan finns 
tre olika nivåer – det lokala 
kyrkofullmäktigevalet, va-
let till stiftsfullmäktige och 
det nationella valet till kyr-
komötet. 

Till skillnad från  i de all-
männa valen har även med-
lemmar från 16 års ålder 
rösträtt i kyrkovalet och 
det är dessutom möjligt 
att rösta på valfri ort i Sve-
rige. En annan skillnad är 
att benämningen politiska 
partier inte förekommer i 
kyrkovalet, utan medlem-
marna röstar istället på no-
mineringsgrupper som är 
sammanslutningar och in-
tressegrupper formade för 
att delta i kyrkovalet.

Förtidsröstning kan göras 
fram till valdagen på ett par 
olika platser i kommunen. 

På valdagen är också de flesta 
hembygdsgårdar och ett par 
kyrkor öppna under större 
delen av dagen för att man 

ska kunna lämna in sina val-
sedlar.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

För etik och moral i samhället
Lågt valdeltagande riskerar att urvattna kyrkans legitimitet

NYHETER 

JAN-HUGO NIHLEN, 
VALNÄMNDENS ORDFÖ-

RANDE, EKERÖ PASTORAT

ULRIC ANDERSEN, VAL-
NÄMNDENS ORDFÖRANDE, 

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

FAKTA KYRKOVALET

Kyrkovalet äger rum den 
19 september.

Alla som är medlemmar 
i Svenska kyrkan och har 
fyllt 16 år senast på valda-
gen får rösta i kyrkovalet.

Man röstar på vilka 
som ska styra Svenska 
kyrkan de kommande fyra 
åren. Direkta val sker till 
kyrkofullmäktige i försam-
lingen eller i pastoratet, till 
stiftsfullmäktige i stiftet 
och till kyrkomötet på den 
nationella nivån.

Nomineringsgrupper i 
Ekerö pastorat: Arbetarpar-
tiet – Socialdemokraterna, 
Kyrkans bästa (KB), Frimo-
dig kyrka och Sverigede-
mokraterna

Nomineringsgrupper 
i Färingsö församling: 
Arbetarepartiet – Socialde-
mokraterna,
Kyrkans väl i Färingsö 
församling och Sverigede-
mokraterna



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

Konfirmation
Anmälan och mer info hittar du på:

www.svenskakyrkan.se/ekero/konfa
För dig född 2007

Sista chansen!

KONFA VINTER
Läger i Kläppen 10-18 april 2022

KONFA sommarKONFA sommar
Läger Björkgården 17-23 juni 2022
Läger Björkgården 17-23 juni 2022



EN ÖPPEN
FOLKKYRKA  

Med fokus på alla människors lika värde 
och öppna kyrkor i hela landet.

Rösta på
Gunilla Blom (C) 
i kyrkovalet. 

Kommunens näringslivschef Johan Elfver och Joakim Jonsson, programledare. 
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Varför har kommunen 
satt upp reklamskylt 
i Närlundakurvan?
FRÅGA 
Varför har kommunen satt upp 
en reklamskylt precis i början på 
Närlundakurvan i riktning mot 
Träkvista? Den distraherar bilis-
ter och är direkt trafikfarligt. Vem 
är det som tyckt att det här var en 
bra idé?   

MÄLARÖBO

SVAR 
Det stämmer, JC Decaux ansökte 
om bygglov 2019 för reklamskylt 
invid Närlundakurvan samt även 
på några andra platser. Bygglov 
är beviljat för placeringen vid 
Närlundakurvan. Inom ramen för 
bygglovärendet hördes trafikpla-
neraren för yttrande om skylten 
skulle påverka trafikmiljön, vilket 
bedömningen var att den inte skul-
le göra.

Kommunen behöver 
fler fältassistenter
FRÅGA 
Ekerö kommun behöver fler fält-
assistenter. De som finns gör ett 
jättebra jobb och är en trygghet 
både för alla ungdomar som drar 
runt på helgar och kvällar och 
för oss andra som är ute. Men det 
behövs fler.   

ANNIKA

SVAR 
Tack för frågan och återkopplingen 
Annika! Vi delar din uppfattning 
om att våra fältassistenter gör ett 
oerhört fint och viktigt jobb för våra 
ungdomar. Frågan om att förstär-
ka den enheten tar vi med oss till 
ansvarig förvaltning och våra för-
troendevalda för bedömning.

Vad händer med    
barackerna vid       
Söderströms väg?
FRÅGA 
Barackerna vid Söderströms-
gården, vad ska det bli där? Ska 
de vara kvar?   

STENHAMRABO

SVAR 

De kommer att vara kvar där under 
en överskådlig tid och användas till 
de kommunala hemtjänstutövar-
na. Vi får återkomma i frågan om 
vad som kommer att ske med dem 
framgent. 

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



       

Gustavshill  –  

 

 •  •  • 
   



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

KYRKOVAL 2021 
Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka. Vi är beroende av människors  
engagemang och i kyrkovalet har alla en möjlighet att påverka. Du röstar fram  
representanter till tre olika nivåer: Kyrkofullmäktige, Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet.

Är du medlem i Svenska kyrkan och fyller 16 år senast på valdagen kan du rösta i 
kyrkovalet. Från och med den 6 september kan du förtidsrösta. 

FÖRTIDSRÖSTA 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 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. Medtag legitimation.  
 
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.



MÄLARÖARNA | I år stäl-
ler 40 konstnärer ut på 30 
platser när Konstringen 
på Mälaröarna slår upp 
portarna den 24 till 26 
september för 32 gång-
en i rad. Den populära 
samlingsutställningen på 
Ekebyhovs slott är också 
tillbaka i år.

Det är tätt mellan prickarna 
på årets karta för Konstring-
ens utställare. Runt om på 
Mälaröarna öppnar 45 lokala 
konstnärer sina ateljéer och 
utställningslokaler för besö-
kare och på Ekebyhovs slott 
finns ett verk av varje utstäl-
lare för att ge ett smakprov.

– En av tankarna med 
konstringen är att den egna 
insatsen tillsammans med 
övriga ska ge en mångdubbel 
effekt. Vi vill bidra till kul-
turlivet i kommunen och vill 
ge konstnärer en möjlighet 
att träffas och umgås samt 
synas i ett större samman-
hang, berättar Jill Stark, ny 
ordförande i föreningen.

Hon berättar att ett tiotal 
arbetsgrupper har arbetat 
med att förbereda årets ut-
ställning. Alla medlemmar 
är med och bidrar med allt 
från annonser till att hänga 
utställningarna och att fär-
digställa årets karta som 
finns att hämta i butiker och 
på många andra ställen på 
Mälaröarna eller på fören-
ingens hemsida.

Nya utställare för i år 

är Annica Johansson som 
ställer ut måleri i akryl samt 
pastell och fine art-tryck, 
Björn Druse som målar 
akvareller, Lena Holst som 
visar mosaik i kakel, sten 
och glas samt Stane ”Slas” 
Loboda som ställer ut me-
tall, koppar och mässings-
föremål.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Metall och akvarell
Stor bredd bland årets Konstringenutställare

NYHETER ”...den egna insatsen tillsammans med de övriga ska ge en mångdubbel effekt” ’’
Inspirerad av 
Australien
KOMMUNEN | Fram till den 
2 oktober ställer sandud-
denbon och konstnären Stig 
Holm ut målningar i Galleri 
Utkiken i Ekerö kulturhus. 
Denna gång har Stigs verk 
hämtat inspiration från 
Australiens  ursprungs-
befolkning aboriginernas 
konst.

Färingsöbo 
i specialroll
FÄRINGSÖ | I en artikel i 
Aftonbladet berättar färing-
söbon och skådespelaren  
Johan Hedenberg om sin 
nya roll i den TV-aktuella 
serien ”Deg” där regissören 
Levan Akin specialskrivit en 
roll åt honom.

– Jag blev glad och 
omtumlad. Och man kan 
ta det både som en kompli-
mang och en förolämpning, 
med tanke på hur rollfiguren 
är, säger han.

Om sitt liv på landet säger 
han: 

– Yngsta dottern har just 
flyttat till Oslo. Jag lever ere-
mitliv här ute och ser knappt 
en människa på 14 dagar.

Akvarell av 
Björn Druse 

(ovan t.v.), 
metallkonst 

av Stane 
Loboda  

(ovan t.h.)
och mosaik 

av Lena Holst  
(t.h.) är några 

av de konst-
verks som är 

nya för i år. 

Mälaröarna

25-26 
september
kl 11-17

 
konstringen.se

Välkommen till 
utställningar och 
öppna ateljéer 
i kulturens övärld!



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

GRÖNYTESKÖTSEL • VINTERVÄGHÅLLNING • VÄGBYGGEN

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

GODISPÅSE FÖR
VILLAÄGARE

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

Mer info och bokning 08-707 33 00.
Välkommen till LEJA – vi har det du vill ha!
  



Näringgsliv ”
Adam Reuterskiöld’’

EKERÖ | I framtidens Ekerö 
centrum kommer besökar-
na att bland annat kunna 
röra sig mellan platserna 
”Arkaden”, ”Ekeröpassagen” 
och ”Mälarporten”. 
Arkitekten Ralph Erskines 
mer än 30 år gamla vision 
om en Mälaröstad med 
mänskliga värden, ska 
också vara ledstjärna fram-
över. Det stod klart när 
kommunstyrelsen klubbade 
igenom sin vision av ett 
utbyggt centrum som kan 
stå klart om fem år.

– Jag känner mig mycket 
nöjd med att vi antagit en 
vision som stämmer väl 
överens med vad befolk-
ningen vill och som gör att 
vi fortfarande kommer vara 
en småstad. Med den här 
intentionen kommer vi ge 
medborgarna ett mycket 
större utbud av service och 
butiker, säger Adam Reuter-
skiöld (M), kommunstyrel-
sens ordförande.

Han berömmer tjänste-
männen, där bland annat 
stadsarkitekt Erik Edström 
varit med och bearbetat ut-
formning av underlaget bestå-
ende av en kravspecifikation 
med namnet Ekerö Mälarös-
tad (namnet myntades av ar-
kitekten Ralph Erskine, reds. 
anm.) och där de mänskliga 
värdena poängteras. Ett an-
tal idéskisser ligger även till 
grund för det fortsatta arbetet. 
I dem kan man se hur bebyg-
gelsen smälter samman med 
den nuvarande, hur ett shop-
pingstråk löper genom cen-
trumet och att grönområden 
är insprängda här och var.

I kravspecifikationen är 
även en mängd förhållanden 
reglerade. Däribland att de 
allra flesta tak ska vara sadel-
tak och i de fall där de behö-
ver vara platta, ska de vara 
täckta med grönska. Likaså 
är kravet på blivande explo-
atörer att de barnteckningar 
som kommit fram i dialog-
processen, ska tas tillvara 

när man skapar lekplatser. 
Thorbjörn Rönnlund, 

ordförande i Ekerö cen-
trumförening och företaga-
re i centrum sedan 2005, är 
positiv till den nya visionen.

– Jag tycker att det ser 
mycket smakfullt ut. Fram-

förallt gillar jag att man tagit 
hänsyn till synpunkterna 
från de olika panelgrupper-
na som var med i förarbetet. 
Där var vi företagare en av 
grupperna, säger han.

Han har dock flera olika 
kärnfrågor som han hoppas 

på att de fortsatta utredning-
arna kommer ge svar på. 
Däribland hur man ska lösa 
det med parkeringar och hur 
de så kallade ankarbutiker-
na, som lockar flest kunder, 
kommer placeras. 

Frågan om bussgaragets 

framtid var inte specifikt 
behandlad på kommunsty-
relsens möte, men enligt 
Adam Reuterskiöld kom-
mer det göras ytterligare 
utredningar kring hur man 
på något sätt kan ta tillvara 
en del av det. Det kan vara 
allt från att spara en vägg till 
att återanvända en del av te-
gelstenarna i en ny vägg. Att 
behålla hela är inte görbart.

– Den exakta bilden av 
centrumets slutgiltiga ge-
staltning kommer växa fram 
under arbetets gång. Vi ska 
bland annat göra fördjupa-
de utredningar på en mängd 
punkter, när det gäller till 
exempel trafikflöden och 
parkeringslösningar. Vi vet 
ju att den här typen av pro-
cesser kan ta väldigt lång tid, 
men en rimlig gissning är att 
centrumet kan stå klart om 
fem år, säger Adam Reuter-
skiöld.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Så blir Ekerös nya centrum

Illustrationen visar en vision av den tänkta Ekeröpassagen som blir det nya handelsstråket från 
Mälarporten till Ekerö torg och befintliga centrumet.          ILLUSTRATION: ERIK EDBLAD OCH ANTON LINDSTRÖM

Grönområden, sadeltak och mänskliga värden i ny vision



Avslappnad miljö 

med ”höga” smaker

”Citat” ’’

MUNSÖ | Mälaröarnas  
nyheter besöker Kolmilan 
och träffar Janne Wilhelms-
son, som berättar om verk-
samheten, tankarna inför 
framtiden och företagets 
syn på utvecklingen av 
Mälaröarna. 
 
Hur länge har ni haft öp-
pet nu och hur har tiden 
varit sedan dess?
– Vi öppnade mitt i pande-
min. Planen var att öppna 
i slutet av maj 2020, men 
vi visste inte då i april om 
det skulle bli så att alla res-
tauranger var tvungna att 
stänga ner. Under somma-
ren när smittspridningen 
gick ner så pass mycket, be-
stämde vi oss för att öppna 
under augusti och lördagen 
den 28 augusti 2020 öppna-
de vi restaurangen.

Hur har första tiden varit? 

– Jag måste säga att det har 
gått bra under rådande om-
ständigheter. Vi är nöjda, vi 
snittar cirka 110 luncher per 
dag men skulle behöva upp 
till cirka 150 för att det skul-
le kännas riktigt bra. Kväl-
larna går väldigt bra med 
cirka 80 till 120 sittande per 
kväll. Jag vill verkligen pas-
sa på att tacka alla mälaröbor 
som verkligen hjälpt oss 
under pandemi. Utan era 
återkommande besök till 
restaurangen hade vi inte 
klarat detta.

Blev det som ni tänkt er så 
här långt?
– Räknar vi bort pandemin 
blev det verkligen så bra som 
vi hade tänkt oss. Läget och 
lokalen är ju helt fantastisk 
och atmosfären både i res-
taurangen och utanför är vi 
väldigt nöjda med, likaså 
köket.

Hur kom det sig att ni 
hamnade just här på 
Ekerö och i Jungfrusund? 
– Det var faktiskt en ren 
slump. För två år sedan var 
Nordblick, vår nuvarande 
hyresvärd, de har även byggt 
huset, och åt på en av kon-
cernens restauranger i Ste-
ninge bruk. De gillade vad 
vi gjorde och blev så impo-
nerade av vårt koncept att de 
nämnde för oss vad de hade 
på gång ute på Ekerö och på 
den vägen var det.

Vad kan man förvänta sig 
som gäst hos er? 
– Våra gäster ska bemötas av 
en avslappnad miljö, käns-
lan av att man kommer till 
en riktig restaurang, trevlig 
personal, god smakrik mat 
med höga smaker. Vi an-
vänder gärna chili, ingefära, 
koriander och vitlök just för 
att få maten så smakrik som 

möjligt utan att den ska upp-
levas som stark. Vi serverar 
mat som vi själva tycker om 
och är stolta över.

Hur vill ni se Mälaröarna 
utvecklas framöver? 
– Delar av utvecklingen är 
redan på gång med att kunna 

ta sig till och från vissa öar i 
kommunen. Att fler och fler 
företag etablerar sig är också 
glädjande. Titta bara på hur 
det ser ut här i Jungfrusund 
med alla nya matställen som 
precis har öppnat och sats-
ningen som görs här i områ-
det i övrigt med padelbanor 

och allt. Det är glädjande och 
gynnar alla boende i områ-
det.

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

Janne Wilhelmsson vid kolgrillen, hjärtat i köket hos Kolmilan.                        FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS

g MN MÖTER! ’’Janne Wilhelmsson

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.

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



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.

JAG MINNS  en händelse från 
1955 i början av min anställ-
ning vid Ekerö brandförsvar. 
Det kom ett larm om brand 
på Hammargården (mitt 
emot nuvarande Färingsö 
Trä), som då var ett internat 
för ungdomar med problem 
och där ett av de stora två-
våningshusen stod i brand. 
Det blev stort larmpådrag, där 
både Stockholms och Solnas 
brandförsvar kallades in som 
förstärkning. I och med det 
blev det stort kaos på brand-
platsen. Förstärkningarna 
från stan var vana vid att ha i 
stort sett fri tillgång till vatten 
och drog därför ut en mängd 
slangar. Till slut satte vi ut en 
vakt vid vår brandbil för att 
förhindra att man drog ut mer 
slang, då det visade sig att man 
företrädesvis plockade slang 
från våra bilar för att själva, 
sedan släckningen var över, 
inte behöva ha en massa arbe-
te med att plocka in den utlag-
da slangen. Ett annat problem 
som också uppstod när alla 
dessa slangar skulle matas 
med vatten, var att vattnet 
inte räckte till. Det var långt 
ner till sjön och matningen 
kördes med två motorsprutor 
i så kallad seriekörning för att 
få fram vatten. Huset kunde 
inte räddas och tyvärr omkom 
en av ungdomarna vid bran-
den som var anlagd.

FINN KRISTIANSEN         
(Anställd i Ekerö 

brandförsvar i 45 år)

EKERÖ MUNSÖ 
HEMBYGDSFÖRENINGS  
PROJEKT 
”JAG MINNS”  

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

”Jag minns”

Foto: Finn Kristiansen 1953

Alltid nära dig! 

100 % om Mälaröarn
a

Arkitekten Ralph Erskine (mitten) gjorde många visningar i det centrum han ritat och berättade om sina tankar bakom arkitekturen.       
FOTO: ARKIV

Han drömde om 
en vänlig småstad 
EKERÖ | För drygt trettio 
år sedan var Mälaröarnas 
nyheter på plats och beva-
kade när Ekerö centrum 
invigdes. Det var ”festligt 
och folkligt”  och många av 
dåtidens underhållnings-
stjärnor var på plats. Det 
var även centrumets skapa-
re Ralph Erskine som berät-
tade om sin vision kring 
att skapa en gammaldags 
småstad.    

Mellan åren 1983 och 1991 
byggdes Ekerö centrum i 
etapper och 1991 stod det helt 
klart. Under invigningen gick 
mälaröborna man ur huse  och 
de fick njuta av både Kikki Da-
nielssons sång, Helmer Bryds 
(alias Gunnar Svenssons, 
reds. anm.) musik, Clownen 
Mannes tokerier och Boppers 
svängiga låtar. 

Allt dokumenterades av 
Mälaörarnas nyheter på två 
och ett halvt uppslag och där 
beskrevs bland annat hur det 
myllrade av människor un-

der invigningen: ”... mitt i det 
värsta omloppet syntes cen-
trumets maestro själv, Ralph 
Erskine, belåtet mysande 
med händerna i fickorna, den 
världsberömde arkitektens 
eget lilla signum. 

– Det börjar redan fungera 
som en gammaldags småstad, 
trånga gränder, mycket folk 
och integration, menade han. 
Det är ett av de bästa projekt 
jag gjort. Jag misströstade 
ibland, men slutresultatet blev 
bra. Nu återstår bara komplet-
teringar”, kunde man läsa.

I en lång intervju berättar han 
om hur han velat återskapa 
den välfungerande samhälls-
strukturen med smala grän-
der, affärer och bostäder, som 
finns i de gamla städerna. Han 
ville skapa ett ”mänskligare 
och vänligare” samhälle och 
han beskrev hur han valt ett 
formspråk som är inspirerat 
av medeltiden. Att centrumet 
ligger precis vid Tappströms-
kanalen var tänkt att uttrycka 

hur det är en centralort, som 
ligger där vattenväg och lands-
väg möts.

Den krassa ekonomiska verk-
ligheten tvingade dock Ralph 
Erskine till en del kompro-
misser. Den första etappen 
av centrumet byggdes i tegel, 
men sedan tvingades arkitek-
ten att acceptera betong som 
byggmaterial. För att skapa 
en helhetskänsla mellan hus-
kropparna räfflade han den 
dock och lät den bli tegelröd. 

”– Området skall fungera 
som ett musikstycke, en sym-
foni. Det skall vara en helhet 
men det skall också finnas 
varianter inom helheten”, för-
klarade han.

Den svarta färgen som åter-
finns här och var menar han 
finns där för att ge en känsla 
av småskalighet. Detta för att 
inte byggnaderna skulle se 
stora och klumpiga ut då han 
tvingats exploatera hårdare än 
vad han ville.

Idag, 30 år senare, är cen-

trumet sig ganska likt jämfört 
med hur det såg ut till en bör-
jan.

– Jag har haft min verksam-
het här sedan 2005 och jag 
tycker att det har varit fantas-
tiskt trivsamt. Framförallt är 
det otroligt trevliga kunder 
och god stämning bland bu-
tiksägarna, konstaterar Thor-
björn Rönnlund, Din syn och 
även ordförande i Ekerö cen-
trumförening.

Något större firande har inte 
centrumföreningen eller för-
valtaren planerat med anled-
ning av smittläget i samhäl-
let, men i samband med sitt 
trettioårsjubileum står dock 
centrumet inför en stor för-
ändring. Utbyggnadsplaner 
har pågått till och från under 
många år och i dagarna fattar 
kommunstyrelsen beslut om 
hur man ska gå vidare med 
dessa. Läs mer om detta på si-
dan ?? i detta nummer.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se



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.

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”.  

Fårdag på Ekebyhov igen. Mälaröarnas fårfolk har anordnat fårdag i mer än 20 år, sista söndagen i augusti,  men på grund av corona 
fick evenemanget ställas in förra året. Nu togs nya tag den 29 augusti. Vädret var fint och en stor publik kom. Alla var väldisciplinerade 
och höll avstånd. I år bjöd dagen på en extra stor rasutställning, hantverksstånd, tovning för barnen och försäljning av produkter med 
fårinriktning. Grillen hade en strid ström av hungriga som ville avnjuta olika lammrätter. Det stora dragplåstret var fårvallningen. I år 
vallade både Border Collin Urax fyra år och Kelpien Stil tre år.                                                                                                 FOTO: MARIA JÖRNHOLM

Batnight på Drottningholmskolan. Lördagen den 4 september firades ”International Bat Night”. Detta evenemang har årligen ägt 
rum sedan 1997. Över 30 länder har numera anslutit sig till detta firande. Syftet är att uppmärksamma fladdermössen och sprida 
kunskap om deras betydelse för våra ekosystem. Drottningholmskolan bjöd därför in barn och vuxna till en spännande dag. Skolan vill 
väcka barnens nyfikenhet, men också göra det spännande och lärorikt. Därför guidades barnen i utställningen. De fick varsin ”fladder-
mus” att sätta på handen för att lära sig med hela kroppen vad en livscykel är som att flyga, jaga, para sig och övervintra. Slutligen fick 
de ett diplom där de blev ”Fladdermössens beskyddare”. Utställningen var öppen under dagen för alla besökare och avslutades med 
ett föredrag och fladdermus-safari, där drygt hundra barn och vuxna kom. Ett fåtal vatten- och nordisk fladdermus upptäcktes med 
ultraljudsdetektorer.  FOTO: MARTINA KARA

40 kustjägare varav flera mälaröbor var med i Vikingapaddling.
I kraftig blåst på regnstänkt Mälarvatten paddlade den 28 augusti 
kustjägarveteraner vindpinade 35 kilometer i K2 faltkajak. Även 
tio singelkajaker deltog. Smala plastkajaker är svårt utsatta i kraf-
tig sidvind. Två K1 kapsejsade på Björkfjärden, följebåten ingrep 
passligt och löste sin uppgift. Alla i mål.

 FOTO: HANS-OLOF DAHLGREN

Företagarnas stora golftävling gick av  stapeln på 
Drottningholms golfbana i strålande solsken den 1 september. 
”Bra marknadsföring av vår kommun, då företagare från hela 
regionen var här och tävlade om en finalplats i Göteborg”,  sa 
Ekerös Susanna Stensdotter, som rodde hem ett av priserna.  Fr 
höger: Klas Jacobsson (Volvo Cars), Susanna Stensdotter (Ekerö) 
samt segraren Bertil Andersson (Nacka-Värmdö).

 FOTO: ANNETT HANSEN, FÖRETAGARNA EKERÖ

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.



Meriterad sportchef till Ekerö
FOTBOLL | Meriterade 
Deval Eminovski, 56, är 
ny sportchef i Ekerö IK 
fotboll. 

I onsdags anlände Ekerö IK 
fotbolls nya sportchef för att 
introduceras och lära känna 
organisationen. Deval Emi-
novski är ett välmeriterat 
namn som bland annat vun-
nit SM-guld som spelare för 
Malmö FF:s herrlag och som 
tränare för Malmö FF:s dam-
lag. Han har bara varit i klub-
ben i några dagar, men har 
redan fått ett positivt intryck 
av sin nya arbetsgivare.

– Jag blev seriöst impo-
nerad av hur professionellt 
rekryteringsfasen genom-
fördes under vilken jag och 
andra kandidater sattes på 
hårda prov. Det visar för 
mig mega seriositet som 
är enormt spännande att få 
vara en del av.

Vad var det som lockade 
dig till Ekerö IK?

– Det är utmaningen att 
vara med i en redan startad 
utvecklingsstrategi. 

Vad är det du kan tillfö-
ra i din roll som sport-
chef ?  

– Jag har god kunskap och 
kompetens om spelarut-
veckling och implemente-
ring av metodiker för spe-
larutveckling. Utöver det 
har jag goda kontakter med 
andra fotbollskollegor som 
utvecklat andra metodiker 
än de som jag behärskar, vil-
ka kan vara intressanta för 
Ekerö IK. 

– Så jag kommer disku-
tera just dessa frågor med 
alla parter jag kommer job-
ba nära med i EIK, för att få 
uppfattning om enskilda 
önskemål men främst för att 
skapa broar mellan befintliga 
och nya metodiker.

Var befinner sig Ekerö IK 
fotboll om fem år?
– Vår ambition är att följa 
utsatt strategi med att un-
derlätta och utveckla ut-
bildningsmetoder som gör 
Ekerö till en föredömlig 
verksamhet för idrottsligs 
utveckling för barn, ung-
dom och vuxna idrottare 

som vill stanna i Ekerö och 
utvecklas med oss. 

JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

Sportnyhet? Skicka kort text till sport@malaroarnasnyheter.se

”Det visar för mig mega seriositet som är enormt 
spännande att få vara en del av...”

Deval EminovskiSpporten ’’

NÅGRA AV DEVAL 
EMINOVSKIS MERITER 
SOM SPELARE OCH 
TRÄNARE

 SM-guld Malmö FF: 1986

 Seriesegrare: 1985, 
1986, 1987 (slutspel på den 
tiden)

 SM-guld som tränare för 
MFF:s damlag 1993

 Har spelat i OS-lands-
laget, U-landslaget, junior-
landslaget och pojklands-
laget

Carl Elmberger ordförande i Ekerö IK fotboll, 
Deval Eminovski i mitten samt Karin Sigge 
Arbetsplats Mälaröarna som varit ansvarig 
för rekryteringsprocessen. 
 FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS

’’
”...gör Ekerö 
till en före-

dömlig verksam-
het för idrottsligs 
utveckling”



T E G N É R S  B A G E R I - E K E R Ö
Äntligen!
Vi kickar igång hösten med ett exklusivt  
utbildningstillfälle för dig som företagare,  
Microsoft 365 med Annika Thörnlund,  
Edoctum. 

Utveckla ditt företagande och få kontroll 
på dina filer och arbetsverktyg.

Bli effektiv med  Microsoft 365

När:  Måndag 20 september, kl 09:00-12:00

Plats:  Work From Ekerö, Sjöstadskajen 1

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

Anmälan:  Via vår hemsida foretagarna.se/ekeroevent

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. 

I vår eventkalender hittar du mer information om denna 
utbildning och höstens affärsmingel med föreläsningar.

SEGLING | Ekerö båtklubb 
gjorde en fin avslutning på 
säsongen och säkrade den 
allsvenska platsen. 

Ekerö båtklubb gjorde den 
bästa insatsen hittills i all-
svenskans sista deltävling 
som hölls i Västerås den 
gångna helgen. Ekerö båt-
klubb slutade på en åtton-
deplats efter helgens seg-
lingar och säkrade därmed 
det allsvenska kontraktet. 
Ekeröteamet som bestod av 
Magnus Tryselius, Åsa Try-
selius, Maud Jonsson och 
Patrik Karlsson jobbade hela 
tiden metodiskt och mini-
merade riskerna och seglade 
väldigt stabilt. 

– Vi kom till Västerås 
med målsättningen att hålla 
klubben kvar i allsvenskan, 
snart märkte vi dock att vi 
hade mer att ge och att vi 
denna helg var riktigt kon-
kurrenskraftiga. Målsätt-
ningen för helgen skruvades 
upp till att nå topp sex denna 
helg och en plats i helgens fi-
nal och det räckte ju nästan 
hela vägen, säger lagets tak-
tiker Patrik Karlsson.

Det innebar att Ekerö 
båtklubb efter helgens åt-

tondeplats slutar på en total 
tolfte plats av 18 lag i den 
allsvenska tabellen.  Ekerö 
båtklubb klarade därmed 
målsättningen för säsongen 
att hänga kvar i allsvenskan 
utan att behöva kvala. 

– Att vi lyckats så bra 
hängde mycket på att sam-
arbetet i teamet fungerade 
mycket bra. Vi tittade hela 
tiden framåt och försökte 
hitta nycklarna för att kun-
na förbättra oss till nästa 
heat. Starterna var ett bra 
exempel på det och när vi 
i helgens sista heat gjorde 
den perfekta starten och 
sedan kunde förvalta det 
till en andraplats kändes det 
riktigt bra, avslutar Patrik 
Karlsson.

Vinnare i Västerås blev 
Halmstad segelsällskap och 
totalvinnare av allsvenskan i 
segling 2021 blev KSSS.

JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

Fin avslutning av Ekerö båtklubb
SPORTEN ”...snart märkte vi dock att vi hade mer att ge och att vi denna helg var riktigt konkurrenskraftiga” ’’p

’’
”...gjorde 
den perfekta 

starten...”

Ekerö 
båtklubb 
under ett 
heat i 
Västerås. 

FOTO: 

PRIVAT
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BÅTKLUBBAR___ 
BÅTKLUBBEN 
FÄRINGARNA
www.bkfaringarna.org

EKERÖ BÅTKLUBB
www.ekerobk.se

EKERÖ 
SOMMARSTADS 
BÅTKLUBB
www.sommarstan.se/
båtklubben

KARLSKÄRS 
BÅTKLUBB
www.karlskarsbc.se

MUNSÖ BÅTKLUBB
munsobk.wordpress.com

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

RÄDDA BARNEN 
MÄLARÖARNA
www.raddabarnen.se

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

HANDIKAPP
organisationer___ 
RSMH-MÄLARÖARNA
rsmh_malaröarna@
yahoo.se

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

HEMBYGDS-
föreningar___ 
ADELSÖ 
HEMBYGDSLAG
www.adelsohembygdslag.se

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

FAKTA EKERÖ 
FILMSTUDIO

 Grundad 1998

 Medlemsantal
 Cirka 180

 Hemsida 
 www.ekero.film 
 studio.se

 E-post
  caroline.bjorling
 @telia.com  
 kay.svanerud@ 
 telia.com

 Kontaktperson
 Caroline   
 Björling
 Kay Svanerud

Ekerö filmstudio

Film är alltid
bäst på bio

Beskriv er 
verksamhet?
– Ekerö filmstudio 
verkar för att ge 
filmintresserade 
möjlighet att upp-
leva film tillsam-
mans. Vi vill öka 
intresset för film av 
god kvalitet, inter-
nationell såväl som 
nationell, doku-
mentär så väl som 
spelfilm. Filmerna 
visas i Ekerö kul-
turhus varannan 
torsdagkväll. 

Vad är utmärkan-
de för er?
– Filmstudion är 
ansluten till SFF, 
Sveriges förenade 
filmstudios, vars 
syfte är att för-
medla värdefull 
film och sprida 
kunskap om film 
som konstform. 
Från deras utbud 
beställs filmerna. 
Vid visningstill-
fället presenteras 
filmen av någon ur 
styrelsen, ibland 
av en inbjuden 
gäst. Efter termi-

nens sista visning 
samlas vi i foajén 
för lite mingel med 
tilltugg. Ett bra till-
fällen att diskutera 
filmerna. 

Vad är aktuellt i 
föreningen just 
nu?
– Vi hoppas kunna 
starta filmverksam-
heten den 30 sep-
tember. Alla över 
15 år är välkomna 
som medlemmar. 
Med tanke på covid 
-19 behövs för-
handsanmälan till 

kontaktperson.

Vilka är framtids-
utsikterna?
– Framtidsutsikter-
na är svårbedömda 
för biofilm då 
teknikutvecklingen 
går så fort.

Vad har ni för ut-
maningar framåt?
– Utmaningen nu 
är att få publiken 
att återvända efter 
coronan och inse 
att film är bäst på 
bio.

 

Under vinjetten ”Mälaröarnas rika föreningsliv” låter tidning-
en föreningar berätta om sin verksamhet. Här pratar vi med 
Caroline Björling, Ekerö filmstudio. 

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

Karlsbodavägen 19A, Box 11104, 168 11 Bromma. Tel: 08-445 14 10. E-post: info@bastuspecialisten.se 

Öppettider: måndag 10-19, tisdag-fredag 9-18, lördagar 10-15.

Se hela vårt stora sortiment på 
www.bastuspecialisten.se

Keddy K10 kombinerar det gedigna med det 
flexibla. En kraftfull murspis, men med nätta 
yttermått som gör att den passar utmärkt även i 
mindre rum. Populär för en klassisk design med 
kakelugns karaktär. Passa på och låt oss offerera!

Keddys kassetter är gjorde i genuint gjutjärn 
och är en pålitlig investering.Finns i två storle-
kar med panorama eller dubbeldörr.

Braskamin K900 Hög från Keddy kombinerar den 
senaste förbränningstekniken med en design som 
framhäver elden. Låt oss lämna en förmånlig offert  
på vald modell.

Bekväm finansiering utan ränta på 24 mån. 

Uppläggningsavgift 495:- och avisering 30:-/mån tillkommer. 

KEDDY-LÖRDAG 10-15.
Lördag mellan 10-15 finns representant från Keddy 

i vår butik. Demonstrerar egenskaperna hos Keddy 

spiskassetter, braskaminer, murspisar och kakelugn. 

Välkommen på visningen och tag gärna med en ritning 

för bästa rådgivning och som underlag för offert.

Vi offererar gärna komplett installation så att du får  

ett eldningsfärdigt förslag.



MUNSÖ | På Munsö i 
det mysiga och sjönära 
Ekebyområdet finner vi 
denna vackra villa som 
uppfördes i början av förra 
sekelskiftet.

Mäklaren Martin Larsson 
berättar att huset från bör-
jan byggdes som tjänstebo-
stad åt de lokala stenhug-
garna. Han säger att huset 
sedan dess självklart har 
moderniserats och byggts 
om och att det idag er-
bjuder ett mycket trivsamt 
boende i en underbar och 
lantlig miljö. Värt att note-

ra är att fasaden är målad i 
traditionell falurödfärg och 
grunden är murad i stora 
huggna stenblock vilket ger 
huset ett robust och stil-
fullt utseende. 

Säljarna berättar att de 
trivts fantastiskt bra i den 
lugna miljön och att huset 
funnits i släkten sedan en 
lång tid tillbaka. 

Vidare menar de att hu-
set har mängder av fördelar, 
men att de största är den 
generösa storleken, det un-
derbara lantköket, de mysi-
ga kakelugnarna och närhe-
ten till sköna bad i Mälaren. 

Den stora härliga tomten 
med de vackra björkarna 
har också varit en perfekt 
lekyta för barnen under de-
ras uppväxt. 

De tycker också att de 
generösa sällskapsrummen 
med de vackra kakelugnar-
na verkligen inbjuder till 
umgänge med familj, släkt 
och vänner. 

De hoppas att de framti-
da ägarna också ska trivas 
i huset på samma sätt som 
de gjort.

  SVENSK FASTIGHETS-
FÖRMEDLING

Generösa ytor i lantlig miljö

EKEBYVÄGEN

HUSDRÖMMAR PÅ MÄLARÖARNA 
Annonsinformation från våra mäklare 

SKANDIAMAKLARNA BROMMA/SPÅNGA/EKERÖ

ADRESS PARADISVÄGEN 8 UTGÅNGSPRIS 5 950 000 KR/BUD BOAREA 116 KVM 4 ROK (3 SOVRUM)
TOMTAREA 1508 KVM BOKADE VISNINGAR MÄKLARE MONIKA KEILLER 070-912 80 44

EKERÖ TAPPSUND — BO I "PARADISET"! 

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



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

  Vi gör hembesök med gratis offertförfråga

ROTAVDRAG 
PÅ ARBETET30%

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

PASSA PÅ

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!

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

Medlem i Sveriges Tapetserarmästare

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 3/13/100
och 7-8 söndagar framåt + Adventsbugg 28 november!

TidTid: BBa kskurs: 1818 19-19 30.30 O. Ob !bs! 3/3/1010 senare titid 1d 19 29-20 30.30!0!
Påbyggnad:18.45-20.15. Obs! 3/10 senare tid 19.45-21.15!

Kostnad: Intensivkurs: 350 kr/pers
  LLöpaöpandende kukurs:rs: 80800 k0 kr/pr/persers

ngsohumbuggs@gmail.com

Buggkurs! Buggkurs! 

Varmt välkomna!

p

AAAnAnmAnmnmälaälaaälaä n:n:nnn   farriin

Höstens skönaste hundsäng
Hög kvalitet 

   och mycket fyllning
Avtagbart överdrag
Tvättas i maskin
Lugnande effekt 

www.cavelipetproducts.se
@cavelipetproducts

LARMET GÅR 

EKERÖ | Lördagen den 11 
september kunde mor-
gontidiga mälaröbor se ett 
rejält polispådrag i trakter-
na mellan Ekerö prästgård 
och Träkvista vid sjutiden. 
En privatperson hade sett 
en man med vad som såg ut 
som ett automatvapen som 
rörde sig i området kring 
prästgården. 

Mannen hittades inte 
trots att man genomsökte 
omgivningarna. Kontakt 
togs också med jaktleda-
ren för ett jaktlag som var i 
området, men mannen med 
vapnet kunde inte identifie-
ras.                                           

Polispådrag 
efter man 
med vapen

MÄLARÖARNA | Någon 
gång under den 5 eller 6 sep-
tember har okända perso-
ner dumpat avfall på Munsö 
genom att öppna grinden 
till en djurhage där det betar 
nötkreatur. Där har sedan 
omkring två kubikmeter 
byggavfall bestående av 
plankor, betong samt fler-

Nedskräpning 
och stölder

EKEBYHOV | Den 9 septem-
ber beordrades en polispa-
trull till Ekebyhovs slott med 
anledning av en singelolycka 
med bil. En bilförare hade 
lagt i fel växel i sin bil och 
kört in i framförvarande som 
stod parkerad. Färden fort-
satte genom en häck, in i en 
lyktstolpe och en flaggstång 

Singelolycka 
och flera
smitningar 

samt nedför en brant backe. 
Föraren fördes till sjukhus 
med vissa skador, men ingen 
annan person råkade illa ut 
vid olyckan.

En tidig morgon i början 
av september fick en fast-
ighetsägare i Svartsjö oön-
skad påhälsning i sin träd-
gård Hen vaknade av en 
smäll utanför huset och steg 
upp för att undersöka saken 
och såg då att någon kört 
ner cirka 20 meter av spirea-
häcken. Bilen fick bärgas 
från platsen, men föraren 
syntes inte till och hade inte 
lämnat sina kontaktuppgif-
ter.

Under samma vecka drab-
bades en annan bilförare av 
en smitningsolycka under 
eftermiddagsköerna på 
Ekerövägen vid Drottning-
holm. Den drabbade såg i 
sin backspegel hur bakom-
varande förare tittade på sin 
passagerare i framsätet och 
sedan körde rakt in i fordo-
net. Målsägande gick då ur 
sitt fordon, kontrollerade 
skadorna och sa till den som 
orsakat dem att de behöv-
de fylla i papper och skulle 
åka åt sidan och ordna med 
detta. Föraren i det andra 
fordonet körde då in på in-
fartsparkeringen, gjorde en 
u-sväng där och lämnade se-
dan platsen för att köra mot 
trafiken i riktning därifrån.  
                                       

SVARTSJÖ | En äppelstöld 
av rejäla mått skedde från 
en tomt i Svartsjö nat-
ten till den 9 september. 
Fastighetsägaren uppger att 
något trampat igenom häck-
en, gått in på tomten och 
stulit uppskattningsvis mel-
lan 50 och 60 kilo äpplen av 
sorten Cox orange från ett 
träd.                                             

Äppelstöld
på Färingsö

talet sopsäckar med okänt 
innehåll. Hagen lämnades 
därefter öppen, dock hann 
inga djur rymma eller ska-
das innan tilltaget upptäck-
tes.

Under perioden har också 
en byggarbetsplats på Ekerö 
drabbats av inbrott genom 
att staketet klippts upp. Fyra 
uppsättningar av splitter 
nya dubbla däck inklusive 
fälg och stegringar stals från 
platsen.

Likaså har ett flertal kata-
lysatorer stulits från bilar på 
Ekerö. Från ICA Tappström 
har det också kommit in 
anmälningar om butiksstöl-
der, liksom från OKQ8 där 
två män och två kvinnor 
genom att samarbeta stal flera 
varor samt en bensindunk.

En plastjolle har stu-
lits från Liljedalsvägen 
på Ekerö, en väska från en 
bil vid Drottningholms 
slott och en cykel från 
Björkuddsvägen. De tjuvar 
som försökte stjäla 21 båt-
batterier och ett släp från 
Jungfrusunds marina blev 
dock avbrutna i sitt värv då 
de blev störda av två vittnen. 
Tjuvarna försvann snabbt 
från platsen.                             

50 til 60 kilo äpplen stals från 
Svartsjö.                     FOTO: ARKIV

FOTO: ARKIV



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: Irene Holmquist, Gustavshill handelsträdgård.
FOTO:  THOMAS  ÄLGEKRANS

Vi gratulerar Britten Fors, Stenhamra, till förra numrets 
vinst där korsordet hade nedanstående lösning. 

Läs mer på ivt.se

Hälsosamt inomhusklimat 
och stor energibesparing.

AirX 400

Geo 500

Vent 402

  

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 

Buggkurs! 



Sitter en söndag eftermid-
dag i kö från Brommaplan ut 
mot Ekerö. Klockan är kvart 
över två och det är tjockt 
med trafik – det kryper 
långsamt. Det var samma 
sak igår, lördag eftermiddag. 
Vad jag har upplevt är det så 
varje helg och varje vardag. 

Jag gillar inte att köa – för-
söker planera mitt resande 
för att slippa köerna – men 
det har ett pris – och det 
priset är valfrihet. Det är 
en form av isolering som 
ibland känns värre än pan-
demin – besökare drar sig 
för att komma till Ekerö 
på grund av trafiken och 
jag drar mig för att åka av 
samma anledning. Känslan 
av att vara inlåst hänger 
över mig. Jag har bott på 
Ekerö i 24 år och har köat 
många gånger, men mest 
med buss. I början var det 
värst på tisdagar när det var 
motorträff vid Brostugan, 
men sällan ett problem på 
helgerna. Under alla dessa år 
har politiker lovat att det ska 

bli bättre och jag har varit 
tålmodig. Åker båt, cyklar 
och kan jobba på distans. Nu 
är mitt tålamod slut. När blir 
det bättre? Sannolikt inte 
innan förbifarten är klar. Det 
är i dagsläget år 2030 – om 
cirka tio år. 

Visst får vi fyra filer snart, 
men är det tillräckligt? 
Är det tillräckligt för att 
svälja befintligt tryck och 
kommande ökningar? Jag 
förstår inte hur det här ska 
fungera när närmare  1 000 
nya bostäder har kommit 
till. Ja, ni läser rätt – det 
planeras 800 lägenheter vid 
Tappström som ska stå klara 
mellan 2024 och 2027. Lägg 
till åtminstone 130 lägen-
heter vid Träkvista torg och 

50 parhus på Ekerövallen. 
Dessutom planerad 
nyproduktion av villor vid 
Lundhagens strand och i 
Mörby. Vi talar om åtmins-
tone 1 000 nya bostäder 
inom de närmaste åren. Och 
vi vet ju att med varje ny 
bostad ökar trafiken. 

Nu vill jag ha ett svar – hur 
tänker ni politiker som har 
beslutat om denna bygg-
nation? Ska vi som bor här 
fortsätta att ha det så här och 
bli ännu mer  begränsade i 
åtminstone tio år till? Och 
nu har jag inte ens nämnt de 
utmaningar räddningstjäns-
ten har, men det har ju andra 
belyst på ett väldigt bra sätt.

– Mvh Therese Rosén

Dags för byggpaus! Akut hallbrist på Ekerö

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.

Arriva sköter inte sitt uppdrag
Vill bara tacka för att ni stort 
slog upp busseländet för 
adelsöborna i Mälaröarnas 
nyheter. Tyvärr skyller  Arriva  
på att roten till det onda är väg-
bygget och att ansvaret ligger 
hos Trafikverket.

Sanningen är att det har varit ett 
problem länge. Jag har pendlat till 
city från Adelsö sedan 2012 och har 
under åren både mejlat och ringt till 
Arriva för att uppmärksamma dem 
på bussar som missar färjan med 
endast ett par minuter bara för att 
busschauffören inte vill ringa till 
färjepersonalen och be dem vänta. 
Att bussarna på vintern varit utan 

värme så att man fått ta med sig 
extra varma kläder (blev dock bättre 
efter ett par års klagande). 

Att bussen inte kommer. Att 
bussar gått sönder så att vi fått göra 
bussbyten, ibland med väntetider 
upp till en timme på kalla och blå-
siga busshållplatser (tack och lov för 
att Ekerö taxi har haft lediga bilar...). 

Jag vet inte hur många gånger 
jag har bett om återkoppling från 
ansvariga på Arriva, men ingen har 
någonsin hört av sig. Det är bara de 
stackars ungdomarna i Arrivas växel 
som har fått tagit emot arga samtal 
med klagomål. Pandemin gjorde 
dock att jag kunde jobba hemifrån, 
och det har varit otroligt skönt att 

slippa känna den frustration som 
bussåkandet tidigare innebar. 

Tyvärr har Arrivas slarv genom åren 
gjort att de flesta adelsöbor återgår 
till bilkörning, trots att de gärna 
skulle ta bussen – bara det gick att 
lita på att den kommer i tid och att 
man kommer hem i skälig tid på 
kvällen. Vi som pendlar till stan har 
ändå långa resdagar, så att behöva 
vänta en timme eller mer på att 
nästa buss dyker upp tar på humöret 
och krafterna.Tack återigen för att ni 
tog upp detta! Jag har inga illusioner 
om att vi ska få samma service som 
de i stan (trots att busskortet är lika 
dyrt), men det är bra att det kommer 
fram att de inte sköter sitt uppdrag.

– Susanne

Stort, stort tack till dig, 
du genomgoa själ som 
letade upp min adress 
och stoppade ner  mitt 
tappade kreditkort i min 
brevlåda.

– Maggan

rosor 
 tack

Vet ni att Ekerö har en akut 
hallbrist? Vill vi ha det så? 
År ut och år in sliter alla 
föreningar med att få tider 
som kan göra det möjligt 
att ge alla barn och vuxna 
på Mälaröarna möjlighet att 
röra på sig. Kort och gott, 
vi har på tok för få hallar i 
relation till hur många som 
vill röra på sig. Era barn får 
stå i årslånga köer för att 
kunna vara med på inne-
bandy, gymnastik, parkour, 
basket, armbrytning, inne-
fotboll, judo, brottning och 
så vidare. De föreningarna 
som vänder sig till lite äldre 
ungdomar och vuxna får 
halltider när man borde 
sova. 

Detta faktum är det 
knäpptyst om från poli-
tiker som gör vår budget. 
Beslutet att inte bygga nytt 
kopplat till hur vi växer i 
kommunen går många år 
tillbaka. Att det nu väntas 
tas ett beslut att riva en hall, 
Ekebyhovskolan, kommer 
leda till att vissa föreningar 

helt går under. Denna hall 
är undermålig, på grund  av 
valet att inte ge tillräckligt 
med anslag för att genom-
föra underhåll. När fören-
ingarna då ställer frågan vad 
lösningen är, blir svaret –  
det kommer, sedan om typ 
tio år. Det ska kanske byggas 
en ny skola vid Alverbäck? 
Sedan. De kräver inte att 
Engelska skolan ska till-
handahålla en gympasal åt 
sina elever som kommunen 
kan nyttja kvällstid. De vill 
inte bygga tältvarianter som 
skulle lösa våra problem. 

Vilka är nu de? Jo, de 
sittande politiker som styr 
i nämnder och fullmäktige. 
Om vi mälaröbor inte vill 
ha det såhär, så gör er röst 
hörd. Maila till dem, säg till! 
Använd demokratin som 
den är tänkt att användas.

– En röst från en 
frustrerad förälder/
medborgare/idrotts-
intresserad/less på 
tystnaden

Otroligt oestetisk skyltplacering!
Anses detta snyggt och 
passande för gamla Sten-
hamras strand?  Det är 
extremt illa genomtänkt, 
både vad gäller placering-
arna och budskapen på 
skyltarna!  Det är fult på alla 

sätt, ingen enhetlighet alls. 
Ett virrvarr av vägskyltar 
till parkeringen, en del 
verkar upprepa varandra, 
sitter hippelihapp uppsatta 
lite här och var. Dessutom 
skylt om att ej parkera på 

parkeringen? Kanske menas 
att inte köra in den vägen... 
Otroligt oestetiskt! 
     Den nyligen ditmonte-
rade spärren mot båtram-
pen är också ditsmälld 
mitt på skylten ”förbud att 

stanna” där. Vem i all sin 
dar ansvarar för uppsätt-
ningen av dessa?  Så tråkigt! 
Stenhamra badstrands miljö 
har gått mer och mer ner.

 – Boende i området



DIN LOKALA ARBETSMARKNAD
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  

Att tänka på inför en anställningsintervju 
Vet du vad du ska säga för att fånga rekryterarens intresse? Här kommer några tips 
och råd i jakten på ditt drömjobb

Gör din research
Förberedelse, förberedelse, förberedelse… ja ni förstår. När det är dags för intervju gäller 
det att komma väl förberedd. Gör ordentlig research på företaget, läs på hemsidan, se vilka 
tjänster/produkter de erbjuder, läs deras historia och vision. Uppdatera dig via deras sociala 
medier, där får du en bild av hur företaget syns och kommunicerar till målgrupp, kunder och 
framtida anställda. 

Läs igenom annonsen (igen) så att du har uppdaterad bild av jobbet och vilka kvalifika-
tioner som efterfrågas. Notera nyckelord, vilka kompetenser som önskas och formulera för 
dig själv på vilket sätt du lever upp till verksamhetens önskelista. 

Ha för vana att spara ner jobbannonserna till jobb som du söker. Det är extra viktigt för 
dig som söker många jobb. Är du i jobbsökartagen är vårt tips till dig att ha ett system för 
vilka jobb du sökt, när du sökte när, vem som är rekryterande chef och varför du söker jobbet. 
På så sätt kan du lätt gå tillbaka till din ansökan och platsannonsen och på bästa sätt förbereda 
dig för intervjun. 

Vet du vem som ska intervjua dig? Om inte, kolla upp det och titta på personens 
LinkedIn-profil. Kanske har ni gemensamma kontakter, kanske vill du ta en kontakt med 
er gemensamma kontakt för att förbereda dig inför intervjun. Då kan det också vara bra att 
nämna den gemensamma kontakten vid intervjutillfället. OCH ha namnet på den du ska 
träffa i minnet när du kommer till företaget, anmäler dig vid porten/receptionen och presen-
terar dig med namn och namnet på den du ska träffa. Ett bra och professionellt första intryck 
är viktigt i alla sammanhang och där är anställningsintervjun är inget undantag.

Vanligaste intervjufrågorna
Det finns vanligare och mindre vanliga frågor vid en intervju. Vi har några favoritfrågor som 
vi gärna använder under intervjuprocessen och som vi vill dela med dig. 

 Hur kommer det sig att du har sökt det här jobbet? 
 Vad kan du bidra med? 
 Beskriv ditt nuläge, jobb/utbildningsmässigt? 
 Vilken relevant erfarenhet har du för det här jobbet? 
 Vad vill du utvecklas inom? 
 Avslutningsvis, är det något som jag inte har frågat dig om, som du vill lyfta fram om dig 

själv, som är bra för oss att känna till?

Sista frågan kan ses som en kort sammanfattning av frågorna ovan. Likaså din chans att sälja 
in dig själv om det är saker som du inte har fått möjlighet att berätta tidigare under intervjun. 

När du svarar på frågorna ovan är det bra att ge korta exempel, från verkliga jobbsitua-
tioner. Är du i början av ditt yrkesliv, ny på arbetsmarknaden är det bra att ta exempel från 
skolan eller andra engagemang från vilka du har erfarenhet. Det kan vara från föreningsen-
gagemang, fritidsintressen eller liknande.

Några till tips på vägen...
Planera hur du tar dig till intervjun. Kom i tid, ca 10-15 min innan avtalad tid. Förbered frågor 
som du själv vill ställa till den som intervjuar dig. Ett annat tips är att aldrig fråga om det som 
du lätt kan läsa dig till via hemsidan. Här kommer några frågor som kan vara bra att ställa: 
Hur mäts resultat för rollen? Vilka ingår i teamet? Vad ser ni som viktig för att lyckas i rollen? 
I slutet av intervjun, tack för att de tog sig tid att träffa dig och efter intervjun är det trevligt 
att mejla kort och tacka för mötet. 

Vi önskar dig lycka till på din intervju! Vill du träna intervjusituationen? Då rekommen-
derar vi dig att vara med i vårt mentorskapsprogram där övnings intervjuer ingår som ett 
delmoment.

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

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

Visst ska vi hitta en lösning Ulrika!
REPLIK

Din insändare i senaste 
numret av MN kan vi skriva 
under mycket på. När 
miljöarbetet diskuteras 
är det ofta på en nivå som 
det är svårt för medborga-
ren att hänga med i. Det 
blir så abstrakt att man 
lägger ner helt enkelt. Men 
du skriver många saker 
som vi i Centerpartiet på 
Mälaröarna kan skriva 
under på direkt. 

Ett antal punkter arbetas 
det med och visst vore det 
roligt om det gick lite for-
tare ibland, men det vet du 
ju att planering och genom-
förande tar tid. Men för att 
ta punkt för punkt.

 Gång- och cykelvägar 
arbetas det med och det 
finns en plan för utbyggnad.

 Utbyggd kollektivtrafik.  
Där får vi kämpa tillsam-
mans mot regionen för fler 
busslinjer och inte minst 
vattenvägar. (Läs vår insän-
dare i MN nummer 17).

  Mer vegetariskt i skolan. 
Visst, men valfriheten 
måste få finnas och den mat 

vi serverar i förskola, skola 
och äldreomsorgen ska vara 
av hög kvalitet, gärna när-
producerat och naturligtvis 
svenskt.

 Solceller sätter vi på ny-
byggnationer i kommunens 
regi. Men det kan ökas när 
det sker renoveringar av 
äldre lokaler.

 Våtmarker är toppen. Där 
kan vi nog stimulera jägarna 
som saknar våtmarker för 
fågeljakt.

 Cement eller trä? Där har 
vi nog en nöt att knäcka.  
Där är vi inte överens om 
skogens förvaltning, men 
lokalt kanske vi kan finna 
en fungerande lösning.

  Biologiska mångfalden 
och hållbart jordbruk 
absolut. Vi ska bara till-
sammans finna rätt marker. 
Jordbruket på Mälaröarna 
är jag väldigt nöjd med hur 
det sköts. Vi kan säkert hitta 
ytterligare uppmuntrande 
lösningar för våra bönder.

  Extremväder och bered-
skap för detta ska vi natur-
ligtvis ha. Tack och lov att 
Ekerös landstruktur är för-
skonat från de översväm-

ningar delar av Sverige haft 
i sommar. 

Så, Ulrika, vi bör kunna 
hitta gemensamma bra 
lösningar både på kort sikt, 
men inte minst långsiktigt. 
I Ekeröalliansens plattform 
finns flera av punkterna 
med. Det viktiga i vårt 
kommunala arbete är att 
det är saker som våra ekerö-
bor ser och märker av rent 
konkret. Tyvärr är många 
saker inom miljöområdet 
väldigt kostsamt och det 
är oftast där det stupar då 
vi har en budget att för-
hålla oss till. Men detta 
arbete måste också få kosta 
tycker vi i Centerpartiet på 
Mälaröarnas, annars skjuter 
vi problemet framför oss. 
Så låt oss finna bra lösning 
tillsammans för vår fina 
kommun, men också att vi 
bidrar till det globala arbetet 
där vi kan.

– Ove Wallin (C), 
kommunalråd, grupp-
ledare Mälaröcentern 
– Emma Solnestam 
Lövenstad, ordförande 
Mälaröcentern

Fler trygga cykelvägar krävs för att öka 
cyklandet bland unga på Mälaröarna

REPLIK

Sedan 90-talet har cyklan-
det bland barn och unga 
minskat med 42 procent. 
Det vill Miljöpartiet ändra 
på genom att bygga fler 
trygga cykelvägar. Ett nytt 
läsår har börjat, men all-
deles för få barn kommer 
att cykla till skolan. Enligt 
Trafikanalys rapport cyklar 
barn och unga 42 procent 
mindre idag än under 
mitten av 90-talet.  Parallellt 
med detta rapporteras att 
barn inte rör sig i tillräcklig 
utsträckning. Cykling är ett 
utmärkt sätt att få vardags-
motion på, samtidigt som 
det är det mest klimatsmarta 
transportmedlet.  För att få 
fler barn och unga att cykla 
måste föräldrar känna sig 
trygga med att låta barnen 

cykla till skolan. Därför har 
Miljöpartiet gett förslag 
till fullmäktige om att det 
behövs investeringar på 
Ekerö i:

  En sammanhängande 
gång- och cykelinfrastruk-
tur för hela kommunen.   

  Trygghet för våra unga 
trafikanter genom anpas-
sade hastigheter och trafik-
miljöer där våra unga är. 

  Förbättrat underhåll.
Cykelpotentialstudier 

från runtom i landet visar 
att väldigt många fler än 
idag skulle kunna cykla till 
arbetet. Ekerö sticker ut med 
väldigt liten andel transpor-
ter till och från arbetet med 
cykel. När fler väljer alterna-
tiva färdmedel till bil mins-
kar köerna för de som måste 
ta bilen eller bussen. Om vi 
får fler vuxna att cykla till 

arbetet, kommer även fler 
barn att cykla till skolan. 
Miljöpartiet vill därför ge 
bättre förutsättningar att 
cykla till alla. 

Tyvärr noterar vi att 
intresset för cykelfrågor 
på lokal eller nationell 
nivå ofta brister hos andra 
partier, men på nationell 
nivå kommer det nu tack 
vare Miljöpartiet tas fram 
ett nationellt mål för att 
öka cyklandet. Vi tycker att 
det är särskilt viktigt att ett 
sådant mål tar sikte på att 
öka cyklandet hos barn och 
unga

– Emma Berginger, 
riksdagsledamot och 
trafikpolitisk tales-
person (MP)
– Fredrik Zandrén, 
ordförande Ekerö (MP)



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!

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!

ALARVIKENS¨
aprapati och rehab.

Mn
Ont eller stel? Vi hjälper dig!

Vi erbjuder även rörelseanalys och stötvågsbehandling.

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

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

TORSDAG
varannan vecka
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TORSDAG 23/9   

Samhälle & Näringsliv – Trafik & Utveckling – ”Fråga Johan”

Boka din bil på 
www.haningenynastaxi.se 

eller på 08-520 111 11

Auktoriserad av SBF

Alfa Ekerö

IGNIS
Begravningsbyråer 

Sandviksvägen 4, tidsbokning 
på telefon 08 - 560 310 65

Med lång tradition och 
gedigen kunskap hjälper 

www.ignis.se

• Elsa Ingrid Ljunggren, 
Ekerö, avled den 26 augusti 
i en ålder av 98 år.

• Thullan Elisabet Eriksson, 
Ekerö, avled den 30 augusti 
i en ålder av 94 år.

• Eva Kristina Höök, Ekerö, 
avled den 3 september i en 

ålder av 75 år.

• Jack Tommy Kahlin, Ekerö, 
avled den 4 september i en 
ålder av 76 år.

• Inger Marianne Qvist, 
Ekerö, avled den 5 septem-
ber i en ålder av 86 år.

• Familjeannonsera GRATIS! 
• Max 100 tecken inklusive 
blanksteg samt eventuell 
jpg-bild. 
• Skicka till familj@
malaroarnas nyheter.se  

AVLIDNA___

Min älskade Maka
Min älskade Mamma

Vår kära Farmor och Svärmor

Thullan

Eriksson
* 14 december 1926
✝ 30 augusti 2021

Älskad - Saknad

L E I F
MARGARETA och HANS

Richard med familj
Släkt och vänner

Att frö kan gro och spira
Bli en blomma 

så vacker och skir
Den kan trotsa 
naturens nycker

Men när tiden är ute,
den vissnar så sakta,

för att till slut 
med jorden bli ett

Begravningen äger rum 
fredagen den 1 oktober kl. 11.00

i Ekebyhovskyrkan, Ekerö.
Efter akten inbjudes till

minnesstund. 
Vänligen anmäl deltagande till

stockholmsnya@ignis.se 
eller tel. 08-643 01 50 

senast den 24 september.
Tänk gärna på Hjärt - Lungfonden

tel. 0200-88 24 00

Vår älskade 

Mauritz Olsson
* 3 september 1930

har lämnat oss 
i stor sorg och saknad.

✝ 23 augusti 2021

I N G E G Ä R D

ELISABET  EVA-LENA 
BENGT  JONAS

med familjer

Övrig släkt och vänner

Ditt hjärta som klappat 
så varmt för de Dina 
och ögon som vakat 

och strålat så ömt
Har stannat och slocknat 

till sorg för oss alla
Men vad Du oss gjort 
skall aldrig bli glömt

Avskedet sker i stillhet 
inom familjen.

www.malarobegravning.se

Min älskade Pappa, Morfar
Vår käre Bror

Ivar Jansson
* 20 juli 1943

har lämnat oss i stor saknad.

Ekerö 
den 16 augusti 2021

SUSANNE och PEDRO
Ludwig

Monica och Roffe
Marianne

Övrig släkt och vänner

Många blev åren
Du vandrade här

Så trogen, så verksam i tiden.
Nu mättad av ålder 

förunnat Dig är
Få njuta av eviga friden.

Tack lilla Pappa.

Du somnade stilla
när färden var slut

Från allt vad Du lidit
Du nu vilar ut

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Ekerö kyrka fredagen

den 17/9 kl.14.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund. 
Valfri klädsel. Istället för

blommor, ge gärna en gåva till
Stockholms Katthem via

Bg: 900-1793 eller Pg: 900179-3
Vid frågor kontakta Mälarö
Begr.byrå tel: 08-56036080

Tänd ett ljus och följ begravningen
live via Ivars minnesrum på
www.malarobegravning.se

Vår älskade

Eva Höök
* 5 januari 1946

har lämnat oss 
i stor sorg och saknad

✝ 3 september 2021

MARIA och ÖYSTEIN
KAMILLA och KLAS

JOHAN och ELIN
Barnbarn

Barnbarnsbarn

Släkt och vänner

När tekoppen svalnat
och skeden rört klart

finns ändå ljudet kvar 
- så underbart

När nu dina ögon slocknat har
finns all kärlek, allt du lärt oss

och minnena kvar
Vi spar dem i vårt hjärta
tar fram dem då och då
Så kommer du för alltid

att vara här ändå

Begravningen hålls i Ekerö kyrka
den 23 sep kl 11. Valfri klädsel. 
Efteråt inbjudes till minnesstund

i Ekerö Hembygdsgård. 
OSA senast 19 sep till Lavendla
begr.byrå, sofia.oo@lavendla.se

Vår älskade

Eva von Baillou
* 8 november 1941

har lämnat oss i outsäglig sorg och saknad

Munsö den 4 september 2021

M A X

SUSANNE och KENT
Daniel

PETER och BIRGITTA
Sofie  Mikael

CHRISTIAN

Släkt och vänner

I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som Du var

Begravningen äger rum torsdagen den 30 september 
kl 14.00 i Munsö kyrka. Efter akten inbjudes till minnesstund.

Osa till www.klockarebolaget.se eller tel. 08-26 81 10 
senast den 23 september. Tänk gärna på 

Hjärnfonden gåvotel. 020 - 523 523.

FAMILJ familj@malaroarnas nyheter.se  

Vår älskade

Tom Zetterberg
* 6 juli 1945

har lämnat oss 
i stor sorg och saknad

 9 september 2021

M O N I C A
JEANETTE och FREDRIK

SUSANNE
HELÉN

MADELEN
med familjer

Släkt och vänner

Du var den starkaste av oss 
Men den svagaste ändå
Vi fick hålla dig i handen
Du var nära, du var där 
Hur underbart var inte det
En stund på jorden
                                         Laleh

Begravningen äger rum den 30
sep kl 11 i Ekerö kyrka. Efteråt

inbjudes till minnesstund i
Hembygdsgården. OSA senast 23
sep till Ignis, 08 - 15 16 60. Tänk
gärna på Cancerfonden, 010-199
10 10. Varmt tack till Mälaröarnas

hemtjänst och ASIH Bromma.
www.ignis.se



          

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 5F, Ekerö centrum Väldisponerad

Hörnläge med fönster åt två håll

Trivsam balkong

3 ROK 79 KVM  UTGÅNGSPRIS 2 800 000 KR

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

HISS JA  VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE  JENNY  NÄSLUND  TEL 070-826 83 00

EKERÖ BOSTADSRÄTT

Tegelbruksvägen 5F, Ekerö centrum Högst upp i denna del av huset

Ljust & trivsamt

Bekvämt boende med centralt läge

3 ROK 80.5 KVM UTGÅNGSPRIS 2 900 000 KR

AVGIFT 6 012 KR  EP 67 KWH/KVM/ÅR BYGGÅR 1988

HISS JA  VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE LINN LAGERQVIST  TEL 070-510 65 69

EKERÖ BOSTADSRÄTT

Tegelbruksvägen 3D, Ekerö centrum Perfekt läge med balkong i syd-väst

Ljus och rymlig 

Centralt 

3 ROK 79 KVM  UTGÅNGSPRIS 2 975 000 KR

AVGIFT 5 859 KR  EP 67 KWH/KVM/ÅR  BYGGÅR 1988 

HISS JA  VISAS 19/9 KL. 11:00-11:45 ANMÄLAN KRÄVS

MÄKLARE MARTIN LARSSON TEL 070-830 01 61

EKERÖ BOSTADSRÄTT

Gustavavägen 32, Bokskogen Invid Ekebyhovs slottspark 

Ombyggd till en 4:a

Två renoverade badrum

3 ROK 89 KVM UTGÅNGSPRIS 3 500 000 KR

AVGIFT 5 242 KR  BYGGÅR 1991  EP 133 KWH/KVM/ÅR

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



Klyvarestigen 16G, Stenhamra Stilrent & ostört parhus 

Mycket bra solläge

Underbar och ombonad trädgård

5 ROK 122 KVM UTGÅNGSPRIS 4 750 000 KR

AVGIFT 4 990 KR  BYGGÅR 2020  EP 42 KWH/KVM/ÅR

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE SOPHIA  ÅKERMAN TEL 070-760 46 63

FÄRINGSÖ BOSTADSRÄTTSPARHUS

Klyvarestigen 18D, Stenhamra Soldäck och utomhuspool

Mycket smakfullt

Nytt och modernt

5 ROK 122 KVM UTGÅNGSPRIS 4 600 000 KR

AVGIFT 4 949 KR  BYGGÅR 2020  EP  43 KWH/KVM/ÅR

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE SOPHIA ÅKERMAN TEL 070-760 46 63

FÄRINGSÖ BOSTADSRÄTTSPARHUS

Lupingränd 1B, Stenhamra Atriumhus med villakänsla

Kök från 2018 & Superfint duschrum

Sol från morgon till kväll

4 ROK 108 KVM UTGÅNGSPRIS 3 600 000 KR

TOMT 170 KVM BYGGÅR 1970  EP78 KWH/KVM/ÅR

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE LINN LAGERQVIST TEL 070-510 65 69

FÄRINGSÖ ATRIUMHUS

Ekuddsvägen 32D, Ekudden Superfint barnvänligt gavelradhus

Ombyggd till en 4:a, centralt läge  

Sol från morgon till kväll

3 ROK 91.5 KVM UTGÅNGSPRIS 3 850 000 KR

AVGIFT 4 504 KR  BYGGÅR 1986  EP 95 KWH/KVM/ÅR

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



Kapellvägen 18, Träkvista Härlig familjevilla med centralt läge

4-5 sovrum & öppna sociala ytor

Underbar altan & spabad

7 ROK 217 KVM UTGÅNGSPRIS 10 900 000 KR

TOMT 1 059 KVM BYGGÅR 2000  EP  162 KWH/KVM/ÅR 

VISAS SÖN 19/9 13:00-14:00  ANMÄLAN KRÄVS

MÄKLARE SOPHIA ÅKERMAN  TEL 070-760 46 63

EKERÖ VILLA

Knosterstigen 11, Stenhamra Mycket påkostat och smakfullt

Eksjöhus från 2018

Fint och bra läge

6 ROK 165 KVM UTGÅNGSPRIS 7 500 000 KR

TOMT 1 099 KVM BYGGÅR 2018 EP 59 KWH/KVM/ÅR

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING 

MÄKLARE JENNY NÄSLUND TEL 070-826 83 00

FÄRINGSÖ VILLA

Ekebyvägen 27A, Munsö Vacker villa från förra sekelskiftet

Underbar lantlig miljö

Fungerande kakelugnar

6 ROK 180 KVM  UTGÅNGSPRIS  5 900 000 KR

TOMT 2 095 KVM  BYGGÅR 1909

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE MARTIN LARSSON TEL 070-830 01 61

MUNSÖ VILLA

Tappströmsvägen 52, Ekerö Barnvänligt gavelradhus

Utsikt över Tappströmskanalen

Utmärkt centralt läge

5 ROK 121 KVM  UTGÅNGSPRIS 5 500 000 KR

TOMT 257 KVM  BYGGÅR 1965   EP 137 KWH/KVM/ÅR

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE LINN  LAGERQVIST TEL 070-510 65 69

EKERÖ RADHUS

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


