
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.

Kall e, vår kock lagar 
det mesta av vår goda 

butikslagade mat.

� �

 Räkmacka / Räkmacka Lyx   
 Butikslagad i Tappströms kök.          

Måndag
Ugnsbakad kyckling med mozzarella, 

valnötter och salami. 

Tisdag
Mustig höstgryta. 

Onsdag
Ugnsbakad lax med romsås. 

Torsdag
Köttbullar med gräddsås.

Fredag
Fish and chips med Tappens 

remouladsås.

Varmt välkomna!

DAGENS LUNCH 
Vecka 41 

 /kg 
 99k 

 Dagens lunch Prova vår 
butikslagade lunch måndag till fredag.  
      

 Tappens Boeuf Bourguignon  
 Butikslaga i Tappströms kök.       Jfr pris 149:00/kg.    

 /kg 
 149k 

Tappströms
Egna

Tappströms
Egna Tappens Fiskgryta   Butikslagad 

i Tappströms kök.       Jfr pris 149:00/kg.    

 /kg 
 149k 

 Räkmackans dag 14/10 

 /st 
 89k 

 /st 
 69k 

Vår goda butikslagade mat.

Tappströms
Egna



Öppet 7–22 Tappström

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

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

 /kg 
 149k 

 Grand Levain   Bonjour.   1000 g. 
    Jfr pris 29:90/kg.        

 29  90  /st 

 Benfri Fläskarré   Sverige.   Ca 1100 g. 
    Jfr pris 59:90/kg.        

 59  90  /kg 

 Stora frysta räkor med skal  
 Royal Greenland.   1000 g.   70/90.   
Jfr pris 85:00/kg.    

 /st 
 85k 

 Guldregnbåge   Odlad i Danmark. 
      Jfr pris 129:00/kg.        

 /kg 
 129k 



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. 2021-11-14

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. 21-11-14
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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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

Välkommen till ett nytt Välkommen till ett nytt 
nummer av din lokaltidning!nummer av din lokaltidning!

Nyheter .................sid 6-14
Näringsliv ........... sid 16-17
Kultur ....................... sid 18
Sporten .............. sid 20-21
Tillbakablick ............sid 22

Föreningsliv .............sid 23
Husdrömmar ..........sid 24
Arbetsplats ..............sid 25
Mälaröpodden ....... sid 26
Öarna runt ...............sid 27

Larmet .......................... 28 
Mälarökrysset ........ sid 29
Insändare .......... sid 30-31
Familjesidan ............sid 32
Service för dig .........sid 33

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

Välkommen till ett nytt nummer av din lokaltidning!
Inför varje nytt nummer för vi många interna diskus-
sioner om vad vi ska ta upp i tidningen och vilka tips vi 
ska följa upp för en eventuell artikel. Då vi är en mycket 
liten redaktion måste vi prioritera våra egna intervjuer 
och platsbesök till våra största nyheter. Jag vill gärna 
slå ett slag för vår sida ”Öarna runt” som du hittar på 
27.  Den sidan är vårt sätt att försöka uppmärksamma 
så mycket som möjligt utöver just våra egna artiklar. 
Har du något som du tror skulle passa in där så skicka 
oss gärna ett mail till oarna@malaroarnasnyheter.se   Nedan ser du vad detta num-
mer innehåller redaktionellt, detta i en mix med information och erbjudanden från det 
lokala näringslivet. Trevlig läsning!                                                               

 Thomas Älgekrans        

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

ajen 1, Ek  
070-380 12 45 

   

        

 



Drottningholmsvägen 181, Bromma
www.eklundbil.se #aixamswe   myaixam.se   www.aixam.se

Provkör nya Aixam Emotion hos

Sven Eklund Bil i Bromma 
KAMPANJ 
Beställ bil före 
31/12 så ingår 

3 servicetillfällen 
Uppge kod 

Mälarö



Stefan Skog, från 
Svartsjö, är kritisk 

till projektet

FOTO: SUSANNE KRONHOLM

NYHETER ”Citat” ’’

FÄRINGSÖ | Runt ett fyrtio-
tal elstolpar, emellanåt så 
höga som 30 meter, som 
löper tvärs över Färingsö 
– det är vad som ser ut att 
kunna bli verklighet till 
år 2027, om Vattenfall får 
bygga ett nytt elnät enligt 
sina planer. 

– Landskapets silhuett 
och användning kommer 
att förändras för evig tid, 
säger Stefan Skog, från 
Svartsjö, som är kritisk till 
projektet.

Energiföretaget Vattenfall 
eldistribution har planer på 
att ersätta det tidigare elnä-
tet som går över Färingsö, 
med en ny så kallad luftled-

ning. Projekteringen visar 
att upp till 30 meter höga 
elstolpar ska byggas med ett 
mellanrum på 100 till 200 
meter och löpa längst en 40 
meter bred skogsgata, den 
sex kilometer långa sträckan 
från Sånga till Lövstafjärden. 
Information om planerna 
har skickats ut till berörda 
hushåll, men Stefan Skog 
och många av hans grannar 
är kritiska både till bristen på 
information och tidpunkten 
för utskicken.

– Det kom alldeles för 
sent, ingen visste någonting, 
förrän planerna redan var 
långt framskridna, säger han 
och förklarar att oron bland 
de som bor i området är stor. 

Han menar att det kommer 
påverka både människor, 
miljö och djurliv under väl-
digt lång tid och att effek-
terna kommer vara oåter-
kalleliga. Dessutom undrar 
han hur kommunen kan 
acceptera projektet utan att 
blinka. 

– Vi har ett av Sveriges bäst 
bevarande kulturlandskap. 
Vår åsikt är att kommunen 
offrar enorma värden, mo-
netära och kulturella. Hur 
kommer de kunna säkra att 
inte miljön och friluftsli-
vet försämras för oss som 
bor här och de som besöker 
Färingsö?

Mikael Björnér, kommu-
nikationsansvarig på Vat-

tenfall eldistribution, säger 
att han förstår oron men vill 
förtydliga att det handlar 
om en uppgradering av ett 
redan befintligt nät, från 70 
till 130 kilovolt, vilket inne-
bär delvis nya sträckor samt 
nya stolpar, som kommer bli 
ungefär en halvmeter breda-
re mellan stolpbenen men 
ha ungefär samma höjd som 
befintliga.

– Enstaka stolpar kan i un-
dantagsfall behöva byggas 
upp till 30 meter höga vid 
speciella passager, säger han. 

Att ersätta det planerade 
projektet med markledning-
ar är enligt Mikael Björnér, 
inte möjligt. Han förklarar 

att det finns en allmän upp-
fattning om att alla elnät går 
att grävas ner, men att det är 
för att många förväxlar regi-
onala nät med lokala. 

– Regionala nät med den 
här spänningsnivån görs i 
princip alltid luftburet. Det 
är en beprövad, kostnadsef-
fektiv och tillförlitlig teknik 
med hög tillgänglighet och 
driftsäkerhet, som också går 
betydligt snabbare att repa-
rera om fel skulle uppstå, 
säger han. 

Enligt Mikael Björnér har 
information gått ut som 
den ska och berörda har fått 
normal tid på sig att komma 
med synpunkter. Samrådsti-
den har dessutom förlängts 

från den 1 oktober till den 1 
november i och med att pan-
demirestriktionerna lättade.

Nu väntar ett samrådsmö-
te då berörda kan framföra 
sina synpunkter. Vad mötet 
kommer resultera i vill inte 
Mikael Björnér spekulera i. 

– Synpunkter som fram-
kommer lämnas ihop med 
en miljökonsekvensbeskriv-
ning med bland annat natur-
värde- och fågelinventering 
och arkeologisk utredning 
till Energimarknadsinspek-
tionen, som sedan får fat-
ta beslut om ledningen får 
byggas.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Nya elstolpar tvärs över Färingsö

NYHETER ”Vi har ett av Sveriges bäst bevarande kulturlandskap. Vår åsikt är att kommunen offrar enorma värden...” ’’

Stolparna som ritats in på montaget är exakt dubbelt så höga som de nuvarande. Hur det skulle bli i verkligheten vet ingen ännu, men berörda i Svartsjö menar att stolpar 
och ledningar inte bör avteckna sig mot himlen när man står framför slottet eller rör sig i den historiska och natursköna miljön. FOTO OCH MONTAGE: JOHAN NÄSSTRÖM

Mälaröarnas
Boendestöd



                                PÅ MÄLARÖARNA          

ekerö pastorat 
ekerö, adelsö-munsö och lovö församlingar

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

   

ons 13 oktober Ekebyhovskyrkan
18:30 VECKOMÄSSA 
 Präst: Ulf Franzén, Musiker: Mie Johansson

sön 17 oktober Ekerö kyrka
11:00 GUDSTJÄNST 
 Präst: Benny Runsten, Musik: Kerstin Baldwin Sterner

sön 17 oktober Lovö kyrka
11:00 GUDSTJÄNST 
 Präst: Ulf Franzén, Musik: Leif Asp

sön 17 oktober Ekerö kyrka
16:00 KONSERT
 Jazzgruppen Trinity, ingår i Stockholm Jazz Festival

ons 20 oktober Ekebyhovskyrkan
18:30 KONSERT
 Ekerö gospel, flygel: Daniel Stenbaek, elbas: Magnus  
 Ahlgren, slagverk: Oscar Eriksson Uggla, dirigent: 
 Pernilla Thörewik. Fri entré
  
sön 24 oktober Ekebyhovskyrkan
11:00 GUDSTJÄNST 
 Präst: Katarina Wolf, Musik: Sonorakören under   
 ledning av Alexander Klimentov Löfstrand

sön 24 oktober Adelsö kyrka
15:00 GUDSTJÄNST 
 Präst: Monika Regnfors Sjörén
 Musiker: Carina Einarson 

KALENDARIUM 13/10 – 26/10 2021

                 
             Ekerö pastorat samarbetar med studieförbundet Sensus.       www.sensus.se

Välkommen till öppna förskolan!

Ni som är föräldralediga och är hemma med barn 0-5 

år och gärna träffar andra, här är platsen för er!

Det finns enkelt fika, allt för minskad smittspridning.

Du behöver inte anmäla dig och det kostar ingenting, 

det är bara att dyka upp. 

Måndag 9-12 i Ekebyhovskyrkan 

Sång & rytmik 10.30 i kyrksalen

Onsdag 9-12 i Klockargården Lovö 

Pyssel, sång & rytmik 10.30 

Torsdag 9-12 i Ekebyhovskyrkan 

Sång & rytmik 10.30 i kyrksalen 

Fredag 9-12 Munsö församlingsgård 

Pyssel, sång och rytmik 10.30

Varmt välkomna!

Mie Johansson — Musikpedagog

Mona Rahm (Wikborg) — Förskollärare

Viktoria Lindqvist — Församlingspedagog

Med reservation för eventuella ändringar 
08-560 387 00 • www.svenskakyrkan.se/ekero

Andreas Hellkvist- hammondorgel
Karl Olandersson - trumpet

Jojo Djeridi - trummor

17 oktober 16:00 
Ekerö kyrka 

Fri entré

Ingår i Stockholm Jazz Festival 2021

Jazzkonsert

Jazztrion Trinity

Med reservation för 
eventuella ändringar 

Flygel: Daniel Stenbaek
Elbas: Magnus Ahlgren

Slagverk: Oscar Eriksson Uggla
Dirigent: Pernilla Thörewik

      20 oktober 18:30 
      Ekebyhovskyrkan 

  Fri entré

Höstkonsert
Ekerö Gospel

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

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

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
Vi hör ihop
Nog börjar vi känna att hösten är här med svalare temperaturer, där trädens blad gulnar och växtlighetens  
glesnar. Att leva tillsammans är den kommande söndagens tema, där Jesus talar i evangelietexten om att vi  
alla är bröder, systrar och mödrar med varandra, ja fäder, söner och döttrar också förstås.  
Vi hör ihop helt enkelt. 

Nu har ju dessutom det mesta i samhället öppnat upp, och vi kan träffas och umgås med varandra och kanske vi längtar efter att 
gå på fotboll, bio, teater eller att bara sätta oss ned med goda vänner och kura ihop oss i höstrusket med en varm kopp te och 
ett gott samtal. Jag tror att alla människor längtar efter och söker gemenskap, varför det känns gott att församlingarna ute på 
Mälaröarna slagit upp sina portar till gudstjänster och verksamheter.
Och vardagens lunk, kanske med arbete, skola och möten med andra människor, är ju som livet här och nu. En viss försiktighet och 
en omsorg om varandra kan vara viktigt att påminna oss själva om. 

Gud, du vet vad var och en av oss längtar efter och behöver. Skänk oss den tillit vi behöver för att våga lita till din ständiga  
närvaro, att Du står oss närmare än vi själva förstår och att du aldrig någonsin lämnar oss. Amen

Yngve Göransson, präst i Färingsö församling

Livsnära samtal om tro, hopp och kärlek

GUDSTJÄNSTER
Tors  2021-10-14 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA
 Yngve Göransson, präst. 

Sön 2021-10-17 Skå kyrka
11:00 KONFIRMATIONSMÄSSA MED LJUSTÄNDNING
 Yngve Göransson, präst.  
 Birgitta Lindeke Levin, kyrkomusiker. 
 FaVo-kören medverkar

Tors  2021-10-21 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA
 Yngve Göransson, präst.  

Sön 2021-10-24 Hilleshögs kyrka
11:00 MÄSSA MED LJUSTÄNDNING
 Peter Strömmer, präst. 
 Maria Nordenback-Kress, kyrkomusiker
 
 .

”Veckans tanke”
Andakt varje vecka på Facebook & hemsida 
svenskakyrkan.se/faringso/veckans-tanke

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

”Ungdomskvällar i Stenhamra” 
Stenhamra församlingsgård

Onsdagar 15.00-21.30

Tisdagar 10-11 i Radio Viking
& som podd

på exempelvis Spotify

MMälarö  älarö  
MMötesplatsötesplats

RADIO & PODDRADIO & PODD  

- MED MÄLARÖGÄSTEN- MED MÄLARÖGÄSTEN  



Mälaröarnas
Hemtjänst

LENA 
TÖRNBLOM 
LÖFQUIST,
EKERÖ 
KOMMUN

NYHETER ”Citat” ’’

EKERÖ | Misshandel, dro-
ger och ibland så många 
som 200 ungdomar på en 
och samma plats – skate-
parken på Ekerö har förut-
om att vara en uppskattad 
aktivitetsyta, även blivit 
en plats som lockar till sig 
stökigheter. Nu har kom-
munen satt in extraresur-
ser för att få bukt med pro-
blemen, men fortfarande 
saknas föräldranärvaron.

– Skateparken och det in-
tilliggande utegymmet har 
blivit otroligt uppskattade 
och lockar många besökare. 
Under sensommaren har 
det också blivit en plats dit 

väldigt många ungdomar 
hittat och där vissa ägnar sig 
åt att dricka alko-
hol, spela hög 
musik och 
röka can-
nabis. Vid 
några till-
fällen har 
det även 
blivit bråk 
som urartat 
till misshan-
del, berättar 
Lena Törnblom 
Löfquist, kommunens 
samordningschef.

Hon berättar att polis- 
och fältassistenter har fått 
ringa hem till föräldrar till 

berusade ungdomar ända 
ner i 11-årsåldern och att 

man nu vidtagit ex-
tra åtgärder för att 

motverka pro-
blemen. Un-
der senaste 
tiden och 
tills vida-
re finns det 
fältassisten-

ter på plats på 
helgerna och 

extra väktarre-
surser har kallats in. 

Polisen satsar också på att 
besöka platsen så ofta som 
möjligt och har även gjort 
ingripanden flera helger i 
rad. Brandförsvaret försö-

ker dessutom förlägga sina 
träningar till utegymmet 
för att ytterligare öka vux-
ennärvaron.

– Men de vi saknar är för-
äldrarna. Trots att vi gått 
ut många gånger och upp-
manat till att delta i vuxen-
vandringarna, så är det väl-
digt skral uppslutning till 
samlingen på fritidsgården. 
Det gäller att alla drar sitt 
strå till stacken, säger Lena 
Törnblom Löfquist.

Snart kommer dock san-
nolikt problemen att avta i 
takt med att vädret blir kall-
lare. Då görs en utvärdering 
av höstens insatser, för att 

dra lärdom och förbereda 
för våren då man är beredd 
på att situationerna kan 
återuppstå.

Under två helger har även 
kommunens politiker ta-
git initiativ till att besöka 
platsen kvällstid på helger-
na. Först ut var socialde-
mokraterna som serverade 
korv under en fredagkväll 
till ett stort antal ungdo-
mar. Helgen efter var ett 
tiotal representanter för de 
politiska partierna på plats 
för att bilda sig en upp-
fattning om hur läget är på 
platsen. Framöver planeras 
även vandringar för chefer 
inom kommunens olika 

verksamheter, för att göra 
en insats för ungdomarnas 
trygghet, förstärka vuxen-
närvaron och få en över-
blick av situationen. 

– Men det man måste 
komma ihåg är att ungdo-
mar har lika stor rätt till det 
offentliga rummet som alla 
andra och att det ingår i de-
ras utveckling att de ska få 
ta plats. De har dock inte ett 
så välutvecklat konsekvens-
tänk så vi får alla hjälpas åt 
att förebygga och agera vid 
de problem som kan upp-
stå, säger Lena Törnblom 
Löfquist.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

För mycket fester i skateparken
Kommunen satsar på vuxennärvaro

NYHETER ”Vid några tillfällen har det även blivit bråk som urartat till misshandel” ’’

Under helgkvällar kan så många som 200 ungdomar samlas vid aktivitetsytan. Genom ökad vuxennärvaro hoppas man på att få bukt med problemen. Bland annat har kommunens politiker varit på platsen.                                                                             
 FOTO: LO BÄCKLIND, RODRIGA PARAS OCH EKERÖ KOMMUN

LENA 
TÖRNBLOM 
LÖFQUIST, 

KOMMUNENS 
SAMORD-
NINGSCHEF



VI HAR ÖPPET HUS
   

08-522 033 88  info@malarotraningsverk.se  malarotraningsverk.se  Bryggavägen 133

Gratis prova-på Gratis prova-på 
Anmälan via hemsidan malarotraningsverk.se 

Gå till ”Boka Pass” i toppmenyn, tryck på ”Prova” i schemat 
och fyll i dina uppgifter. 

Måndag-torsdag kl 11.30-13.30, 16.30-20, fredag kl 11.30-12.30, 
lördag kl 8.30-12.30, söndag kl 15.30-18.30 

Vill du boka ett enskilt möte? Maila oss på info@malarotraningsverk.se 
så hjälper vi dig gärna.

SENIORDAGEN 2021
Välkommen till oss på Öppet hus 11-17 oktober

Härliga senior, 
välkommen på inspirationsdag!
När: Torsdag den 28 oktober kl 10-13
Var:  Mälarö Träningsverk, Bryggavägen 133, 
Jungfrusund, Ekerö
Vad:  På programmet står föreläsning med vår 
duktiga naprapat Örjan Lillevik om att ”Träna 
för att åldras med livskvalitet”, rundvisning i 
vår fantastiska träningsmiljö och lunch i gott 
sällskap.
Vem: Du som är senior och tycker om att träffa 
andra likasinnade under hemtrevliga former. 

Vi bjuder på lättare lunch och självklart 
riktigt gott kaffe. 

Anmäl dig genom 
att skicka ett mail till 
info@malarotraningsverk.se 
eller ring 08-522 033 88 
så hjälper vi dig gärna. 

Varmt välkommen!

Färentunavägen 65 • 08-560 241 00 • info.faringso@k-bygg.se • Ord. öppettider: mån-fre 6.30-18, lör 9-14, sön 10-14 • k-bygg.se/faringso
Gäller t.o.m. 26/10-2021. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter, reservation för slutförsäljning.

Badrumsveckor!
RABATT 

25%
på allt kakel och  

klinker

RABATT 

20%
på Forma-serien

RABATT 

20%
på hela sortimentet

Jag ritar ditt badrum  
i 3D CAD-program.
Charlie Daelander



Joanna Dickinson på 
Helgö är en av dem som hört 
av sig till oss efter vår förra 
artikel om busskaoset. Un-
der flera års tid var hon rejält 
missnöjd med den dåligt 
fungerande busstrafiken. 

– Jag och mina barn är 
beroende av buss 309 för 
pendling till skola, jobb, fri-
tidsaktiviteter och service. 
De förseningar och inställda 
turer som dagligen drabbade 
oss betydde att vår vardag 
var helt oförutsägbar, berät-
tar hon och förklarar att hon 
gång på gång klagade till SL:s 
kundtjänst utan att det ledde 
någonstans. Till slut loggade 
hon alla förseningar och in-
ställda bussar och lämnade 
över till trafikdirektören 
på SL och efter det blev det 
bättre.

– Nu är det mestadels okej, 
men turer uteblir dessvärre 
fortfarande. Senast igår av-
gick den utan att invänta an-
slutningsbussen från Brom-
maplan och lämnade åtta 
resenärer att vänta, i mörker 
och regn, en timme på nästa 
buss, säger hon.

Flera av Mälaröarnas läsa-
re menar att andra busslin-
jer på öarna fortfarande har 
problem och många anser 

att det tycks vara lågt prio-
riterat bland beslutsfattare. 
Joanna Dickinson anser att 
kommunen borde bry sig 
mer om hur mälaröbornas 
busstrafik fungerar. 

– Kommunen kallar sig 
ekokommun, men satsar 
mest på bilparkeringar, säger 
hon.

Hon menar också att rese-
garantin, som man hänvisas 
till när man ringer in till SL, 
inte är någon lösning för de 
flesta. 

– När det var som värst 
skulle vi behövt använda 
den flera gånger i veckan. 
Det blir alldeles för många 
utlägg, säger hon.

Hon får medhåll av Gunilla 
Haag, som bor på Söder-
malm i Stockholm, men 

har vuxit upp på Mälarö-
arna och har sitt landställe 
vid Kumla by på Färingsö. 
Enligt henne har det varit 
stora problem med anslut-
ningsbuss 315 från Svanha-
gen i många år.

– Fast det är en anslut-
ningsbuss som ska stå och 
vänta in resenärerna där, så 
är det mer regel än undantag 
att den inte står där när man 
kommer, säger hon och till-
lägger att ett av problemen 
är att kommunikationen 
mellan bussarna inte tycks 
fungera.

Micke Wallin, som dag-
ligen åker från hemmet i 
Skogsbo på Färingsö till job-
bet på Ekerö, upplever sam-
ma problem.

– Tiderna på tavlorna änd-
ras ideligen och det står att 
bussen är försenad på grund 
av framkomlighetspro-
blem, fast det är långt ute på 
Färingsö och knappt någon 
trafik alls. 

Om bussen inte står vid 
Svanhagen när han kommer 
från Ekerö kan det betyda att 
det är en och en halv eller två 
timmar till nästa buss kom-
mer. 

– Är det då sent och vinter 
är det inte lustigt att sitta där 
och vänta. Ibland är det ock-

så barn och gamla som blir 
sittande.

Det har hänt att han för-
sökt lifta för att komma hem 
snabbare.

– Men det är ju ingen som 
vågar plocka upp en 56-årig 
gubbe med skägg, säger han 
med ett uppgivet skratt.

Ludvig Engellau, projekt-
ledare för kommunikation 
och marknadsföring på Ar-
riva, som återigen får chan-
sen att förklara bussproble-
men på Mälaröarna vidhåller 
att de är kopplade till väg-
bygget.

– Det är missvisande att 
kalla det för busskaos när det 
handlar om trafikkaos. Våra 
bussar blir förstås påverka-
de av bygget på Ekerövägen, 
precis som all annan trafik, 
säger han och menar att följd-
effekten kan bli lång, vilket 
han menar också är förkla-
ringen till att förseningarna 
löper över hela dagen och 
inte bara vid rusningstid. 

– När vi tittar på de kla-
gomål om förseningar som 
inkommit så ser vi tydligt att 
de sammanfaller med saker 
som skett i byggprojektet.

Han beklagar att bussar 
ibland uteblir och finner det 
olyckligt, särskilt om det 

MÄLARÖARNA | Reaktionerna på vår artikel om 
busstrafiken på Adelsö har varit massiva. Många 
läsare menar att det är fler än adelsöborna som är 
drabbade. Och att Arrivas bortförklaring om att 
förseningarna skulle bero på vägbygget inte håller.

Mälaröbornas krav till Arriva:

SÅ HÄR SÄGER MÄLARÖARNAS NYHETERS LÄSARE OM BUSSITUATIONEN

”Sanningen är att buss-
problemen har pågått 
längre än vägarbetena”.

”De inställda turerna är 
ofta på tider då det inte är 
några som helst problem 
med köer”.

”Det är olustigt att 
förarna behöver köra över 

gällande hastighetsgränser, 
ibland på smala lands-
bygdsvägar, för att kom-
pensera förseningarna”. 

”Att skylla på Trafikverket, 
som inte alls ansvarar för 
bussförarnas arbetsledning 
är bara undanflykter och 
rent nonsen från Arrivas 
sida”.

”Bussar som avgår för 
tidigt, trots att de ska 
invänta en annan buss, är 
tyvärr vanligt och innebär 
ett minst lika stort problem 
som förseningar, eftersom 
resenärerna då blir strand-
satta att vänta in nästa 
buss, vilket kan ta timmar”. 

”Ett annat irriterande 
Arriva-beteende är att 
bussarna alltför ofta är 
felskyltade eller helt enkelt 
märkta med ”Ej i trafik”. 
Bor man här vet man om 
det och kliver på ändå, men 
en utsocknes passagerare 
vågar knappast gå på en 
sådan buss”.

Fixa bussk

NYHETER  

’’
114 400

NOCKEBY | I slutet av oktober månad beräknar Trafik-
verket att ha slutfört det pågående asfalteringsarbetet av 
de fyra filerna mellan Tappströmsrondellen och Lindö 
tunnel. Då börjar resterande arbeten som exempelvis 
montering av räcken och linjemålning innan de fyra 
filerna kan öppnas.

I slutet av oktober börjar även arbetet med breddning-
en av Nockebybron. Först byts brons lager, på samma sätt 
som man nyligen gjort med Drottningholmsbron och 
därefter påbörjas själva breddningen.

MÄLAÖARNA | En utländsk tidigare idrottsstjärna, som 
tidigare bott i Ekerö kommun, fälls för olaga förföljelse 
gentemot sin ex-sambo samt för dödshot mot bland 
andra två rådmän, en polis och en känd svensk artist som 
han varit bekant med. Mannen döms dels till villkorlig 
dom, dels till tre månaders fängelse. Han har nekat till 
brott, men medgett att han skickat bland annat mejlen 
med de hotfulla meddelandena. 

Golfproffset ska även betala skadestånd till den tidiga-
re sambon samt till tre andra målsägande.

KOMMUNEN | I Ekerö kommun kostar den kommuna-
la grundskolan 114 400 kronor per elev och år, vilket 
ger kommunen plats 201 bland landets 290 kommuner. 
Sammanlagt kostade grundskolan drygt 130 miljarder 
kronor 2020. Rikssnittet per elev ligger på cirka 118 000 
kronor för kommunal grundskola och cirka 108 000 kro-
nor för fristående grundskola.

I statistiken över totalkostnader ingår bland annat 
kostnader för lokaler och inventarier, skolmåltider, elev-
vård, undervisning, lärverktyg, utrustning, skolbibliotek 
och övriga kostnader, till exempel SYV-verksamhet, 
skolledning och administration.

– Från 2009 till 2020 har totalkostnaderna ökat med 51 
procent i fasta priser, säger José Luis Berrospi, undervis-
ningsråd på Skolverket, till Nyhetsbyrån Siren.

– Undervisningskostnader står för mer än hälften av 
totalkostnaden. Lokaler är den näst största kostnaden. 
Det är de som har gått upp mest, fortsätter han.

I Bräcke kostar den kommunala grundskolan närmare 
178 000 kronor per elev, medan den i Trelleborg kostar 99 
000 kronor. Det är kommunerna där kostnaden per elev 
är högst och lägst, enligt färsk statistik från Skolverket.  

Rättelse
MÄLARÖARNA | I förra numret av Mälaröarnas nyheter, 
när vi skrev om Fragancia, som var den första färja att 
trafikera Ekeröleden 1993, smög det sig in ett litet fel i 
texten. Fragancia väger 270 ton och inget annat.                
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drabbar barn, men menar att 
det kan ha flera förklaringar. 
Han förnekar dock att det 
skulle handla om brist på 
förare eller bussar. Likaså 
att anslutningsbussarna 

som har svårigheter att taj-
ma varandra skulle ha med 
något annat än förseningar 
relaterat till vägbygget att 
göra. Han ser inte heller att 
det skulle gå att lösa genom 

att  chaufförerna  kommu-
nicerar bättre med varan-
dra.

– Busschaufförernas upp-
gift är att köra bussen och 
hålla tiderna, inte att kom-
municera. Att prata i tele-
fonen när man kör är inte 
säkert och säkerhet är a och o 
för oss, säger han.

Däremot förklarar Ludvig 
Engellau att Arriva just nu 
ser över vad de skulle kunna 
göra för att lindra de pro-
blem som uppstår i samband 
med väggbygget.

– Jag kan inte presente-
ra några lösningar nu men 
förhoppningsvis kommer 
vi kunna ha några åtgärder 
klara till årsskiftet. Vårt mål 
är att leverera en så bra buss-
trafik som möjligt.

Tills vidare är hans råd till 
den som ska åka buss på Mä-
laröarna att se till att ha god 
marginal. Den som upplever 
problem hänvisar han till 
SL:s kundtjänst.
– Det bästa är att framför 
sina synpunkter. Det är enda 
sättet för oss att få veta vad 
våra resenärer inte är nöjda 
med.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

kaoset!

’’

”Jag har inga illusioner 
om att vi ska få samma ser-
vice som de i stan, trots att 
busskortet är lika dyrt, men 
det är bra att det kommer 
fram att Arriva inte sköter 
sitt uppdrag”. 

 ”Eftersom man inte 
kan lita på Arrivas tidtabell 
så är det färre som åker 
buss än vad som annars 
skulle varit fallet. Och med 
färre busspassagerare ökar 
risken för att bussturerna 
blir mer utglesade och det 
blir ännu sämre service i 
kommunens glesbygd”.

 ”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 ungdo-
marna i SL:s växel som får 
ta emot alla arga samtal 
med klagomål”.

Micke Wallin är van att vänta i Svanhagen, när 
anslutningsbussen redan gått eller inte dyker upp.

 FOTO: HELEN BJURBERG

  

 

På det mesta i vår uteavdelning: 

HÖSTREA  3300  %%  
 

FÄRENTUNA • Tel 560 425 80 

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

EKERÖ89:-
Pris:
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KOMMUNEN | Det så kall-
lade ”Tornhuset” invid 
bussgaraget i Ekerö cen-
trum väcker känslor och 
många mälaröbor drömmer 
om att få se det förvandlas 
till en saluhall eller ett kul-
turhus. Nu har Liberalerna 
Ekerö ansökt om att få 
byggnadsminnesförklara 
byggnaden.

– Huset är en del av cen-
trum som man ser varje 
dag och det var det för-
sta som byggdes på plat-
sen 1949 när Ekerö var en 
jordbruksbygd. Vi behöver 
bevara historien och vär-
na de gamla byggnaderna 
som årsringar, säger Fredrik 
Ohls (L), gruppledare Libe-
ralerna Ekerö.

Vid kommunstyrelsens 
senaste möte klubbades en 
vision om det nya centrum-
et igenom och där formule-
rades bland annat att en ut-
redning ska göras kring hur 
kulturhistoriskt värdefulla 
delar från bussdepån ska 
kunna återanvändas i den 

nya bebyggelsen i områ-
det. I samband med detta sa 
kommunstyrelsens ordfö-
rande Adam Reuterskiöld 
(M) att det inte är ”görbart” 
att behålla hela bussgaraget.

Fredrik Ohls tror dock att 
det absolut skulle vara möj-
ligt att behålla åtminstone 
vissa delar av byggnaden.

– Vi är realister och 
menar att man kan behål-

la den gula tegeldel som 
står utmed Ekerövägen och 
innehåller klocktornet. Det 
är inte politikernas sak att 
avgöra i detalj vad centrum-
et ska innehålla, men vi har 

bland annat nämnt att det 
skulle kunna bli en saluhall 
där det säljs lokala produk-
ter, eller ett kulturhus.

 Byggnadsnämndens ord-
förande Arnulf Langlet (M) 
hänvisar till beslutet i kom-
munstyrelsen:

– Kravspecifikationen 
och visionen har beslutats 
och nu är det upp till ex-
ploatörerna att arbeta fram 
ett planförslag som vi i po-
litiken kan ta ställning till, 
säger han.

Ansökan om att byggnads-
minnesförklara byggnaden 
har lämnats in till länssty-
relsen som nu utreder om 
byggnaden har ett ”synner-
ligen högt kulturhistoriskt 
värde” och om byggnaden 
kan kvalificeras som bygg-
nadsminne eller inte.

Liberalerna har även star-
tat en namninsamling för  
mälaröbor som vill stödja 
bevarandet av tornhuset.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

De kämpar för Tornhuset
NYHETER ”Vi är realister och menar att man kan behålla den gula tegeldel som står utmed Ekerövägen och innehåller klocktornet” ’’

BYGGNADSMINNEN  
EKERÖ KOMMUN

u Ekebyhovs slott, Ekerö

u Hertigarnas stall, Drott- 
      ningholm, Lovö

u Kersö säteri

u Lilla skolan, Drottning-
      holm, Lovö

u Erskines villa, Lovö

FAKTA
BYGGNADSMINNEN

u Det är länsstyrelsen, i 
samråd med fastighets-
ägaren, som beslutar att 
en byggnad eller annan 
miljö ska skyddas som 
byggnadsminne. I beslutet 
anges vilka delar som är 
skyddade och som behöver 
tillstånd för att ändras.

Källa: Länsstyrelsen

Ansökan gjord för byggnadsminnesförklaring

Liberalerna vill bevara den del av bussgaraget i Tappström som står utmed Ekerövägen. 
 FOTO: LO BÄCKLINDER

Ekerös första  
bilbesiktning!

Bryggavägen 99, Ekerö
Boka din tid på www.carspect.se eller 0771 – 44 22 33.

Vi på Carspect har utfört besiktningar sedan 1 juli 2010 då den svenska besiktningsmarknaden  
öppnades för konkurrens. Idag har vi fler än 100 stationer och är drygt 300 anställda i Sverige.
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NYHETER ”Vår nya webbplats är en ny satsning som gjort att vi ska ge invånarna en användarvänlig upplevelse” ’’

KOMMUNEN | 1 200 slump-
mässigt utvalda kommun-
invånare ska under hösten 
få besvara SCB:s årliga 
medborgarundersökning. 
     – Vi strävar ständigt 
efter att bli bättre och för 
att bli det är invånarnas 
uppfattning och syn på 
kommunen en viktig del, 
säger Christina Hedberg, 
kommundirektör.

Den årliga medborgar-
undersökningen görs på 

initiativ av kommunen och 
mäter medborgarnas upp-
fattning om hur det är att 
leva och bo på Mälaröarna. 
Förra årets resultat visade en 
fallande ranking inom alla 
enkätens områden. Kom-
munen menar att det har 
kommit verksamheterna till 
del och varit viktiga vid för-
bättringsarbetet. 

När förra årets undersök-
ning genomfördes hade inte 
kommunens nya webbplats 
lanserats. Christina Hedberg 

hoppas att den, tillsammans 
med andra förbättringar 
som gjorts sedan dess, kan 
ha positiv påverkan på årets 
resultat. 

– Vår nya webbplats är en 
ny satsning som gjort att vi 
ska ge invånarna en använ-
darvänlig upplevelse och 
bättre service, säger hon.

Nytt för i år är att under-
sökningen bland annat 
innehåller nya frågor om 
integration och jämlikhet. 

Även den övre åldersgrän-
sen har tagits bort vilket 
innebär att personer över 84 
år nu också kan delta. 

Insamling av enkäterna 
pågår fram till 3 november 
och resultatet presenteras i 
december.

– Jag vill verkligen upp-
mana dem som blir utvalda 
att svara på undersökning-
en, det är värdefulla inspel 
för oss, säger Christina Hed-
berg.

Dags för medborgarundersökning

Dags för årets medborgarundersökning. 1 200 slump-
mässigt utvalda medborgare får möjlighet att svara på 
enkäten.                                                      FOTO: RODRIGOPARAS.SE

KOMMUNEN | Corona-
pandemin har rört om på 
arbetsmarknaden i Sverige. 
I Ekerö kommun hade 
något färre arbete under 
första halvåret 2021, jäm-
fört med året före. Framför 
allt inom uthyrning, rese- 
och servicetjänster har 
antalet anställda minskat.

Under januari till juni i år 
hade 12 824 av invånarna 
i Ekerö kommun en an-
ställning. Det är 117 färre än 
motsvarande period 2020 
(motsvarande minus 0,9 
procent).

– Av Sveriges 290 kom-
muner är det endast i 92 som 
antalet anställda har ökat 
under första halvåret i år. De 
främsta faktorerna bakom 
utvecklingen är kommu-
nernas geografiska läge samt 
näringslivsstruktur, säger 
Fredrik W Andersson, na-
tionalekonom och analyti-
ker på SCB.

Bland kommunerna i 
Stockholms län sticker Sig-
tuna ut med störst nedgång 
(-2,7 procent), medan Upp-
lands-Bro haft den största 
uppgången (+1,9 procent).

Statistiken utgår från var 
människor är folkbokförda, 
inte var de arbetar. Med hjälp 
av uppgifter från Skattever-
kets arbetsgivardeklaratio-
ner på individnivå (AGI) 
har SCB kunnat räkna ut hur 
stor del av befolkningen som 
klassas som anställda.

Det är framför allt inom 
uthyrning, rese- och servi-
cetjänster som antalet an-
ställda har minskat i Ekerö. 
Under januari till juni an-
ställde branschen samman-
lagt 613 personer. Det är 70 
personer färre än året före 
(-10 procent).

– Det här är en utveckling 
vi även ser i riket som hel-
het. Uthyrning, rese- och 
servicetjänster är ett exem-
pel på en av de branscher 
som sysselsätter färre i dag 
än för ett år sedan. I hela 
Sverige handlar det om ett 
tapp på över 1 300 personer, 
säger Fredrik W Anders-
son.

Däremot var det fler mä-
laröbor som hade arbete 
inom framför allt offent-
lig förvaltning under årets 
första sex månader (+2 pro-
cent).                                           

Färre anställda 
på Mälaröarna



FASTIGHETSBYRÅN EKERÖ, 08-564 109 80

Prata med oss. Vi finns alltid nära till hands.

Stressad inför 
visningen?

Prata med oss. Vi finns alltid nära till hands.

Hur mycket måste fixas i ordning? Vilken homestyling-stil  
gäller? Kommer du någonsin kunna visa upp ditt hem  

över huvud taget? Vi förstår hur det kan kännas att vara  
på väg att sälja bostaden. Och vi hjälper dig gärna med  

alla typer av bostadsfunderingar.

Ett av områdets bästa lägen med naturlandskapet inpå knuten - Välkommen till detta fantastiskt 
charmfulla bostadsrättsradhus om ca 31 kvadratsmarta kvm med tillhörande uteplatser och trädgård. 

Skolallén 38
2:a Drottningholm | Ekerö

Utgångspris 2 375 000 kr Avgift 3 432:-/mån (V/A, sophämtning, bostadsrättstillägg och parkering) Boarea 
31 kvm Energiprestanda 106 kWh/kvm år Visas Sön 17/10 14.00-14.45
Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89



Nytt på
Skytteholm
SKYTTEHOLM | Skytte-
holms konferensanläggning 
är mitt i en utvecklingsfas 
och sedan i våras pågår ett 
arbete med att göra stället 
till en helhetsdestination 
för privatpersoner och före-
tagsgrupper. Driftbolaget 
Stockholm Meeting Selec-
tion och fastighetsäga-
ren Konsumentföreningen 
Stockholm utvecklar till-
sammans en SPA- och relax-
avdelning med gym, pool, 
loungeavdelningar samt ett 
flertal behandlingsrum. Den 
nya anläggningen väntas stå 
helt klart vid årsskiftet.

Två nya 
bilprovningar
BRYGGA | På Bryggavägen 
99 kan bilägare sedan en tid 
tillbaka besiktiga sin bil eller 
lätta lastbil hos nyetablera-
de Carspect. Strax intill, på 
Bryggavägen 100, öppnar 
också statliga Svensk bil-
provning verksamhet under 
hösten, där personbilar, 
lätta lastbilar och motor-
cyklar kan besiktigas i en 
tidigare lagerlokal.

Näringgsliv ”  Johan Elfver’’
MÄLARÖARNA | Svenskt 
näringslivs senaste ran-
king av företagsklimatet i 
landets kommuner backar 
Ekerö tio steg. Även om 
det finns förmildrande 
omständigheter säger 
näringslivschef Johan 
Elfver att man tar de för-
sämrade resultaten på 
allvar och jobbar för att bli 
bättre.

När rankingen för företags-
klimatet släpptes nyligen 
kunde man konstatera att 
Ekerö dalat från plats 182 
till plats 192 bland Sveriges 
290 kommuner. Rankingen 
baseras till två tredjedelar 
på hur 165 svarande företag 
betygsatt sin upplevelse av 
hur det är att driva företag 
på Ekerö när det kommer 
till kontakten med kommu-
nen bland annat. Förutom 
enkätundersökningen an-
vänds myndighetsstatistik 
som underlag för rankingen.

– Ekerö antog i våras en 
ny näringslivsstrategi där 
flera hundra företag fick vara 
med och säga sitt. Enkäten 
som rankingen grundar sig 

på låg ute i början av året 
och har således inte kunnat 
plocka upp några föränd-
ringssignaler. Min förhopp-
ning är att vi ska få se ett lyft 
i enkäten de nästkommande 
åren. Då får vi se om Ekerö 
kommun inte bara antagit en 
strategi utan också efterle-
ver den och fortsätter sträva 
mot att bli bättre, säger Anna 
Wallin, näringspolitisk råd-
givare på Svenskt näringsliv. 

Under senaste tio åren har 
Ekerös placering gått från 
att som bäst ligga på plats 
52 (2012) till årets placering 
som är den lägsta hittills. 
När man tittar närmare på 
de olika kategorierna är det 
främst i de som gäller kon-
takten med kommunen som 
rankingen är låg. Till exem-
pel ligger Ekerö på plats 287 
när det gäller ”Kommunens 
upphandling”. ”Tjänste-
männens attityder till före-
tagande” och ”Dialog mel-
lan företag och kommunens 
beslutsfattare” rankas också 
lågt, med plats 278 respekti-
ve 270.

– Den återkoppling vi får 

från Svenskt näringsliv är 
väldigt viktig för oss i vårt 
förändringsarbete och vi har 
ett väldigt gott samarbete 
med dem. Det finns defini-
tivt saker som vi måste ar-
beta med, men förändring 
tar tid och vi arbetar nu på 
att vår nya företagspoli-
cy ska omsättas i praktisk 

handling, säger Johan Elfver, 
kommunens näringslivs-
chef.

Han beskriver hur faktorer 
som rör tillsyn och tillstånd 
i relation till gruppen före-
tag som verkar inom bygg- 
och fastighetsbranschen, är 
en av de särskilda målgrup-

per som man identifierat är 
missnöjda med sina kom-
munkontakter. 

– Vi arbetar nu på att för-
tydliga syftet med våra oli-
ka samverkansformer med 
kommunens företagare. Det 
är också viktigt att vi är be-
hjälpliga gentemot de olika 
företagarföreningarna som 
är verksamma i kommunen. 
Det är ju företagarna själva 
som är experter på att vara 
företagare och vet vad de be-
höver, säger Johan Elfver.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Kommunen backar i ranking

’’
ANNA WALLIN, 

NÄRINGSPOLITISK 
RÅDGIVARE PÅ SVENSKT 

NÄRINGSLIV

JOHAN ELFVER, 
KOMMUNENS 

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

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

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

SKÖN 
MUSIK 

ATT JOBBA 
TILL

Smak och kvalité 

direkt från Göteborg
MUNSÖ | Mälaröarnas ny-
heter besöker Jungfru-
sunds fisk och träffar Albin 
Cronmark, som berättar om 
verksamheten, tankarna 
inför framtiden och företa-
gets syn på utvecklingen av 
Mälaröarna. 
 
Hur länge har ni haft öp-
pet och hur har tiden varit 
sedan dess? 
– Vi öppnade butiken i maj 
i år och responsen har varit 
över förväntan. Det har va-
rit många glada kunder som 
varit med oss länge och nya 
lyckliga ansikten som nu 
kommer varje vecka. Det 
har varit kul och spännande 
och lära känna Ekerö och alla 
härliga människor som varit 
förbi och hälsat oss välkom-
na. Vi är enormt tacksamma 

för den uttryckta uppskatt-
ningen.

Berätta gärna om er själ-
va, ni som driver Jungfru-
sunds fisk. 
– Vi är i grunden ett familje-
företag från Göteborg som 
varit verksamma i över 35 år 
med fisk, skaldjur och deli-
katesser. Här på Ekerö och i 
Stockholm är vi en samling 
unga och drivna personer 
som tillsammans bygger 
vidare på företagets filosofi; 
smak och kvalité, direkt från 
Göteborg. Vi är en go mix av 
göteborgare och stockhol-
mare som älskar fisk, skal-
djur och god mat.

Hur kom det sig att ni 
hamnade just här på 
Ekerö och i Jungfrusund?

– Det var flera olika faktorer 
som gjorde det naturligt för 
oss att etablera oss här.  I vår 
butik i Ålsten, Bromma, var 
det många mälaröbor som 
berättade om att det sakna-
des en riktig fiskaffär på ön. 
Det bekräftades från de av 
oss som bor och är uppväx-
ta här. Så vi har länge pratat 
om det och till slut, genom 
en hjälpsam kund, kom vi i 
kontakt med fastighetsbo-
laget Nordblick som gav oss 
möjligheten att öppna en 
fiskaffär.  

Hur ser sortimentet ut?
– Vi har egentligen allt som 
finns från havet eftersom vi 
varje dag står på Fiskauktio-
nen i Göteborg och själva 
ropar in dagsfärska varor. 
Varje vecka sorterar vi och 

väljer ut det bästa från Göte-
borg i fisk och skaldjur som 
vi filéear och kokar själva. 
I vårt kök i Göteborg lagar 
och tillreder vi alla goda de-
likatesser hemgjorda sillar, 
såser, pajer gravad lax med 
mera efter egna recept. Un-
der högtider, storhelger och 
säsonger som jul, nyår och 
skaldjurssäsongen anpassar 
vi disken för tiden.

Vad är det som gör er uni-
ka och varför ska man 
handla hos er? 
– Vi gör hela ledet själva 

med noggrannhet.  Vi kö-
per in och handplockar rå-
varorna på Göteborgs fisk-
auktion. Vi tillreder, filéar 
och kokar med kärlek och 
omsorg. Vi transporterar 
med egna kylbilar samma 
dag  och säljer själva i butik 
med fokus på service, kva-
lité och att kunderna ska få 
den bästa känslan Detta gör 
oss helt unika i Stockholm 
och tillåter oss att kunna, 
med stolthet, serva våra 
kunder med det bästa.

Hur vill ni se Mälaröarna 
utvecklas framöver? 
– Vi brinner för det vi gör 
och älskar när andra gör det 
också. Från vårt perspektiv 
vill vi se att det fortsätter 
utvecklas fler nischade spe-
cialbutiker och andra före-
tag som höjer området runt 
Jungfrusund, men även på 
Ekerö.

Till sist, vilket företag i 
kommunen vill ni läsa om 
i tidningen? 
– Frisörerna i Jungfrusund.

g MN MÖTER! ’’Albin Cronmark

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.

Albin Cronmark, Jungfrusunds fisk
 FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS



MÄLARÖARNA | När 
Corona drog in över 
Sverige våren 2020 var 
Emma-Karin Philstrand, 
artist och underhållnings-
producent från Ekerö, en 
av många som plötsligt 
stod helt utan jobb. Men 
istället för att knäckas 
av motgångarna tog hon 
saken i egna händer och 
startade ett radioprogram.

Hon minns mycket väl hur 
det började. De första rap-
porterna om Corona som 
gav utrymme för hopp om 
att faran snart skulle vara 
över, till de alltmer dystra 
prognoserna. Och slutligen 
den första avbokningen, 
som i rask takt följdes av 
flera. Tills hon plötsligt stod 
där helt utan uppdrag – och 
inkomst. 

– Under ett fåtal veckor 
rasade hela mitt yrkesliv 
och allt jag byggt upp under 
mina elva år som egenföre-
tagare ihop som ett korthus, 
berättar Emma-Karin.

Hon förklarar hur hon, 
som den entreprenör hon 
är, under flera månader 
ändå försökte trycka un-
dan sorgen och uppgiven-
heten och istället hitta nya 
lösningar och vägar till att 
kunna fortsätta arbeta med 

det hon älskar och tjäna sitt 
levebröd.

– Men det gick inte. Visst, 
en del kollegor har delvis 
lyckats med digitala lös-
ningar, men för mig handlar 
mitt jobb om det personliga 
mötet och glädjen i det och 
kunde man inte träffas så 
gick allt det förlorat.

Men nöden är som bekant 
uppfinningarnas moder och 
när Emma-Karin inte kun-
de fortsätta att skapa eve-
nemang och stå på scenen 
behövde hon komma på nå-
got annat att göra. Tankarna 
hamnade snart på radion, 
som hon alltid lyssnat myck-
et på själv och hur hon som 
sångerska och voice over 
(speakerröst för film och ra-
dio, reds. anm) var van att 
arbeta med sin röst. Kunde 
det kanske finnas något för 
henne på den lokala radio-
stationen?

På vinst och förlust mejlade 
hon till Radio Viking och 
presenterade sig. Hon fick 
till svar att de tyckte att hen-
nes profil lät intressant och 
kort därefter bjöds hon in 
som bisittare i Janne Widéns 
radioprogram Back to the 
Sixties. I februari fick hon 
börja sända sitt alldeles egna 
program: Musikskafferiet.  

– Nu, ett halvår senare, har 
jag sänt tjugotvå program 
och det är fantastiskt roligt, 
säger Emma-Karin. 

Programmet är inspirerat 
av barnprogrammet Farbror 
Frippes skafferi, som Em-
ma-Karin såg när hon var 
liten.

– Det gick ut på att skå-
despelaren Martin Ljung 
öppnade burkar som det 
kom barnfilmer av alla möj-
liga slag ur. På samma sätt 
fungerar mitt program och 
eftersom min musiksmak 
sträcker sig från klassiskt till 

hårdrock så blir det rejäl va-
riation på musiken.

Samtidigt som Emma-Ka-
rin försöker bjuda på musik 
med stor bredd och över-
raska med att kanske spela 
b-sidan istället för a-sidan 
på singlarna, som andra sta-
tioner gör, ber hon gärna 
lyssnarna om deras önskelå-
tar och berättar även korta 
historier om artisten eller 
musiken hon spelar.

– Det ligger ganska mycket 
jobb bakom varje program, 
säkert sex timmar lägger jag 
ner i research, säger hon och 

poängterar samtidigt att det 
är värt det.

– Det är fantastiskt roligt 
att få jobba med mina pro-
gram. Jag gillar forumet och 
att få höra från människor 
att de tycker om min röst 
och att den passar i radio 
har väckt en tanke i mig, om 
att kanske kunna jobba mer 
med radio i framtiden.  

På Radio Viking sker allt ar-
bete ideellt. Av ekonomiska 
skäl har man inte heller möj-
lighet att mäta hur många 
lyssnare man har, men Em-
ma-Karin får åtskilliga kvit-
ton på att hennes program 
når ut både lokalt och också 
till andra delar av landet och 
runt om i världen. 

– Jag har fått lyssnarmejl 
både från Värmland och Bel-
gien, och feedbacken jag får 
gör mig så glad. 

För Musikskafferiet har 
inneburit mer än en syssel-
sättning för Emma-Karin.

– Mitt privata jag och min 
yrkesroll har flutit ihop så 
länge, så när jag plötsligt för-
lorade mina jobb förlorade 
jag också på sätt och vis min 
identitet, vilket innebar en 
jättedipp psykologiskt för 
mig. Med Musikskafferiet 
har jag på ett sätt fått tillbaka 

den och det känns bra, säger 
hon.

I takt med att vaccina-
tionen kommit igång och 
samhället öppnat upp allt 
mer har uppdrag från hen-
nes gamla verksamhet bör-
jat komma tillbaka igen och 
det är hon tacksam för. Men 
radiouppdraget tänker hon 
inte släppa för det. 
– Nej, jag älskar mitt nya ra-
diojobb och kommer abso-
lut att fortsätta! Och jag väl-
komnar alla som vill in i mitt 
skafferi på torsdagskvällar-
na, så att jag kan få underhål-
la er medan ni lagar mat, äter 
eller kanske ligger i badet.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se    

Jobben försvann – startade radioprogram

KULTUR ”Jag har fått lyssnarmejl både från Värmland och Belgien, och feedbacken jag får gör mig så glad” ’’

EMMA-KARIN 
PHILSTRAND

 Namn: Emma-Karin 
      Philstrand

 Ålder: 46 år

 Bor: Ekerö

 Gör: Artist, underhåll-
ningsproducent och pro-
jektledare vid evenemang 
samt programledare för 
programmet Musikskaffe-
riet på Radio Viking, 101,4, 
torsdagar mellan 19 och 22

Emma-Karin Philstrand, programledare 
för  ”Musikskafferiet”på Radio Viking.

 FOTO: PRIVAT

Ekerö kommun delar årligen ut ett 
miljöstipendium på 30 000 kronor.

 
Miljöstipendiet 2021

Syftet med miljöstipendiet är att stimulera hållbar 
utveckling i kommunen.
Skriftligt förslag på stipendiat ska innehålla 
en utförlig motivering och skickas till: 

Miljöenheten
Box 205, 178 23 Ekerö
eller miljoenheten@ekero.se 

Senast den 31 oktober 2021
Läs mer på ekero.se/miljostipendiet

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

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

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

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

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

Garanterat Högtrycksfri Takrengöring

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

OKTOBERFEST 23/10



Läs mer på ivt.se

Hälsosamt inomhusklimat 
och stor energibesparing.

AirX 400

Geo 500

Vent 402

  

Skå firade avancemanget efter sista matchen i lördags.  FOTO: SKÅ IK

Fotbollsäsongen i mål

FOTBOLL | Det har varit 
blandade resultat när fot-
bollsäsongen nu är över för 
lagen från Mälaröarna. 

Skå IK:s herrar har sköljt 
igenom division 7 och vun-
nit alla sju matcher i den 
enkelserie som i år spelades 
på grund av pandemin. I lör-
dags spelade laget sin sista 
match för säsongen när 163 

personer på Svanängens IP 
fick se laget besegra Iberoa-
mericana IF med 4-1.

– En fantastisk säsong på 
många sätt där vi tar ett stort 
steg framåt i vår verksamhet 
och utveckling. Målsätt-
ningen för herrarna innan 
säsongen var uppflyttning, 
vilket till och med över-
träffades med en serieseger, 
säger spelaren och sportche-

fen Johan Fogelklou.
Efter avancemanget till di-

vision 6 siktar Skås herrar på 
att klättra ytterligare i serie-
systemen.

– Vi vill fortsätta bygga på 
det vi har byggt upp de senas-
te säsongerna. Vi vill ta ytter-
ligare steg i vår utveckling 
och känner oss väl förberedda 
inför division 6. Komman-
de säsong kommer vi även 

ha ett ännu tätare samarbete 
med laget under A-truppen. 
Ett långsiktigt mål sattes upp 
förra säsongen att Skå IK herr 
vill göra en seriös satsning att 
klättra i divisionerna, säger 
Fogelklou.  

Skås damer i division 4 har 
även de haft en bra säsong 
och var med i toppen av se-
rien hela säsongen och sluta-

de till slut på tredjeplats och 
spelar i division 4 även kom-
mande säsong.

Ekerös herrar i division 4 
har haft en tuff säsong. Efter 
den sista omgången i fredags 
hemma mot Djursholm för-
lorade Ekerö med 1-4 och 
slutar därmed sist i serien. På 
11 matcher tog laget 7 poäng 
via två segrar och en oavgjord 

och Ekerös fotbollsherrar får 
ta nya tag i division 5 kom-
mande säsong.  

Ekerös damer i division 4 tog 
två segrar på sina nio match-
er. Laget hamnade på åtton-
deplats av tio lag och klarade 
sig därmed kvar i division 4 
även kommande säsong.

JOHAN ÄLGEKRANS

Sportnyhet? Skicka kort text till sport@malaroarnasnyheter.se

”En fantastisk säsong på många sätt där vi tar ett stort steg 
framåt i vår verksamhet och utveckling”

Johan FogelklouSpporten ’’

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

Äntligen kan vi umgås ute igen!Äntligen kan vi umgås ute igen!
AW med pizza och öl/vinAW med pizza och öl/vin

Fredagar kl 17-20Fredagar kl 17-20
Höstens pizzameny!Höstens pizzameny!

JOSSIS SPECIAL (gammal favorit) JOSSIS SPECIAL (gammal favorit) Tomatsås, mozarella, salcisa och tryffelmajo.Tomatsås, mozarella, salcisa och tryffelmajo.
VEGO LYXVEGO LYX  Smetana, kantareller och VästerbottenostSmetana, kantareller och Västerbottenost
CHEVRE & BETORCHEVRE & BETOR Tomatsås, mozarella, valnötter och honung.Tomatsås, mozarella, valnötter och honung.
SPICYSPICY  Tomatsås, mozarella, ventricina och jalapenokräm.
BAMBINO BAMBINO Tomatsås, mozzarella och rökt skinka.Tomatsås, mozzarella och rökt skinka.

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.



BÅGSKYTTE | Det blev 
guld och silver när juni-
or-SM i bågskytte avgjor-
des i Sundsvall.

Ett hundratal skyttar från 
hela landet deltog i juni-
or-SM i bågskytte i Sunds-
vall nyligen. Ekerö IK bågs-
kytte representerades av 
Stina Wermelin, 14, och 

Paul Widén Forsslund, 10, 
som visade upp strålande 
resultat.

Stina Wermelin tog silver 
i gruppen Barebow Kadett 
13 till 16 år och Paul Widén 
Forslund vann sin grupp 
Barebow knatte, och blev 
alltså svensk mästare i sin 
åldersgrupp. Coachade gjor-
de eldsjälen Isaa Sand med 

mångåriga erfarenheter och 
meriter inom bågskyttet.

Intresset för bågskytte hos 
ungdomar har ökat bland 
annat genom serier som 
Hunger Games och Game 
of Thrones. Internationellt 
har Sverige gjort stora fram-
gångar bland annat genom 
Leo Pettersson som för någ-
ra veckor sedan tog två guld 

och en silvermedalj i EM i 
Slovenien.

– I Sundsvall tog Leo Pet-
tersson ett nytt världsrekord 
för juniorer på 18 meter, vil-
ket naturligtvis inspirerar 
våra unga skyttar, säger Mats 
Widén från Ekerö IK båg-
skytte.

JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

SPORTEN ”I Sundsvall tog Leo Pettersson ett nytt världsrekord för juniorer på 18 meter, vilket naturligtvis inspirerar våra unga skyttar” ’’p
Stor uppslutning 

GOLF | Över 160 golfare 
deltog när Troxhammars 
golfklubb lördagen den 2 
oktober arrangerade den 
första stora tävlingen med 
gemensam kanonstart efter 
att restriktionerna lättade. 
Allt från nybörjare till pro-
fessionella golfspelare i alla 
åldrar deltog i mixade lag. 

Tävlingen hölls till minne 
av golftränare Rickard Nils-
son som gick bort i våras. 

Tre stipendier, som Rickard 
Nilsson instiftade, delades 
också ut till duktiga juni-
orer på Troxhammars och 
Mälarös golfklubbar. Jakob 
Liljedal 19, Martin Kjellser 
20 och Erik Rengardt 17 till-
delades stipendier på 10 000 
kronor respektive 5000 kro-
nor.

JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

Ingen VM-medalj för Berg
BROTTNING | Det blev 
ingen medalj för brotta-
ren Zakarias Berg, 26, i 
brottnings-VM i Oslo som 
avgjordes förra helgen. Berg 
inledde 87-kilosklassen med 
att vinna mot Kumar Sinal 
från Indien i kvalet och mot 
Yoan Dimitrov från Belarus 

i åttondelsfinalen. I kvartsfi-
nalen tog det dock stopp för 
Skå IK fostrade Berg där han 
förlorade mot Istvan Takacs 
från Ungern. Takacs förlo-
rade sedan semifinalen och 
det blev därmed ingen chans 
för återkval för Berg.            

Guld och silver i bågskytte

Paul Widén Forsslund blev svensk mästare i sin åldersgrupp och Stina Wermelin tog silver i sin.
FOTO: MATS WIDÉN

Erik Rengardt, 
Martin Kjellser 
(ej med på 
bild) och 
Jakob Liljedal 
tilldelades de 
första Rickard 
Nilsson-stipen-
dierna. 

FOTO: JOHAN 
ERIKSSON 
TAPPER



 FOTO: GUNILLA BYSTRÖM

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.

Stora planer för 
nytt bostadsområde
SANDUDDEN | ”Klart för 
inflyttning 1998” lyder rubri-
ken på artikeln i Mälaröarnas 
nyheter den 9 december 
1996. Den handlar om det nya 
bostadsområdet Sandudden, 
på södra Ekerö, mitt emot 
Fantholmen, som kommun-
styrelsen nyss godkänt 
exploateringsavtalet för.

Det är spännande nyheter 
som kommer: I resterna av 
rullstensåsen, gropen där in-
landsisen en gång smält un-
dan och som under lång tid 
används som sandtäkt ska ett 
nytt bostadsområde bli till. 
Tanken är att försäljningen av 
de första husen ska påbörjas 
under våren 1997 och strax 
därefter ska byggandet av de 
två första etapperna påbör-

jas. Först 120 radhus, 45 villa-
tomter, förskola samt låg- och 
mellanstadieskola och däref-
ter 100 lägenheter, bland an-
nat för äldreboende.

”Beräknad inflyttning blir 
under våren 1998” säger Björn 
Karlsson, på Metodbyggen 
AB, NCC:s dotterbolag som 
står ansvarig för hela projek-
tet, till reportern.

När artikeln skrivs är ingen 
arkitekt ännu utsedd, men det 
går att läsa att fyra alternati-
va kandidater tagits fram i en 
tävling. Senare ska det stå klart 
att det är Harriet Wistemar 
och Rolf Renvall som står som 
vinnare för etapp 1.

Planerna för det nya området 
är stora. En båtplats för de bo-
ende planeras liksom en bryg-

ga för pendelbåt. Eventuellt 
kan det också bli en egen bad-
plats, som komplement till 
den kommunala som redan 
finns intill platsen. 

Eftersom läget i söder med 
den gamla grusåsen i ryggen, 
är tacksamt, talas det även om 
en eventuell solvärmeanlägg-
ning, men med reservation för 
att en annan energikälla, eller 
en där solvärme kan ingå, kan 
bli billigare, står det också att 
läsa.

Martin De Ron har bott i 
Sandudden, med sin familj, 
nästan från start. De flytta-
de in i februari 2000 och har 
sett hur området utvecklats 
och vuxit under åren. Han 
bekräftar att det också blivit 
en mindre båtklubb för ett 

50-tal båtar nere vid sjön, 
men någon egen badplats el-
ler brygga för pendelbåt iord-
ningställdes aldrig. Inte heller 
någon solvärmeanläggning 
har han sett till. Men väl har 
en damm i områdets mitt och 
fina promenad- och cykelvä-
gar kommit till sedan de först 
kom dit. Andra saker har ock-
så förbättrats.

– I början gick det bara två 
bussar på morgonen, en klock-
an 6 och en klockan 8 och det 
var lite sämre än vi hade räknat 
med, men med tiden har det 
blivit fler turer, säger han nöjt 
och fyller i att han och famil-
jen trivs väldigt bra i området 
och inte har några planer på att 
flytta därifrån.

HELEN BJURBERG

JAG MINNS  gösrodden på 
Björkfjärden i stilla nätter 
strax efter midsommar på 
40- och 50-talet.  Det var på 
den tiden ett mycket populärt 
fiske – det kunde vara 20 till 
30 båtar, som sakta rodde drag 
på fjärden med fyra spön – 
två långa åt sidorna och två 
korta i aktern. Blanka sked-
drag eller rödvita Wobblers 
var populära beten. Vanliga 
fångster en sådan här lugn och 
vacker kväll var fem till sex 
gösar, som vanligtvis vägde 
sju hekto till två kg. Vid mid-
natt hade de flesta rott hem 
och bäst nappade det mellan 
klockan 20 till 23. Idag är det 
inga som ror gös längre – i 
bästa fall är det någon båt som 
kör trolling med motor.

BENGT IRBORG

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”

Alltid nära dig! 

100 % om Mälaröarn
a

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

Planerna för det nya bostadsområdet var många, 
enligt Mälaröarnas nyheters artikel 1996. En del blev 
också av, men långt ifrån allt. FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS
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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.faringsoridsallskap.se

FÄRINGSÖ RIDSKOLA
www.faringsoridskola.se

FOTBOLL FÖR ALLA
futsalforalla@gmail.com

FRILUFTSFRÄM-
JANDET MÄLARÖARNA
www.friluftsfransandet.se

FRISKIS OCH SVETTIS
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
malaroarnasridklubb.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
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

LOVÖ VÄVARE
lovövävare.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
spfseniorerna.se/distrikt
/stockholmsdistrikt.se

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

TRÄKVISTA 
SJÖSCOUTKÅR
trasjo.scout.se

STUDIER___ 
MEDBORGARSKOLAN
www.medborgarskolan.se

SENSUS 
STUDIEFÖRBUND
www.sensus.se

STUDIEFÖRBUNDET 
VUXENSKOLAN
www.sv.se

STUDIEFRÄMJANDET
www.studieframjandet.se

ÖVRIGA 
FÖRENINGAR___ 
ADELSÖ 
FÖRENINGSRÅD
www.adelso.se

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

MÄLARÖARNAS 
BIODLARFÖRENING
www.malarobiodlarna.se

MÄLARÖ 
BRUKHUNDSKLUBB
www.malarobk.se

MÄLARÖ 
HUNDUNGDOM
malarohu.weebly.com

MÄLARÖ 
JAKTVÅRDSKRETS
malarojvk@gmail.com

MÄLARÖARNAS 
FÅRFOLK
malaroarnasfarfolk.se

MÄLARÖARNAS 
MODELLFLYGKLUBB
www.mmfk.se

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

MÄLARÖARNAS 
ORNITOLOGISKA 
FÖRENING
mof-ekero.se

VÄLKOMMEN TILL 
MÄLARÖARNA
vtm@malaroarna.org

FÖRENINGAR! 
Vill ni berätta om er verk-
samhet här på sidan och 
finns med i kommunens 
föreningsregister? 
Mejla: forening@
malaroarnasnyheter.se  
Stämmer uppgifterna i 
registret här? 
Om inte mejla oss de rätta.

LOVÖVÄVARE

 Grundad  1971
 Medlemsantal

Cirka 90

 Ort
Ekerö - Stenhamra

 Hemsida
www.lovövävare.se

 E-post
info@lovovavare.se

 Kontaktperson
Camilla Skorup, 
Christina Ahlerup

Lovö vävare 50 år

Mälaröarnas
mötesplats för 
textilt hantverk

Beskriv er verksamhet?
– Vi är en förening för textilt hantverk. Vår 
vision är att vara ”Mälaröarnas självklara 
mötesplats för textilt hantverk”. 

Vad är utmärkande för er?
– Flera saker. Vi har många olika typer av 
kurser i textila hantverk. Vi har varje år 
studiedagar för årskurs två i kommunens 
skolor, då vi lär barnen att karda och spinna 
ull samt bereda lin. Vi bevarar och utbildar i 
gammalt textilt hantverk och nya tekniker. 

Vad är aktuellt i föreningen just nu?
– Vi har precis haft öppet hus i våra lokaler 
på Solbacken i Stenhamra och har en pågå-
ende utställning på biblioteket i Stenhamra 
fram till den 24 oktober. Vi fyller 50 år i år.

Vilka är framtidsutsikterna?
– Vi vill föryngra oss och få fler medlem-
mar. 

Vad har ni för utmaningar framåt?
– Föryngring.  

Under vinjetten ”Mälaröarnas rika föreningsliv” låter tidningen föreningar berätta om sin 
verksamhet. Här pratar vi med Christina Ahlerup, Lovö vävare. 

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.

Knyppling, udd och 
stad i det fria.

FOTO: ULLA NILSSON



STENHAMRA | Välkommen 
till denna representativa 
och mycket smakfulla 
enplansvilla om totalt 190 
+ 10 kvm med ett under-
bart läge i populära och 
barnvänliga Stenhamra!

Här erbjuds du bland annat 
generösa öppna och sociala 
sällskapsytor och tak i nock 
som skapar en härlig atmos-
fär, stora fönster och bur-
språk. Detta hus är något 
för er som ställer höga krav 
på ert boende och boende-
miljö! Till husets absoluta 

höjdpunkter hör det un-
derbara köket med en stor 
härlig matplats med vacker 
braskamin och utgång till 
altan. Även vardagsrum-
met, med tak i nock och 
flertalet fönster, erbjuder 
något utöver det vanli-
ga. Här finns i övrigt fem 
bra sovrum, ett extra säll-
skapsrum samt två styck-
en badrum och en separat 
tvättstuga och allt detta på 
ett plan! Ljuvligt altandäck 
med en vidsträckt utsikt 
över Stenhamra med härlig 
sol hela dagen samt fantas-

tisk kvällssol med vackra 
solnedgångar. Här finns 
även en gjuten pool från 
2020 med pooltak, ute-
dusch samt gott om plats 
för solstol, grill, lounge-
möbel samt matbord. En 
helt magisk plats att vistas 
på om sommaren! Trevlig 
hörntomt om 1 857 kvm 
med vackra planteringar 
och fina gamla äppelträd 
samt en stor gräsmatta som 
inbjuder till lek.

 SVENSK FASTIGHETS-
FÖRMEDLING

Något utöver det vanliga

GUDMUNDVÄGEN

MÄKLARSTATISTIK  EKERÖ KOMMUN Källa: Svensk mäklarstatistik 21-10-08

                       VILLOR
Tid Kr/kvm Medelpris Antal sålda Prisutveckling

3 
mån 58 875 6 888 000 64 1,3 %

Tid Kr/kvm Medelpris Antal sålda Prisutveckling

12 
mån 52 818 6 920 000 296 17,8 %

                BOSTADSRÄTTER
Tid Kr/kvm Medelpris Antal sålda Prisutveckling

3 
mån 45 828 3 639 000 33 1,5 %

Tid Kr/kvm Medelpris Antal sålda Prisutveckling

12 
mån 43 548 3 606 000 212 16,1 %

                    FRITIDSHUS
Tid Kr/kvm Medelpris Antal sålda Prisutveckling

3 
mån 61 014 3 225 000 3 *

Tid Kr/kvm Medelpris Antal sålda Prisutveckling

12 
mån 76 388 3 158 000 25 3,0

*Underlaget är för litet för statistisk beräkning

PRISUTVECKLING VILLOR PRISUTVECKLING VILLOR   48 månader48 månader

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

HUSDRÖMMAR PÅ MÄLARÖARNA  –  Säljarnas egna ord Annonsinformation från våra mäklare 

Ett hem som överraskar
FÄRENTUNA | Här erbjuds 
ett sällsynt tillfälle till 
denna rymliga och skönt 
planerade familjevilla om 
totalt cirka 254 inredda 
kvm. Huset är präglat av 
funktionalism och har till 
stora delar bevarad arki-
tektur i förädlad originalut-
formning. Boendemiljön 
tillsammans med den skyd-
dade utemiljön i rakt söder-
läge andas ett spännande 
formspråk med skön atti-
tyd och stor bekvämlighet

Redan i hallen upplevs en-
tréplanets underbart luftiga 
sällskapsytor i form av kök 
med plats att samla många 
till bords och ett vardags-
rum med härlig rymd i vin-
kel. Från sällskapsytorna 

öppnar glasade fönster och 
dörrar upp till den grön-
skande trädgården som ut-
formats i fint sammanhang 
med huset. Under sommar-
halvåret upplevs trädgår-
dens trädäckade uteplats 
som en utökad boyta där 
det ges plats för såväl sol-
stolar, middagsbord, grill-
ning i den öppna spisen och 
lek för barnen. 

Intill entrétrappan njuts 
den sena kvällssolen. Bo-
staden ger möjlighet till 
4 till 5 sovrum, 2 badrum 
samt generösa utrymmen 
för hobbyrum, gym, bas-
tu, förråd, verkstad och 
tvättstuga med groventré. 
Dubbelgarage om cirka 50 
kvm samt plats för fordon i 
carport och på stenläggning 

framför garaget.
Här bor du med lantlig 

känsla i ett barnvänligt om-
råde med närhet till goda 
grannar, omtyckta Färentu-
na skola och förskola samt 
till kommunikationer som 
tar dig direkt till Ekerö c 
och Bromma. Ett mycket 
uppskattat boende för dig 
som tycker om att ha nära 
till till exempel friluftsliv 
och bad, ridning med möj-
lighet att stalla upp häst i 
närheten och möjlighet att 
ha husdjur. Med buss tar 
det endast 38 minuter in 
till Bromma. Skolskjuts er-
bjuds i form av fritt SL-kort 
till barnen. Fiber finns in-
stallerat i fastigheten. 

FASTIGHETSBYRÅN

BJÖRKSÄTER

TRYGG VEDVÄRME 
MED STÄMNING!
Med en spiskassett förvandlar du enkelt din 
öppna spis till en effektiv värmekälla. Vi har ett 
stort sortiment och erbjuder även installationer 
så att kassetten blir eldningsfärdig. 

Besök vår hemsida för att läsa mer och se hela 
vårt sortiment på www.bastuspecialisten.se

Jötul i520FR - Spisinsats som kan väljas 
med eller utan sidoglas.

Pris från 21.700:-, 986:-/mån

Keddy SK1000 - Ett begrepp för effektiv 
värme. Finns i flera utföranden.

Pris från 18.490:-, 840:-/mån

Contura i5 - Spiskassett som finns med 
panorama eller dubbellucka. Stora glasytor 
skapar härlig braskänsla.

Pris från 17.900:-, 815:-/mån

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



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  

Skapa en attraktiv LinkedInprofil
Tänk nätverk, nätverk, nätverk när du vill skapa en attraktiv LinkedInprofil. 
LinkedIn är den självklara plattformen för det digitala och professionella nätver-
kandet. LinkedIn är idag världens största professionella nätverk med drygt 690 mil-
joner användare i över 200 länder och 37 % av alla svenskar använder plattformen. 
Varje sekund tillkommer två nya användare. LinkedIn kan enkel förklaras som ett 
professionellt Facebook, ett socialt nätverk för din karriär. En nätverksplattform för 
att hitta nytt jobb eller hitta nya medarbetare.

Vi tänkte, i den här kolumnen, dela med oss av några tips om hur du kan använda dig av 
LinkedIn på bästa sätt, i jakten på ditt nästa jobb.

Det finns lika många tankar om vad som ska framgå av en LinkedInprofil som det finns 
rekryterare som använder LinkedIn i sitt arbete. Råden är många och här följer några tips från 
oss på Arbetsplats Mälaröarna, som vi tycker är bra att tänka på. Vi själva använder LinkedIn 
daglig dags, då som ett verktyg för att hitta kandidater, söka efter specifik kompetens och 
för att hålla oss uppdaterade om vad som händer på arbetsmarknaden. Via LinkedIn har vi 
koll på vår lokala arbetsmarknad, men en styrka med LinkedIn är att det inte är geografiskt 
avgränsat, här kan ni lika enkelt följa ett bolag i Sydostasien som att följa ett företag på 
Munsö. Lite häftigt tycker vi.  

Optimera din LinkedInprofil
Steg ett, om du inte redan har gjort det, är att se över din profilbild. Hur din bild “ska” se ut 
beror på vad du vill kommunicera. Under pandemin har trenden varit mer personliga bilder 
än strikt professionella profilbilder. För inspiration, till val av bild, kan du alltid kika runt på 
dina kontakters och branschkollegors profilbilder. Har du inget foto? Vårt råd är då att du 
så snart som möjligt lägger till en profilbild. Det gör din profil mer personlig och lättare att 
komma ihåg. Be en vän ta en bild på dig, tänkt på helheten, att även bakgrunden kommuni-
cerar, tips är att använda en vit vägg som bakgrund. 

Nästa steg är att se över din titel. Den ska beskriva vad du kan och vad du kan hjälpa 
andra med, jobbmässigt. Fyll sedan på med detaljer kring dina anställningar, utbildning 
och kompetenser. Hur många anställningar ska du ta med? Det är faktiskt upp till dig. Vårt 
medskick är att vara konsekvent med beskrivningen av anställningarna, där företagsnamn, 
anställningstid och roll/befattning räcker långt. 

Du kan även använda sektionen för kompetenser i din profil. Den visar vilka kompe-
tenser du har utöver din utbildning och yrkeserfarenhet. Här kan du bland annat skriva 
in specialistkompetens, data- och branschkunskaper. Be gärna dina kursare, kollegor och 
chefer bekräfta dem.

När du nu uppdaterar din profil vill vi också tipsa dig om att be om rekommendationer. 
Rekommendationerna på LinkedIn fungerar som en referens, från personer som du arbetat 
eller studerat med. Där är det bra att fråga personer som både varit medarbetare såväl som i 
chefspositioner.

Var personligt professionell
LinkedIn är ditt digitala professionella nätverket. Våga var personlig. Var generös med ditt 
nätverk, tagga in andra personer i dina inlägg, koppla ihop personer med varandra. Lägg ut 
nyheter som berör din bransch, information som du vill dela och lyft personer i ditt nätverk.
Interagera på samma sätt som du skulle göra när du nätverkar fysisk. Är det någon som du 
vill få kontakt med skicka då ett kort personligt meddelande till personen. Det gör du i din 
kontaktförfrågan, berätta gärna där varför du vill vara kontakt med personen 

Ser du ett inlägg i ditt LinkedInflöde som fångar ditt intresse och där du vill vara del i 
konversationen. Gilla då och kommentera inlägget. Allt du gör på LinkedIn breddar möjlig-
heterna för nya kontakter, så var medveten om hur du interagerar och med syfte att bidra i 
ämnet och belysa en fråga utifrån dina erfarenheter.

Utöka ditt digitala nätverk
Det är inte alltid lätt att navigera kontaktförfrågningar. En del personer har en strategi för sina 
“LinkedIn-vänner”. Till exempel vems kontaktförfrågan ska jag acceptera och hur många 
kontakter är rimligt att ha? Vårt tips är att ta dig en funderare kring hur du vill använd dig av 
LinkedIn och vi rekommenderar dig att inte vara alltför restriktiv, för i grunden vill du nog 
öka ditt nätverk, vilket i sin tur kan leda till nya jobbmöjligheter.
När du själv skickar kontaktförfrågan rekommenderar vi att alltid skriva ett kort personligt 
meddelande i vilket du berättar varför du vill ha kontakt. Tänk brett när du bygger ditt nät-
verk på LinkedIn. Lägg till gamla kollegor, kursare och personer som du inspireras av.

Våra tips i korthet
Uppdatera din profil och se över din profilbild
Be om rekommendationer och bekräftelse av kompetenser
Gilla, kommentera och skriv inlägg 
Var generös med att tagga personer och med ditt nätverk
Besök profiler, följ företag och personer som du inspireras av
Det finns inget facit, våga testa och tänk på att vara personligt professionell.
Ha en plan för ditt nätverkande, ladda ner LinkedIn-appen på din telefon och använd 

eventuellt restid till nätverkstid.

 
Lycka till med ditt digitala nätverkande. Vill du lära dig mer om Linkedin är du så klart väl-
kommen att höra av dig till oss på hej@arbetsplatsmalaroarna.se. Tillsammans ökar vi 
sysselsättningen på Mälaröarna!

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

Vi söker 
undersköterska 

till Nockebyhöjden
Du som vill arbeta natt, deltid, (66.9%) 

och ha nära till jobbet är välkommen till 

Nockebyhöjdens vård- och omsorgs-

boende. Du hitta  oss i Bromma nära 

Nockebybron.

Vi söker dig som är utbildad under-   

sköterska, gärna med vidareutbildning 

inom geriatrik. Arbetet sker utifrån ett 

salutogent förhållningssätt och de 

individuella vårdplaner som upprättas. 

Läs mer om tjänsten och lämna din 

ansökan med CV senast den 18 oktober 

på www.svph.se/ledigajobb

Vi söker även undersköterskor som vill arbeta 
extra vid behov, läs mer på www.svph.se

Stiftelsen Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux (SVPH) 
är en idéburen organisation som funnits sedan 

1862. Våra ledord är Glädje, Trygghet, Omtanke.



Joakim Jonsson, programledare och kommunens näringslivschef Johan Elfver besökte 
Rörby gård. Lyssna på intervjuer i senaste poddavsnittet.
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Kommunvapnet

FRÅGA I tidningen såg jag en 
annons om HLR-utbildning. Bra! 
Men jag undrar över avsända-
ren, Ekerö civilförsvarsförening. 
Är det något som kommunen är 
inblandad i, de hade nämligen 
kommunens logga ekollonet?   

UNDRAR BERIT

SVAR  Ekerö kommun har ett samar-
bete med Ekerö civilförsvarsförening 
samt med frivilliga resursgruppen. 
Däremot är det inte en kommunal 
verksamhet. Det finns inget legalt 
hinder att använda kommunens 
vapen i sin logotyp.

Vad är statusen för 
breddning av vägen?

FRÅGA Vad är statusen på bredd-
ningsarbetet? Har de senaste 
veckorna hamnat i ändlösa köer 
på väg till och från jobb?   

EN TRÖTT PENDLARE

SVAR  Jag har full förståelse för att det 
är tröttsamt med köerna och särskilt 
under byggtiden. Ombyggnaden 
beräknas ta cirka tre år och det nya 
kollektivtrafikkörfältet beräknas 
öppna under 2023. Genom vissa par-
tier av Ekerövägen, såsom sträckan 
genom världsarvet Drottningholm, 
finns det ingen möjlighet att ta ytter-

ligare mark i anspråk utanför vägba-
nan för tillfälliga omledningsvägar. 
På andra delar av sträckan går det 
däremot att bygga omledningsvägar, 
och tre körfält hålls öppna där det är 
möjligt. Inom andra områden kan 
hastigheten sänkas och körfältens 
bredd minska.

För att bibehålla en så bra fram-
komlighet som möjligt under tiden 
vi bygger om Ekerövägen behöver 
Trafikverket kunna nyttja de befint-
liga körfälten på Ekerövägen maxi-
malt. De har utrett många olika lös-
ningar tillsammans med flera aktö-
rer och tillsammans har vi kommit 
fram till att vi kan skapa en större 
flexibilitet i våra lösningar för fram-
komligheten om körfältet i riktning 
mot Stockholm inte reserveras för 
kollektivtrafik i morgonrusningen 
mellan klockan 7 och 9. Lösningen 
innebär också en säkrare arbetsmiljö 
för våra entreprenörer. Trafikverket 
har därför fått tillstånd att öppna 
upp kollektivtrafikkörfältet för all 
trafik längs hela den nio kilometer 
långa sträckan mellan Tappström och 
Nockeby under rusningstimmarna. 
Förändringen gäller under hela bygg-
tiden. Trafikverket arbetar aktivt med 
frågan om framkomligheten under 
byggtiden för såväl fordonstrafik som 
fotgängare och cyklister. Trafikverket 
har regelbundna möten med Ekerö 
kommun, SL och Arriva, där vi dis-
kuterar riskscenarier och försöker 
hitta lösningar.

Vaccinationsbussen

FRÅGA 
Hej! Hur länge kommer vacci-
neringsbussen finnas kvar? Och 
hur ska vaccineringen ske när den 
försvinner, jag tänker bland annat 
på att gruppen 12 år och uppåt är 
på gång.   

MARIE A

SVAR 
Vaccinationsbussen står i Ekerö 
kommun tre dagar i veckan till och 
med tisdag 30 november. Det kan 
eventuellt komma att förlängas bero-
ende på pandemiläget.

När är utbyggnaden av 
kommunhuset klart?

FRÅGA 
Är utbyggnaden av kommunhu-
set i Ekerö centrum klar?  

AGNE
SVAR 
Det beräknas vara färdigställt andra 
kvartalet 2022.

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

MÄLARÖPODDEN LYSSNA

  Varannan torsdag 
släpps nya avsnitt. 
Programledare: 
Joakim Jonsson

Tisdagar 10.00-11.00
Radio Viking - 101,4 mhz

Livsnära samtal om  
tro, hopp och kärlek.

MMälarö  älarö  
MMötesplatsötesplats

Med Peter Strömmer & 
 Joakim Jonsson från  
Färingsö församling.

Gäster i närtid:  
19/10 - Micke Wallin
26/10 - Magnus Ehntorp

RADIO & PODDRADIO & PODD  



100 butiker | 20 restauranger och caféer | 2100 p-platser | 4 timmar fri parkering

Hitta  
kärleken i 
Västerort
Förälska dig i höstens nyheter 
och lär dig vårda dem livet ut.

Hållbart mode
Butikerna tipsar
I våra sociala kanaler och  
på hemsidan tipsar våra  
butiker om hållbar klädvård.

7/10–21/11
Få rabatt i höst
Ladda ner häftet med 
höstens erbjudanden på 
vallingbycentrum.se.

Just 
 nu!

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”.  

Öpartiet demokratistipendium på 10 000 kronor delas ut vart fjärde år, året före valet. År 2017 var första tillfället och nu den 25 september 
var det dags igen. Detta år hade tre nomineringar inkommit och partiet har valt att premiera dem alla. De nominerade är föräldragruppen 
med elever för Rädda Munsö skola, PRO Färingsö och Ekebyhovsskolans särskoleklass.             FOTO: DESIRÉE BJÖRK

Konstringen lockade mängder av konstintresserade öbor till 
30 ateljéer och hemma-hos-gallerier, sista helgen i september. 
Längst ut på Färingsö visade Irina Lindqvist bland annat impo-
nerande akvarellmålningar av dagsaktuella kalkindustrin i Slite 
på Gotland.   FOTO: OVE WESTERBERG

Selma nätverk, för kvinnliga företagare, hade frukostmöte den 
27 september på Ekebyhovs slott där Mia Ingelström, Sveriges 
första PT i ekonomi, höll en inspirerande föreläsning kring hur 
man kan ändra sin inställning till pengar. Att helt enkelt känna mer 
frihet i sitt liv.                                                               FOTO: MARIE ADOLFSSON

Det var festligt och fullsatt när Stall Kungsgården på 
Drottningholm, centrum för hästunderstödd terapi och lärande, 
invigdes. Sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L) klippte bandet 
assisterad av ryttaren Viktor Björnström 

 FOTO: CHRISTINA RISSHYTT COLLMAN

Det blev en intressant kväll onsdagen den 5 oktober på Destination 
Ekerö med många diskussioner i Företagarna Ekerös regi, när 
Linda Fragner från Upgreen engagerade på temat Hållbara affärer 
– Framtidssäkra ditt företag med hjälp av hållbar affärsutveckling.

 FOTO: KATARINA MAGNUSSON



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

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

Höstens skönaste hundsäng
Hög kvalitet 

   och mycket fyllning
Avtagbart överdrag
Tvättas i maskin
Lugnande effekt 

www.cavelipetproducts.se
@cavelipetproducts

Låt småfåglar äta
ifred, tryggade från
katter och stora 
rövarfåglar. Köp
Sättra småfågel-
krog för 1300:-. Kan
fås måttbeställd och
hemlevererad.

Sättra småfågelkrog

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

Mått:1,7 x 0,7 x 0,6 m 
CONFIDENCE

SKIN & SPA

Nominerad till utmärkelsen 
”Sveriges bästa klinik 2021”

Ekerövägen 53 • 070-732 94 97

Vi erbjuder resultatinriktade 
ansiktsbehandlingar, samt 

 
behandlingar för ett ökat yttre 

använder de senaste teknolo-
gierna med revolutionerande 
hudteknologi.

-
-

behandlingar/Lashlift

LARMET GÅR 

Två försök 
till åldrings-
brott 

EKERÖ | Den 27 septem-
ber blev en äldre kvinna 
boende på Ekerö utsatt 
för ett försök till åldrings-
brott. Hon blev uppringd 
av en person som berätta-
de att hennes bankkonto 
kapats, men då hon direkt 
fick känslan av att det var 
ett bedrägeri avslutade 
hon samtalet och kontak-
tade sin bank som bekräf-
tade att kontot inte var 
kapat.

Ytterligare en kvin-
na blev uppringd ett par 
dagar senare av en per-
son med dolt nummer 
som sa sig ringa från en 
bank och meddelade att 
en låneansökan lämnats 

in i målsägandens makes 
namn. Lånet skulle beta-
las ut senare samma dag 
och uppringaren sa att 
han skulle koppla kvin-
nan vidare. Hon upplevde 
samtalet som märkligt och 
sa att hon skulle ringa poli-
sen, varpå uppringaren 
lade på luren.                     

Trafikbrott, 
smitare och 
körförbud
MÄLARÖARNA | Ett fler-
tal trafikrelaterade brott 
har inträffat på Mälaröarna 
under den senaste tiden. 
Det har bland annat varit 
fråga om smitning, olovlig 
körning och rattfylleri.

I slutet av september 
blev till exempel en per-
son påkörd på ett obeva-
kat övergångsställe på 
Ledungsvägen på Ekerö. 
Bilföraren lämnade felak-
tiga kontaktuppgifter och 
avlägsnade sig sedan från 
platsen.

Några dagar senare 
stoppade en mc-patrull 
en bil på Färentunavägen. 
Föraren hade ingen giltig 
behörighet och var dess-
utom tidigare lagförd för 

grov olovlig körning, vil-
ket medför att även detta 
brott ansågs som grovt.

Samma dag som ovan-
stående hände genomför-
de också en polispatrull 
en hastighetskontroll på 
Jungfrusundsvägen. När 
de vinkade in en person-
bil för att den kört för fort 
visade det sig även att föra-
ren blåste positivt för alko-
hol i mätinstrumentet.

Ett par timmar senare 
blev en polispatrull beord-
rad till Nockebybron med 
anledning av en trafik-
olycka. Föraren av bilen 
misstänks för att under 
påverkan av alkohol ha 
framfört sin bil och orsa-
kat en trafikolycka genom 
att köra in i en annan bil 
och därefter i broräcket. 
Ingen person blev skadad 
vid olyckan. 

Ytterligare en rattfyl-
lerist orsakade en kolli-
sion med tre andra bilar 
morgonen den 1 oktober i 
Drottningholm. 

Den 9 oktober skicka-
des en polispatrull till 
Ekerövägen med anled-
ning av en trafikolycka. 
Väl på plats visade det 
sig att föraren kört en bil 
belagd med körförbud och 
av okänd anledning kört 
av vägen. I samband med 

det hade en stolpe blivit 
påkörd och elledning-
ar hade rivits upp, vilket 
orsakat skador på stolpe, 
elledningar och fordonet.                         

Stölder av 
båtar, bensin 
och robot-
gräsklippare 
MÄLARÖARNA | Minst ett 
femtontal brottsanmäl-
ningar kopplade till båtar 
har också lämnats in under 
den senaste tvåveckors-
perioden. Bensintankar, 
växelhus, propellrar samt 
hela båtar och kajaker 
har stulits från Ekerö, 
Vendeludd, Kungshatt 
och Drottningholm bland 
annat. Många cykelstölder, 
bildelsstölder och stölder 
av robotgräsklippare har 
också inträffat.                        

’’



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: 

2 biljetter hos Mälaröbion till antingen filmvisning eller till 
”Live på bio” – operaföreställningar direkt från Metropolitan

Bilden: Siri Leijon från Svartsjö.                       

Vi gratulerar Inger Norberg, Ekerö, till förra numrets vinst 
där korsordet hade nedanstående lösning. 

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 Tillsammans för världens 
mest hållbara stad

Processtekniker/Maskinförare 

Vill du arbeta med vårt viktigaste livsmedel – dricksvatten – i 

ett av Stockholms vackraste områden? Trivs du med ett aktivt 

arbete med stor variation? Vill du ingå i vårt team av glada 

och engagerade medarbetare? Sök då vår tjänst som  

Processtekniker/Maskinförare på Lovö vattenverk. 

Läs mer på svoa.se/jobb



Vad är det 
som händer i 
Ekerö? Efter 
decennier 
av visioner, 
vackra ord, 
medborgar-
dialoger, 
samråd, 
hysch-hysch 
och vilda 
rykten vore 
det på tiden 
med en 
presenation 
av vad om 
faktiskt komer att hända i Ekerö kommun 
framöver.

Det vore intressant för oss medborgare att få en samlad 
bild  av alla kommande byggprojekt i kommunen  som 
skisser och planer, föreslag och tidplaner.  Vad är detaljpla-
nerat och beslutat? Hur kommer det att se ut?  Och hur 
man tänkt sig.

  Bostadshus på bussdepån i Ekerö centrum?
  Utformningen av Ekerö centrum?
 Träkvistas utformning?
  Korsningen vid Tappström?
 Utformning av Stenhamra?
 Bostadhus på bensinmacken i Stenhamra?
 Med mera

– Ebba

Hallå kommunen!

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.

Låt bussgaragets tornhus bli saluhall!
Vid entrén till Ekerö cen-
trum ligger SL:s bussgarage. 
Den ursprungliga delen är en 
gul tegelbyggnad från 1949 
med en välkänd fasad utmed 
Ekerövägen. Vi kallar den torn-
huset.

Nu hotas byggnaden av rivning. 
Den står i vägen för det nya Ekerö 
centrum som nu planeras. Här 
kommer det att uppföras kompakta 
bostadskvarter, nya entréer, gator 
och torg. Det blir säkert bra men trist 
att inte den välkända tegelfasaden 
kan få finnas kvar. Vi förlorar en 
viktig pusselbit av vår gemensamma 
historia. För det var precis här som 
det nya Ekerö växte fram i början av 
1950-talet.

Delar av bussgaraget skulle kunna 
stå kvar och medverka till en spän-
nande entré. Samtidigt kan byggna-
den få en ny funktion. Varför inte 
låta den bli en salauhall för lokala 
produkter samt en vänthall för de 
som väntar på bussen? 

Bussgaraget ritades av arkitekt 
Björn Hedvall, en av landets mest 
betydelsefulla bostadsarkitekter 

under 1900-talets första hälft. Det 
finns fina detaljer i fasaden som är 
tidstypiska, välkända och uppskat-
tade. Liberalerna har lämnat in en 
ansökan om att skydda byggnaden 
och föreslagit att den bör utses till 
byggnadsminne.

Ansvaret för byggnadens framtid 
ligger hos kommunen, inte hos 
byggherrarna. 

Vi tycker att Ekerö kommun 
borde ha råd och intresse av att 
bevara en historisk byggnad.

Liberalerna har nyligen lämnat 
en motion till kommunfullmäk-
tige med krav på att byggnaden bör 
bevaras och skyddas i kommande 
detaljplan för Ekerö centrum. 
Liberalerna föreslår även att tornhu-
set bör få en ny funktion och föreslår 
en saluhall med försäljning av lokala 
produkter. 

Vi har nu även  startat en namnin-
samling för alla som stöder idén.

– Gunilla Lindberg, ledamot 
kultur och fritidsnämnden (L)
– Fredrik Ohls, gruppledare (L)
– Alexander Lind af Hageby, 
politisk sekreterare (L)

REPLIK

Vi har under en längre tid 
tagit del av den frustration 
och ilska över den brist på 
kollektivtrafik som Arriva 
skulle ha levererat. Det har 
gjort att vi agerat med att 
lyfta detta till barn- och 
utbildningsnämnden vid 
ett flertal tillfällen och även 
i kommunstyrelsen,  då det 
inneburit att elever boende 
i kommunens ytterområ-
den inte kunnat ta sig hem, 
alternativt en hemkomst 
två timmar eller mer efter 
avslutad skoldag. 

Denna situation utsätts 
elever för redan från tredje 
klass i och med nedlägg-
ningen av årskurs 3 till 6 vid 
Munsö skola. Sedan skol-
starten i höst har elever och 
övriga resenärer inte heller 
fått plats på ankommande 
bussar, vilket inneburit att 
de fått vänta ytterligare till 
nästa buss, med förhopp-
ning att komma med då. 

Genom föräldrars 
hjälp att anmäla till SL 
och Arriva samt genom 

vårt agerande att ha lyft 
ärendet till de politiska 
nämnderna, har det lett till 
att Ekeröalliansens kom-
munalråd och regionens 
företrädare haft möten med 
ansvariga för kollektivtrafi-
ken och Arriva. Inför mötet 
redovisade vi via e-post hur 
det ser ut för resenärerna 
och lämnade även förslag 
på åtgärder för att förbättra 
situationen. På mötet med 
de ansvariga utlovades 
att lokala bussar inom 
kommunen från och med 
december månad ska utgå 
från Ekerö ut till kommu-
nens ytterområden.

Vi ställer oss bakom 
Monica Wanres syn-
punkter, att de styrande 

i kommun och region 
måste göra allt de kan för 
att underlätta situationen 
under byggtiden. Vi är 
också det enda politiska 
partiet som från början 
yrkat på att färjeleden 
mellan Ekerö och Slagsta 
ska övertas av staten och 
därmed bli avgiftsfri. Vi 
skulle gärna se en utbygg-
nad av spårbunden trafik 
mellan Nockeby och Ekerö 
med matarbussar inom 
kommunen.

För Öpartiet
– Desirée Björk ledamot 
i kommunstyrelsen
– Stefan Björn ledamot  
i barn- och utbildnings-
nämnden

Stank och 
misär vid 
reningsverk
Varför åtgärdas inte stanken 
och den misär som renings-
verket vid Älvnäs skapar? 
Detta är ett flerårigt pro-
blem som har lyfts av både 
Älvnäs förening via mejl 
och oss i Öpartiet på miljö-
nämndens sammanträden. 
Vi har föreslagit att miljö-
nämndens representanter 
och tjänstemän ska besöka 
platsen, för att de själva 
ska få uppleva den enorma 
stank som hela området 
och dess närhet lider av 
dagligen.

Det är inte hållbart att 
inte vidta åtgärder för att 
förbättra miljön i området. 
Åtgärder måste vidtas nu!

För Öpartiet
– Desirée Björk
– Bernt Richloow

Lokalbussarna utgår från Ekerö



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.

Låt inte MP stoppa förbifarten
Miljö- och kollektivtrafikre-
gionrådet Tomas Erikssons 
(MP) har krävt att bygget 
av Förbifart Stockholm 
pausas tills en utredning om 
byggets miljökonsekvenser 
färdigställs. En utredning 
som beräknas bli klar tidi-
gast 2022 och som med all 
sannolikhet skulle försena 
bygget avsevärt samt fördyra 
det inom miljardbeloppet. 
Men Miljöpartiets utspel är 
ett spel för gallerierna.

Förbifarten kommer att 
bli en utsträckning av E4:an, 
en milslång tunnel under 
Mälaren i västra Stockholm 
för att underlätta för bil-
pendlare att ta sig mellan 
södra och norra Stockholm 
utan att behöva åka igenom 
tjockt trafikerade city. 
En infrastruktursatsning 
som behövs inte minst för 
Mälaröarnas pendlare.

Under bygget av 
Förbifarten använder 
Trafikverket sig av det 
kemiska tätningsmedlet 
polyuretan för att stoppa 
det grundvattenläckage 
som uppstått i berget på 
nuvarande byggplats. 
Miljöpartiet menar att det 
finns potentiella miljörisker 
med användandet av poly-
uretan som måste utredas 
under ett byggstopp. Det är 
långt ifrån bra att grundvat-
ten läcker ur tunnlarna och 
därför gör vi som politiker 
bäst i att lämna åtgärdan-
det åt experterna – som 
dessutom inte ser skäl till 
byggstopp med det valda 
tätningsmedlet.

Vi anar att drivkraften 
bakom byggstoppet av 
Förbifarten grundar sig en 
strikt ideologisk fråga för 
Miljöpartiet. Agendan tycks 

bottna i viljan att hindra 
utbyggandet av vår infra-
struktur, som Miljöpartiet 
i Stockholm till och med 
går till val på – i synnerhet 
motorvägar som partiet tror 
kommer få fler att nöjesåka 
och därmed missgynna 
miljön.

Sverigedemokraterna tror 
att den som väljer att sätta 
sig och åka i en bil har ett 
stort behov av att förflytta 
sig där och då. Att så snabbt 
som möjligt ta sig från 
punkt A till punkt B ligger 
både i bilistens intresse 
och är bättre för miljön än 
tomgångskörning i en full-
smockad innerstadstrafik.

– Msciwoj Swigon (SD)
trafikpolitiskt ansvarig, 
Region Stockholm
– Jimmy Fors (SD)
gruppledare, Ekerö 

Replik trafiksituationen på Ekerövägen
REPLIK

Senaste veckan kunde jag läsa 
ett flertal insändare om den 
aktuella trafiksituationen 
som huvudsakligen påverkar 
oss ekeröbor. Jag vill ta denna 
möjlighet för att klargöra 
vem som bär ansvaret och 
vad som görs.

Planen är att Ekerövägen 
ska breddas med ett extra 
körfält, att flaskhalsen vid 
Brommaplan ska prioriteras 
av Stockholms stad samt att 
detta ska ske med så liten 
påverkan som möjligt.

Ansvaret för ombygg-
nationen ligger inte hos 
Ekerö kommun utan hos 
Trafikverket och ansvariga 
avdelningar hos regionen. 
Trots detta har vi själv-
klart försökt att vara både 
proaktiva och reaktiva när 
vi ser att trafiksituationen i 
kommunen förändras. Jag 
har, i alla våra möten, som 
ledamot i styrgruppen för 
Lovöprojektet, påpekat att 
den plan man jobbar efter 
inte följer vår överenskom-
melse och att det kommer 
leda till kaos.

Redan för två år sedan till-
satte vi i kommunen en tra-
fikutredning för att få oss en 
uppfattning om hur trafiken 
kan påverkas under ombygg-

nationen.             
I samband 
med vår kon-
sekvensanalys 
har kommu-
nen bland 
annat byggt 
ut antalet 
infartsparke-
ringar för att 
underlätta 
valet att åka 
kollektivt. 
Under vår
kommuni-
kation med både 
Trafikverket och regionen 
har man lovat oss full fram-
komlighet på Ekerövägen 
både för privatpersoner men 
också för busstrafiken, löften 
som man numera har backat 
ifrån.  

Under de senaste veckorna 
har vi intensifierat vår kon-
takt med både Trafikverket 
angående situationen på 
Ekerövägen samt med 
Arriva/SL angående för-
längda restider med lokal-
trafiken. Vårt mål är att se till 
att trafiken på Ekerövägen 
kan avlastas och framkom-
ligheten ökas samtidigt som 
vi planerar åtgärder som ska 
säkerställa att trafiksituatio-
nen under ombyggnationen 
inte påverkar lokaltrafiken i 
övriga delar av kommunen 

(exempelvis 
barn som är på 
väg till och från 
skolan inom 
Ekerö kommun). 

För att nämna 
några fler kon-
kreta exempel 
på vad vi i Ekerö 
kommun har 
gjort för att för-
bättra situationen 
har vi; utökat anta-
let pendelbåtar 
med fler turer samt 

sett till att pendelbåtslin-
jen 89 numera är permanent 
och inte tillfällig, verkat för 
en ny busslinje 350 som tra-
fikerat Ekerö – Botkyrka för 
att få fler pendlingsvägar.

Vi ställer oss starkt frå-
gande till varför Trafikverket 
trots flera påpekanden inte 
planerat och genomfört 
projektet i enlighet med gäl-
lande överenskommelse om 
full framkomlighet under 
ombyggnationen. Vi kräver 
av Trafikverket att man tar 
problemet på allvar och tar 
fram förslag på förbättringar 
kring framkomlighet, alter-
nativa vägar och kollektiv-
trafik.

– Adam Reuterskiöld (M),
kommunstyrelsen 
ordförande
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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!

Alfa Ekerö

IGNIS
Begravningsbyråer 

Med lång tradition 
och gedigen 

kunskap hjälper 
vi er att utforma ett 
minnesvärt avsked

www.ignis.se
 

Sandviksvägen 4 
Tidsbokning 

på telefon 
08 - 560 310 65

 Auktoriserad av SBF

FAMILJ familj@malaroarnas nyheter.se  

YVONNES FOTHÄLSA
– Medicinsk fotvård – 

Hos mig får du hjälp med 
allehanda fotproblem 

• Fotsmärtor • Nageltrång 
• Fot- och nagelsvamp • Vårtor 

• Förhårdnader, sprickor 

Vid behov gör jag även hembesök 
Bokning via www.bokadirekt 

Salong Närlunda eller 0707-55 16 17 
Jungfrusund Salong Närlunda 

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

M
älaröarnas nyheters egen p

od
dälää aröarnas nynn heters eggenn

ppppooo
dddddddddd

• Kerstin Margareta Undén, Ekerö, avled den 13 september 
i en ålder av 97 år.

• Karin Linnéa Sangert, Stenhamra, avled den 16 septem-
ber i en ålder av 96 år.

• Karl-Johan Fors, Ekerö, avled den 26 september i en ålder 
av 80 år.

• Svenerik Larsson, Ekerö, avled den 1 oktober i en ålder av 
82 år.

AVLIDNA___

• GRATULERA nära och kära GRATIS! 

• Max 100 tecken inklusive blanksteg samt eventuell jpg-bild. 

• Skicka till familj@malaroarnas nyheter.se  

• Var ute i god tid – helst 2 veckor före utgivningsdag

• Publicering sker i nästkommande nummer,  i turordning samt i  
   mån av plats

• Uppgifter under rubriken ”Avlidna” får tidningen direkt från 
   Svenska kyrkan

Vår älskade

Marita

Wennerholm
* 10 april 1941

har lämnat oss 
i stor sorg och saknad

✝ 27 september 2021

U L F

CHARLOTTA och PETER
Anton och Nathalie 

Vilma

SOFIA och THOMAS
Emelie  Filip

JACOB

Övrig släkt och vänner

Med evig kärlek har jag älskat
dig, därför låter jag min nåd 

förbliva över dig.  Jer. 31:3

Begravningen äger rum 
fredag den 22 oktober kl 13:00

i Mälarökyrkan
I stället för blommor 

ge gärna en gåva till Open Doors
www.open-doors.se Bg 900-3054

eller Operation Smile 
Bg 900-2221  08- 515 124 00

www.ignis.se

Min älskade Mamma

Kerstin Undén
* 27 juni 1924

har lämnat oss 
i stor sorg och saknad

✝ 13 september 2021

JAN
Släkt och vänner

Du var så god, Du var så glad
Du lämnar bara 
vackra minnen

Så svår är ändå denna dag
Så sorgsna våra sinnen

Men tack för allt 
vad Du oss skänkt

Vi vet Du på oss alltid tänkt
Tack för våra 

lyckliga år tillsammans

Begravningen äger rum 
torsdagen den 14 oktober 

kl. 11:00 i Ekerö kyrka. 
Efter akten skiljs vi åt.

Vår älskade maka, mamma 
svärmor, mormor,
gammelmormor

Astrid Eriksson
* 1 december 1944

har avslutat sin livsresa och
lämnat oss, syskon, 

övrig släkt och många vänner 
i stor sorg och saknad, 

tacksamhet och
eftervärme 

Ekerö 23 september 2021

D A V I D
INGELA

Livia
BENITA och ROGER

Isak, Greta och David, 
Elsa, Abbas

MATILDA och MICHAEL
Malin och Sofia med familjer

Ibland är livet sorgligt, 
ibland är livet gott.

I olika mått 
blandas guld och grått.

Men när fönstret har öppnats 
och jag flugit ut, 

när jag sjunger och lever 
i kärlekens ljus,

då andas jag 
bara Guds skimrande luft.

Ur En liten visa om livet, 
Sofia Eriksson

Jag stod inför Gud 
och märkte förskräckt
hur fläckad den var; 

min egenrättfärdighetsdräkt.
Jag ropade: 

"Gud, var mig nådig nu!
Oren är jag, helig är du."

Då såg han på mig 
med kärleksfull blick

och tog mig emot 
i befintligt skick.

Jenny Sjölander

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Mälarökyrkan, Ekerö

fredag den 5 november kl 13:00.
Efter akten inbjudes till minnesstund

i församlingsvåningen. Svar om
deltagande senast den 28 oktober

till IGNIS Sollentuna
sollentuna@ignis.se  08-96 26 25

Hedra gärna Astrids minne genom
en gåva till Panzisjukhuset i Kongo
Läkarmissionen.se 08-620 02 00

Pmu.se 08-608 96 00

Vår älskade
Mamma, Mormor

och Svärmor

Birgit Boström
*  9 februari 1928

Älskad – Saknad

Drottningholm 
6 september 2021

MARIA och MATS
Emma

I vår sorg deltar
Syster, släkt och vänner

________________________  

Begravningsgudstjänsten 
har ägt rum.

Vår älskade mamma, 
mormor och farmor

Ulla-Britt 
Lundgren

* 1937-12-09

Lämnade oss 
i stor sorg och saknad

2021-08-31

TORD och KATARINA
med familjer

Ögonen slutits, tiden var inne
Djup är vår sorg fastän ljust 

ditt minne
Kärlek och godhet lyste din stig
Tack kära Mamma, vila i frid
________________________  
Ett stort tack till personalen 

på Kullen, avd Liljekonvaljen, 
för god och kärleksfull 

omvårdnad.

Vår käre

Sveneric

Larsson
* 3 mars 1939

har lämnat oss i stor 
sorg och saknad

✝ 1 oktober 2021

M A R I A N N E

DENNIS och MARIE
Andreas  Johanna

Gabriella  Alexander
Barnbarnsbarn

PETER och EMMA
Jacob  Jonas  Lisa

Allan med familj

Övrig släkt och vänner

Begravningen äger rum i
Ekerö kyrka fredag 

den 29 oktober kl.14.00.
Därefter inbjudes till 

minnesstund. O s a till
IGNIS Ekerö

tel 08-560 310 65
senast 22 okt.

Istället för blommor tänk 
gärna på Hjärnfonden

tel: 020 - 523 523



          

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!



Vårdagsvägen 1, Mörby Barnvänligt

Populärt område

Enplans villa med källare

Trevlig friliggande familjevilla i ett plan med helkällare i populära och barnvänliga Mörby!  Detta hus har en 

totalyta på ca 190 kvm och erbjuder många möjligheter! Ett visst renoveringsbehov.
4 ROK 95 KVM  UTGÅNGSPRIS 4 475 000 KR

TOMT 1 294 KVM BYGGÅR 1965 EP 201 KWH/KVM/ÅR

VISAS SÖN 17/10 SAMT  MÅN 18/10 

MÄKLARE SOPHIA ÅKERMAN, 070-760 46 63

FÄRINGSÖ  VILLA

Knalleborgsvägen 8C, Väsby Lugnt och trivsamt 

Sociala sällskapsytor

Bästa söderläge på entrésidan

Populärt och barnvänligt radhus med bästa söderläge på entrésidan och nära till garage och p-plats! 

Bostaden erbjuder totalt sex rum så att här finns det gott om plats för den stora familjen!�

Sociala sällskapsytor med kök och vardagsrum på entréplanet.

Genomgående ljust, fräscht och trivsamt boende.

5 ROK 116 KVM UTGÅNGSPRIS 4 750 000 KR

TOMT 202 KVM BYGGÅR 1975 EP 120 KWH/KVM/ÅR

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE SOPHIA ÅKERMAN, 070-760 46 63

EKERÖ RADHUS

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



Väntholmens Gård, Färentuna Södervända villatomter

Fantastiska sjönära omgivningar

Vidsträckta vyer

UTGÅNGSPRIS 2 575 000 KR PER TOMT

TOMT 1 929 KVM SAMT 1 851 KVM 

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE MARTIN LARSSON, 070-830 01 61

FÄRINGSÖ TOMTER

Gustavavägen 98, Bokskogen Ljus trevlig hörnlägenhet

Fint skick & öppen planlösning

Centralt läge 

2 ROK 56 KVM UTGÅNGSPRIS 2 900 000 KR

AVGIFT 3 355 KR BYGGÅR 1991 EP 133 KWH/KVM/ÅR

VISAS TOR 14/10 SAMT SÖN 17/10 

MÄKLARE LINN LAGERQVIST,  070-510 65 69

EKERÖ BOSTADSRÄTT

Björkuddsvägen 4B, Björkudden Bostadsrättsparhus i toppskick

Öppen planlösning

Två altaner & generöst med sol

Superfint totalrenoverat bostadsrättsparhus i populära Björkudden! 

Mycket bekvämt boende i ett plan. Altaner på båda sidor av huset och en liten trädgårdstäppa. Förråd och 

garageplats ingår. Gångavstånd till bl.a. Ekerö centrum, buss, skolor, förskolor vackra Bokskogen och Ekebyhovs 

slottspark.

3 ROK 78.3 KVM UTGÅNGSPRIS 4 200 000 KR

AVGIFT 3 706 KR BYGGÅR 1978 EP 168 KWH/KVM/ÅR

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE LINN LAGERQVIST, 070-510 65 69

EKERÖ BOSTADSRÄTT

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



Gudmundvägen 2, Stenhamra Representativ & stilren 1-plans villa

Stort härligt soldäck med pool

Underbara sociala sällskapsytor

Välkommen till denna representativa och smakfulla enplansvilla om totalt 190 kvm i barnvänliga Stenhamra! 

Här erbjuds du bl.a. generösa öppna & ljusa sällskapsytor, underbart kök med braskamin, fem bra sovrum och allt 

på ett och samma plan! Utöver detta finns även ett ljuvligt soldäck med pool.
7 ROK 190 KVM UTGÅNGSPRIS  8 495 000 KR

TOMT 1 857 KVM BYGGÅR 1991 EP 152 KWH/KVM/ÅR

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING 

MÄKLARE SOPHIA ÅKERMAN, 070-760 46 63

FÄRINGSÖ VILLA

Solhemsvägen 17, Träkvista Fin 1-plansvilla med högt läge

Underbara sociala ytor 

2 badrum & 3-4 sovrum

Varmt välkomna till denna härliga 1-plansvilla, byggd 2010 om totalt 148 kvm med dubbelgarage i populära och 

barnvänliga Träkvista!
4 ROK 148 KVM UTGÅNGSPRIS 8 475 000 KR

TOMT 1 739 KVM BYGGÅR 2010 EP 92 KWH/KVM/ÅR

MÄKLARE SOPHIA ÅKERMAN, 070-760 46 63

EKERÖ VILLA

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




