
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 25/10–31/10-21.

Förbered helgen med 
sött  och läskigt!

 Vampyrbrygd     1,5 l.     
Jfr pris 6:67/liter + pant.    

 /st + pant 
1 0k 

 Såser   Texas Longhorn.   200 g. 
  Greeen onion, chipotle, salsa chunky 
och cheese.   Jfr pris 100:00/kg.    

40 k 
2   för

John!

 Lösviktsgodis   ICA. 
      Jfr pris 59:00/kg.    

 /kg 
59 k 

 Coleslaw   Texas Longhorn. 
  450 g.     Jfr pris 66:44/kg.    

 29  90  /st 

 Pommes strips   ICA.   1 kg. 
    Jfr pris 10:00/kg.    

10 k 
 /st 

Köp ditt  rosa band hos oss.

Tillsammans
gör vi skillnad

 Spareribs   Texas Longhorn.   420 g.     Jfr pris 142:62/kg.    

 59  90  /st 



Öppet 7–22 Tappström

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

 Vegogyros och Vegokebab   
Schysst käk.   275 g.     Jfr pris 145:09/kg.    

 39  90  /st 

Stötta cancerforskningen 
till middagen.
Varje rosa vara hjälper cancerforskningen 
framåt. Tillsammans gör vi skillnad.

 Mogen mango   ICA. Rosa Bandet. 
Brasilien/Spanien.   325 g.   Klass 1.   Jfr pris 46:15/kg. 

 /st 
 15k 

 Delikatesspotatis i påse   ICA. Rosa Bandet. 
Sverige.   900 g.   Klass 1.   Jfr pris 16:67/kg. 

 /st 
 15k 

 Röding   Odlad i Sverige.     Hel.   Jfr pris 129:00/kg.    

 /kg 
 129k 

 Besök vår 
härliga fi skdisk 

�

 Rödingfi lé   Odlad i Sverige.       Jfr pris 129:00/kg.    

 /kg 
 229k  Lammrostbiff och Lammentrecote  

 Smak av gotland. Sverige.       Jfr pris 329:00/kg.    

 /kg 
 329k 



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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070-380 12 45 
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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”.

Merparten av vår totala upplaga på 13 000 ex ska 
nu vara utdelad till samtliga brevlådor samt till våra 
tidningsställ som är strategiskt utplacerade runt hela 
vår kommun. Ni som inte får tidningen i brevlådan på 
onsdagen ska definitivt få tidningen på torsdag. Vi får 
väldigt få reklamationer, men om det skulle vara så att 
ni inte har fått tidningen så meddela oss gärna. Det är 
viktigt för oss. 

I detta nummer som innehåller hela 44 sidor kan ni 
som vanligt läsa om det som händer på våra öar samt 
ta del av 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





EKERÖ | Hon har 
haft småroller i Gås-
mamman, Unga Astrid och 
Bert. Nu har hon knipit sin 
första stora roll – huvud-
karaktären i STV:s nya 
serie Otajmat.

Vi har skrivit om henne i 
Mälaröarnas nyheter förut, 
Molly Persson, sånglärkan 
från Ekerö, som tog hem för-
sta pris i den internationella 
sångtävlingen New Perfor-
mers International Contest. 
Hon har sjungit, dansat och 
spelat teater så länge hon 
kan minnas och även haft 
mindre roller på film för-
ut. Rollen i nya SVT-serien 
Otajmat är hennes första 
huvudroll. Men det var inte 
helt självklart att hon skulle 
få den. Eftersom hon var lite 
för gammal för den testades 
hon även för andra roller i 
serien.

– Jag fick gå på samman-
lagt fem provfilmningar 
innan de bestämde sig för 
att de ändå ville ha mig i hu-
vudrollen, säger hon men 

konstaterar att hon upp-
skattar erfarenheten som 
provfilmningarna ger, även 
om det hade kunnat sluta 
med att hon inte fått någon 
roll alls. 

Serien Otajmat beskriver 
hon som ett humor-drama 
och hennes karaktär Katin-
ka Karlsson är en stor per-
sonlighet, som tar mycket 
plats men också ofta gör 
bort sig. 

– Så ofta att hon går under 
benämningen Katta Kata-
strof i skolan, säger Molly 
med att skratt och menar att 
även om karaktären skiljer 
sig en hel del från hennes 
egen person har hon inga 
problem att spela ut.

– Jag kan göra nästan vad 
som helst när jag spelar en 
roll, det är ju inte jag, förkla-
rar hon.

Inspelningen löpte över 
hela sommaren, så något 
sommarlov blev det inte tal 
om för Molly, men det gjor-
de inget, tycker hon. 

– Jag hade jättejättekul, jag 

kom väldigt nära de i teamet 
och de hade så mycket kna-
siga idéer som vi testade, så 
även om vi jobbade tio tim-
mar om dagen och jag egent-
ligen var helt slut så var det 
bara roligt.

Även om rollen som Ka-
tinka är Mollys första stora, 

har den gett henne mer-
smak.

– Drömmen vore att slå i 
USA i framtiden, säger hon 
med entusiasm i rösten, 
men avslöjar samtidigt att 
hon antagligen ändå kom-
mer söka ett naturveten-
skapligt program när hon 
till sommaren går ur nian i 
Tappströmsskolan på Ekerö.

– Det är ändå bra med en 
plan B .

Serien är regisserad av 
Desirée Dutina, som även 
regisserat den populära se-
rien Spookys för SVT och 
Mollys föräldrar spelas av 
Henrik Kvarnlöt och Lin-
da Kjellgren. Det första av 
de 15 avsnitten släpps den 8 
november, klockan 6.00 på 
SVT play och visst är Molly 
nervös för hur serien ska tas 
emot.

– Men jag hoppas och tror 
att folk ska gilla den, säger 
hon försynt.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Molly knep huvudrollen
SVT nya serie:

NYHETER ”Jag kan göra nästan vad som helst när jag spelar en roll, det är ju inte jag” ’’

Molly Persson från Gällstaö spelar huvudrollen i SVT:s nya ung-
domsserie Otajmat  FOTO: HELEN BJURBERG

’’

Mälaröarnas
Boendestöd



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



EKERÖ | Det tog flera år 
för honom att få en ladd-
station för elbil av sin fast-
ighetsvärd. Och när han 
till slut fått en och inför-
skaffat sig en dyr elbil, då 
stängdes den av.

– De kom dit och klippte 
av sladden, säger Johan 
Hagland.

För fyra år sedan började 
Johan Hagland fundera på 
att försöka leva ett lite mer 
miljövänligt liv. Som en del 
av det dök idén om att skaffa 
elbil upp. Han tog kontakt 
med sitt bostadsbolag Ekerö 
bostäder för att höra sig för 
om möjligheter till ladd-
plats hemmavid men Ekerö 
bostäder svarade att det inte 
gick. 

–Jag fick egentligen ingen 
förklaring, bara att det inte 
var möjligt.

Tiden gick och tankarna 
om elbil fanns kvar hos Jo-
han så när han läste att kom-
munalrådet på Ekerö uttalat 

sig om att alla som bor i all-
männyttan skulle erbjudas 
laddplats för elbil tog han ny 
kontakt med Ekerö bostäder, 
som nu var villiga att ordna 
en. 

– Efter det gick det ganska 
fort, säger Johan och förkla-
rar att det innebar att han var 
tvungen att byta från den 
varmgarageplats han redan 
hyrde för 500 kronor i mån-
aden, till en kallplats för 600 
kronor, därför att det där 
redan fanns el för motorvär-
mare som kunde användas 
för installationen av laddsta-
tionen. Dessutom behövde 
han betala ytterligare 100 
kronor månaden för själva 
installationen. 

Utöver detta var dealen att 
Johan skulle redovisa elför-
brukningen varje månad och 
sedan betala självkostnads-
pris för den el han använt.

– Det var vår överenskom-
melse och jag hade inga pro-
blem med den, säger han.

Så han införskaffade en elbil 
för drygt 500 000 kronor, 
skrev avtal med Ekerö bo-
städer och kände sig nöjd 
över sitt miljömedvetna val. 
Men lyckan blev kortvarig. 
Efter cirka sex månader fick 
han en vattenskada hemma 
och köket i hans bostad be-
hövde renoveras. I samband 
med det behövde Ekerö bo-
städer låna hans el-abonne-
mang. 

– Det märkliga var att is-
tället för att betala samma 
2,50 kronor per kilowatt-
timme som jag betalade för 
el, ersattes  jag med bara 1,30 
kronor, säger Johan som tog 
kontakt med Ekerö bostä-
der och undrade varför elen 
var dyrare för honom än för 
dem.

Men istället för att svara 
på frågan meddelade Ekerö 
bostäder att de inte läng-
re kunde erbjuda Johan en 
laddplats för hans bil. 

– De sa inte ens upp avta-
let som vi hade, utan skrev 

bara ett brev och tre månader 
senare kom en representant 
från bostadsbolaget och helt 
sonika klippte av elsladden.

Nu står Johan med en kall-
plats till sin bil för 200 kro-
nor mer i månaden än den 
varmplats han hade tidigare 
och en bil för en halv mil-
jon som han inte längre kan 
använda. Han har föreslagit 
för Ekerö bostäder att de ska 
söka bidrag för installation 
av laddstation och till och 

med erbjudit sig att söka åt 
dem, men han får inte gehör.

– Intresset för en lösning 
verkar inte finnas. 

Claes Vikström, fastig-
hetschef på Ekerö bostäder, 
svarar via mejl att anled-
ningen till att de avbrutit 
avtalet är för att de laddsta-
tioner som funnits handlat 
om tillfälliga lösningar för 
ett fåtal personer. 

”Det framkom att lös-
ningarna innebar att Ekerö 
Bostäder i de fallen skulle 

klassificeras som elförsälj-
ningsbolag, vilket inte är 
acceptabelt för vare sig oss, 
vår styrelse eller vår ägare. 
Vi upptäckte även att dessa 
avtal inte hade förhandlats 
med hyresgästföreningen, 
vilket var ytterligare en an-
ledning till att avtalen sades 
upp”. 

Han menar att Ekerö bo-
städer arbetar hårt med att 
kunna erbjuda samtliga hy-
resgäster möjlighet att ladda 
sina elfordon framöver och 
att man för närvarande ser 
över möjligheterna att in-
stallera snabbladdplatser i 
flera av bostadsområdena. 

”Planeringen för två 
snabbladdplatser på Eke-
byhovsvägen, som ska vara 
tillgänglig för alla hyres-
gäster, är snart klar och för-
hoppningsvis är den i drift 
redan under detta år”, skri-
ver Claes Vikström.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Hyresvärden klippte sladden 
till Johans laddstation

NYHETER ”...tre månader senare kom en representant från bostadsbolaget och helt sonika klippte av elsladden” ’’

Avklippta kablar 
till laddstationen 
FOTO: PRIVAT

Mälaröarnas
Hemtjänst



Unikt bostadsrättsradhus som har allt på given yta -  Välkommen till Drottningholm och detta 
charmfulla boende med härlig "huskänsla".

Skolallén 54
1:a Drottningholm | Ekerö

Utgångspris 2 475 000 kr Avgift 3 432:-/mån (V/A, sophämtning, bostadsrättstillägg och parkering) Boarea 

31 kvm Energiprestanda 106 kWh/kvm år Visas Sön 31/10 12.00-12.45 Mån 1/11 18.15-18.45

Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

FASTIGHETSBYRÅN EKERÖ, 08-564 109 80

Prata med oss. Vi finns alltid nära till hands.

Välkommen till villaområdet på Ramundvägen. Här finner ni ett hus med stora arkitektoniska kvalitéer 
som hör till ett av de bästa exemplen på modernistisk arkitektur på Mälaröarna.

Ramundvägen 1
Färingsö Stenhamra | Ekerö

Utgångspris 5 775 000 kr Rum 7 rum, varav 4 sovrum Boarea 185/2 kvm Tomt 726 kvm Byggt 1970

Visas Tors 28/10 15:30-16:30 Sön 31/10 12:30-13:30

Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

På lugn återvändsgata i populära Stenhamra tätort finner ni denna fantastiska moderna och välskötta 
enplanvilla om 160 kvm uppfört under 2010. 

Gudmundvägen 13A
Färingsö Stenhamra | Ekerö

Utgångspris 8 250 000 kr Rum 4 rum, varav 3 sovrum Boarea 160 kvm Tomt 1 000 kvm Byggt 2010

Visas Tors 28/10 16.45-17.30 Sön 31/10 11.30-12.30

Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

2:a Drottningholm | Ekerö Skolallén 38

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 31/10 13.00-13.45 Mån 1/11 18:45-19:15

Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

fastighetsbyran.com

Alla bostadsaffärer  
är lokala.
Vi också. Prata  

med oss.



                                PÅ MÄLARÖARNA          

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING 

ALLHELGONAHELGEN  2021
27/10-9/11

Välkommen till kyrkogårdarna, välkommen att minnas.

www.ekero.pastorat@svenskakyrkan.se                        ekero.pastorat@svenskakyrkan.se                       08-560 387 00                          facebook.com/ekeropastorat    
Psaltaren 23

Foto: Louise Hedberg

Allhelgonahelgen i Färingsö församling
LÖRDAG 6 NOVEMBER
Öppna kyrkor
Under Alla helgons dag står våra fyra kyrkor öppna för ljuständning och stillhet, 13.00-17.00. 
Kaffeservering vid kyrkorna. Där kan du också köpa gravljus och kransar. 

Minnesgudstjänster med ljuständning
15.00 Minnesgudstjänst i Skå kyrka  
Yngve Göransson, präst. 
Ligita Sneibe, kyrkomusiker. 
Gentilia Pop Kårfors, violin.
17.00 Minnesgudstjänst i Färentuna kyrka  
Yngve Göransson, präst. 
Ligita Sneibe, kyrkomusiker. 
Gentilia Pop Kårfors, violin.

Beställ en gravljuständning
Om du inte har möjlighet att själv komma till kyrkogården kan vi hjälpa dig med att sätta ett ljus vid 
graven. Beställ genom att Swisha 50 kr, senast tisdag 2 november, till nummer: 123 303 84 45.
I meddelanderutan anger du: kyrkogård och den gravsattes namn.

SÖNDAG 7 NOVEMBER
11.00 Mässa med ljuständning 
Sånga kyrka 
Peter Strömmer, präst.  
Joakim Wanzelius, kyrkomusiker.

Allhelgonakonsert
Skå kyrka, kl. 16.00. 
Färingsö kyrkokör och Barockensemble medverkar under ledning av Birgitta Lindeke Levin.  
Vi hör J.S Bach: Actus tragicus och G.Ph Telemann: Du aber, Daniel gehe hin

På kyrkogården 
”Pappa, känner du alla här på kyrkogården?!” 
Dottern kramade min hand när vi sakta gick fram på 
kyrkogården. Det var Allhelgonahelg och vi hade en 
kasse med gravljus och kransar med oss. Egentligen 
skulle vi till hennes farmors grav för att göra fint, 
men på vägen stannade vi till vid än den enas, än den 
andras grav. Vid min hembygds kyrka finns det många 
för mig bekanta namn på gravstenarna. Människor jag 
mött, människor som betyder något i mitt liv.  

Kanske att du också har en grav att besöka eller  
brukar gå till minneslunden för att tända ljus. Ljuset 
som betyder så mycket och är så speciellt just denna 
helg. Kanske att du blir kvar hemma och tänder ett  
extra ljus på kvällen. I år lyser det kanske fler ljus än 
vad som var väntat. I år kanske ljuset innehåller tankar, 
inte bara om de som gått före oss utan även om våra 
egen sorg över vad vi varit med om i pandemitiden. 

Du är varmt välkommen att komma till någon av våra 
fyra kyrkor och kyrkogårdar på Alla Helgons dag. Det 
finns möjlighet att tända ljus, få en kopp kaffe och  
hitta någon att prata med. Det brukar vara den  
vackraste eftermiddagen på året! Psalm 325 ger oss 
hopp: 
Som fågelen vid ljusan dag sig gläder, så glad i ljusets 
rike jag inträder. 

 
Peter Strömmer 
Kyrkoherde i Färingsö församling

 GUDSTJÄNSTER
Tors 2021-10-28 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA I HERMAN PALMSALEN
 Yngve Göransson, präst. 
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker. 
 

sön 2020-10-31 Sånga kyrka
11:00 MÄSSA MED LJUSTÄNDNING
 Yngve Göransson, präst. 
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker. 
 

Tors 2020-11-04 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA I HERMAN PALMSALEN
 Yngve Göransson, präst. 
 

Lör 2020-11-06 Skå kyrka
15:00 MINNESGUDSTJÄNST
 Yngve Göransson, präst. 
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker. 
 Gentilia Pop Kårfors, violin.

Lör 2020-11-06 Färentuna kyrka
17:00 MINNESGUDSTJÄNST
 Yngve Göransson, präst. 
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker. 
 Gentilia Pop Kårfors, violin.

Sön 2020-11-07 Sånga kyrka
11:00 MÄSSA MED LJUSTÄNDNING
 Peter Strömmer, präst.  
 Joakim Wanzelius, kyrkomusiker.

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

T

ALLHELGONAKONSERTALLHELGONAKONSERT
SÖNDAG 7 NOV 16.00SÖNDAG 7 NOV 16.00
SKÅ KYRKA SKÅ KYRKA 

J.S Bach: Actus tragicusJ.S Bach: Actus tragicus 
G.Ph Telemann: Du aber, G.Ph Telemann: Du aber, 
Daniel gehe hinDaniel gehe hin



"...vi är rikare för vi har ändå älskat"

” Du fattas mig!” ropar Mattis när SkallePer gått bort i sa-
gan Ronja Rövardotter av Astrid Lindgren. Du fattas mig.
Vi står där med frusna fingrar och försöker få ljuslyktan 
att ta sig i blåsten. Den enkla tafatta kampen med att få 
lyktan att brinna när vinden viner genom höstmörkret. 
En hälsning ut i mörkret: Du fattas mig, du fattas mig 
fortfarande…
Sorgen och saknaden har ingen bortre gräns. Vissa dagar 
är bättre, vissa är sämre. 

Ibland tänker jag på sorgen som en skog, en som man 
måste genomkorsa gång på gång. Det är tungt och sorgligt 
och också tjatigt och man kan bli så oändligt less på att 
aldrig vara glad tills varje stig är välbekant, varje krök, 
varje träd. 
Den tar inte slut och den ”går inte över”, men med tiden lär 
vi oss acceptera att så här är livet. Det är så här det ser ut.

Kärlekens pris det är sorgen. Det är det pris vi betalar för 
att vi älskat. Det enda sätt att slippa sörja det är att aldrig 
älska. Skulle vi hellre vilja det? Skulle inte det vara oändligt 
mycket sorgligare att aldrig ha älskat? 

Så låt oss stå på kyrkogården och tända våra ljuslyktor med 
svalnade fingrar och tändstickor som höstvinden blåser ut. 
Låt oss tända dem och även om tårarna rinner utför våra 
kinder och hjärtat vill brista, ändå hålla i 
minnet att vi är rikare för vi har ändå 
älskat.

                                PÅ MÄLARÖARNA          

ekerö pastorat 
ekerö, adelsö-munsö och lovö församlingar

ons 27 oktober Ekebyhovskyrkan
18:30 VECKOMÄSSA 
 Präst: Monika Regnfors Sjörén, Musik:Mie Johansson

sön 31 oktober Ekerö kyrka
11:00 ORGELHÖGMÄSSA 
 Präst: Ulf Franzén, Musik: Nils Larsson, organist

sön 31oktober Drottningholms slottskapell
15:00 GUDSTJÄNST 
 Präst: Magnus Ehntorp, Musik: Leif Asp

tis 2 november Ekebyhovskyrkan Stora salen
18:30 KYRKOFULLMÄKTIGE
 Budget 2022

ons 3 november Ekebyhovskyrkan
16:00 VECKOMÄSSA
 Präst: Ulf Franzén, Musik: Daniel Stenbaek

fre 5 november Ekerö kyrka
19:00 ALLHELGONAKONSERT
 2 x cembalo, Kerstin Baldwin Sterner,Ekeröensemblen
  
lör 6 november Ekebyhovskyrkan
11:00- KYRKAN ÖPPEN FÖR LJUSTÄNDNING
17:00 Välkommen in för att tända tända ljus och dricka kaffe.

lör 6 november 11:00 - 18:00  Ekerö kyrka
 DIAKON NÄRVARAR FÖR SAMTAL
 
lör 6 november Ekerö kyrka
11:00 HÖGMÄSSA
 Präst: Benny Runsten, Musik: Kerstin Baldwin Sterner,  
 Ekerö kyrkokör
 
lör 6 november Ekerö kyrka
12:00- STILLA ORGELMUSIK
15:00 Musik: Kerstin Baldwin Sterner, Helena Hansson

lör 6 november Ekerö kyrka
15:00 ANDAKT, LJUS OCH BÖN
 Präst: Monika Regnfors Sjörén, Musik: Helena Hansson

lör 6 november Adelsö kyrka
16:00 MINNESGUDSTJÄNST 
 Präst: Katarina Wolf, Musik: Carina Einarson, 
 kyrkokören Ad Mundi, Kristina Kaufeldt—flöjt

lör 6 november Lovö kyrka
16:00 MINNESGUDSTJÄNST 
 Präst: Magnus Ehntorp, Musik: Leif Asp, 
 Ulrika Björkman — flöjt 

lör 6 november Ekerö kyrka
18:00 MINNESGUDSTJÄNST 
 Präst: Monika Regnfors Sjörén, Musik: Helena
 Hansson, Pernilla Hugoson — flöjt

lör 6 november Munsö kyrka
19:00 MINNESGUDSTJÄNST 
 Präst: Katarina Wolf
 Musiker: Carina Einarson, kyrkokören Ad
 Mundi, Kristina Kaufeldt—flöjt

sön 7 november Ekerö kyrka
15:00 "ADJÖ HERR MUFFIN" —
 EN GUDSTJÄNST FÖR SMÅ OCH STORA
 Präst: Benny Runsten
 Musik: Tonfiskarna, Mie Johansson, 
 Helena Hansson 

sön 7 november Munsö kyrka
15:00 GUDSTJÄNST
 Präst: Katarina Wolf, Diakon: Ylva Edholm
                  Johansson, Musik: Carina Einarson

sön 7 november Lovö kyrka
16:00 KONSERT J HAYDNS STABAT MATER
 Lovö Kyrkas kör och Bromma kyrkokör,
 orkester och solister, Konsertmästare Ann 
 Wallström, dir Leif Asp

KALENDARIUM 27/10 – 9/11 2021

  

 Konsert 
Haydns Stabat Mater

   7 november kl 16:00    
 Lovö kyrka

Julkonsert 
Ekerö Gospel, Samuel Ljungblahd 

Flygel: Daniel Stenbaek
Elbas: Magnus Ahlgren

Slagverk: Oscar Eriksson Uggla
Dirigent: Pernilla Thörewik

Ekerö kyrka 21 & 22 december 18:30 & 20:30
Biljetter (250:-) säljs fr.o.m. 8 november: Manickas Bod — Träkvista torg, Ekebyhovskyrkans 

expedition eller direkt av körmedlemmarna.

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

Varmt välkommen till våra kyrkogårdar. För att underlätta möjligheten att hålla rekommenderade avstånd till varandra  
kommer vi även detta år erbjuda försäljning av ljus och kransar under hela alhelgonaveckan. 

Försäljning av gravljus och kransar från måndag 1 november
Personal från kyrkogårdsförvaltningen kommer att finnas på kyrkogårdarna för att svara på frågor om gravar  
och gravskötsel. Det kommer även att finnas möjlighet att köpa gravljus och kransar.  

Observera att betalning sker via Swish samt att antalet kransar och ljus är begränsat.

Ekerö, Adelsö, Munsö och Lovö mån - tor 10:00 – 15:00 
Ekerö, Adelsö, Munsö och Lovö  fredag 10:00 – 16:30 
Ekerö lördag   10:00 – 18:00 
Adelsö, Munsö och Lovö  lördag   10:00 – 17:00 

Ljuständning
Fredag och lördag kommer vi att tända ljus för alla som har gravsatts under året. Mer information kommer att finnas på 
respektive kyrkogård. 

Beställ ett ljus
Har du inte möjlighet att komma till kyrkogården kan du köpa ett ljus genom oss som vi tänder på din anhörigas grav. Beställning sker genom en  
swishinsättning på 50 kr till 123 396 39 15. Ange kyrkogård, gravnummer och gravsatts namn i meddelandefältet. Beställning behöver swishas  
senast tisdag 2 november kl. 12:00.

Hitta rätt grav
Är du osäker på gravnummer eller var din anhöriga är gravsatt kan du söka på www.svenskagravar.se

 Med reservation för ändringar
Monika Regnfors Sjörén
Kyrkoherde, Ekerö pastorat

Kyrkogårdsförvaltningen Ekerö pastorat
 informerar om allhelgonaveckan 



MUNSÖ | När 8-åriga Bastian 
Grip-Björne ramlade av en häst 
på Munsö befarades han ha fått 
inre blödningar och ryggfrakturer. 
Men varken ambulanshelikopter 
eller ambulans fanns i närheten 
för att ta honom till sjukhus.

– Jag blev chockad över det, 
säger Bastians mamma Elina 
Grip.

Ekerö delar sin ambulans med hela stan

NYHETER  

’’
”Det finns bara 
en ambulans 

på Ekerö, precis som 
på 70-talet, trots att 
befolkningen ökat 
mycket sedan dess 
och därför tycker jag 
att det minsta man 
kan begära är att den 
ska få åka tillbaka 
till Mälaröarna efter 
avslutat uppdrag”

MÄLARÖARNA | En hundägare boende på Mälaröarna 
har dömts till böter på 4 500 kronor av Söderorts åkla-
garkammare för att ha lämnat sin hund ensam i en varm 
bil utan ventilation sommaren 2021.

EKERÖ | En läkare, boende på Ekerö, men arbetande i en 
annan kommun i Stockholm kritiseras av Inspektionen 
för vård och omsorg för intimt och olämpligt språkbruk 
som till exempel ”kram” i kontakten med en kvinnlig 
patient. Enligt henne hade de även en sexuell relation, 
men varken en polisutredning eller en granskning av 
vårdcentralens ägare har funnit några oegentligheter.

EKERÖ  | En anmälan om misstänkt olaglig kame-
raövervakning på Ekerö har inkommit till 
Integritetsskyddsmyndigheten. Anmälan har inkommit 
från en person, vars grannar har satt upp tre övervak-
ningskameror, varav tre är riktade så att besökare till 
anmälarens fastighet kan ses av dem. En av kamerorna 
ser även troligtvis delar av anmälarens tomt.

EKERÖ | En person boende på Ekerö nekas använ-
da teckenkombinationen ”PIMPIS” på sin nummerplåt 
eftersom den kan uppfattas som stötande. Det skriver 
Transportstyrelsen i ett beslut.

MÄLARÖARNA | En artist boende på Mälaröarna ska 
betala tillbaka drygt 77 000 kronor i utbetalt korttidsstöd 
från Tillväxtverket. Bakgrunden är att arbetstidsminsk-
ningen i artistens bolag under pandemin varit mindre 
än vad det preliminära stödbeloppet beräknats på, enligt 
myndigheten.

DROTTNINGHOLM | Ett stallpro-
jekt som drivs av Ekerö kom-
mun och Stall Kungsgården på 
Drottningholm ska hjälpa elever 
i årskurs 4 till 9 som har svårig-
heter att gå i skolan, att komma 
tillbaka. Stallsysslor, aktiviteter 
med hästar och ridning varvas med 
lärarledda lektioner i skolämnen som 
passar elevens förutsättningar och 
livssituation. 
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”Korv stroganoff är en stor-
säljare, köttbullar med 
potatismos går alltid hem. 
Det är klassikerna.” 

UR SENASTE PODDAVSNITTET

Ambulansen va 

när Bastian beh 

Mamma Elina med sonen Bastian, utanför brandstationen 
på Ekerö, där ambulansen mötte upp dem i somras. Bastian 
har återhämtat sig bra efter olyckan.       FOTO: HELEN BJURBERG

Det var en solig dag i juli 
som Elina Grip och barnen 
Bastian, 8, och Akleja, 5, 
tagit sina hästar till Blå lagu-
nen på Munsö för att bada. 
Efteråt när de skulle rida 
tillbaka till stallet som lig-
ger i närheten blev Bastians 
häst skrämd och hoppade åt 
sidan, varpå Bastian ramlade 
av hästryggen.

– Han tog emot sig med 
armen så att den gick av och 
vreds åt fel håll, men det 
blev också en rejäl duns när 
han slog i backen så vi visste 
inte då om det kunde finnas 
några skador som vi inte såg, 
berättar Elina.

Hon ringde 112 som gjor-
de bedömningen att Basti-
an behövde bli hämtad av 
ambulanshelikopter, men 
när den var upptagen långt 
ute i skärgården fick alter-
nativ nummer två, en vanlig 
ambulans duga. Det visade 
sig dock snart att även am-
bulansen, trots att den är 
Ekerös egen, var upptagen, 
på uppdrag i Hässelby.

– Jag var säker på att 
Ekerös ambulans utgick från 
Ekerö, det blev en chock att 
få veta att hela Storstock-
holm får använda sig av den, 
säger Elina, som istället fick 
hjälp av vänner på stallet att 
köra Bastian i sin bil. 

Samtidigt som de hade kon-
takt med ambulansen via te-
lefonen, körde de mot Ekerö 
och när de kom till brandsta-
tionen vid Tappström kun-
de ambulansen möta upp 
och ta över. Bastian smärt-

lindrades, stabiliserades 
och lyftes över till ambu-
lansen, för vidare transport 
till Astrid Lindgrens barn-
sjukhus. Efter röntgen och 
undersökningar kunde man 
där konstatera att Bastian 
haft tur och klarat sig undan 
både inre blödningar och fler 
frakturer. 

– Vi är ju tacksamma över 
att det inte blev värre än så, 
säger Elina, men menar att 
det blev en ögonöppnare att 
inse att ambulansen som ska 
tillhöra Ekerö inte alls säkert 
finns tillgänglig om man be-
höver den.

När Mälaröarnas nyheter 
kontaktar Region Stock-
holm för att fråga om mä-
laröborna kan känna sig 
trygga med tillgången på 
ambulanser, väljer de att 
svara skriftligt. Patrik Sö-
derberg, chefsläkare för den 
prehospitala vården i Regi-

on Stockholm, bekräftar att 
Ekeröambulansen delas med 
övriga Storstockholm och 
menar att orsaken till det är 
för att regionen har valt att 
utgå från angelägenhetsgrad 
och närhetsprincipen för att 
invånarna ska få tillgång till 
ambulans. 

”Det vill säga att den 
som har störst vårdbehov 
får hjälpen först”, skriver 
han men förtydligar även 
att Ekeröambulansen kan 
återgå till hemmastationen 
om läget i regionen tillåter 
det. Vidare skriver han att 
regionens mål är att samt-
liga invånare i regionen ska 
nås av ambulanssjukvården 
inom 20 minuter vid prio 
1-uppdrag, och att median-
tiden för Ekerö kommun är 
strax över 18 minuter. 

Beträffande hur de stora 
byggnationerna på Ekerö-
vägen, den enda landför-
bindelsen till Mälaröarna, 
påverkar tillgången på am-
bulans, svarar Patrik Sö-

derberg att hälso- och sjuk-
vårdsförvaltningen i nuläget 
inte fått vetskap om några 
situationer som påverkat 
patientsäkerheten eller till-
gången till ambulanssjuk-
vård på Ekerö. 

”Om Ekerövägen skulle 
bli blockerad, har ambu-
lansen företräde på färjan. 
Utöver det finns våra am-
bulanshelikoptrar att tillgå 
och regionen har samver-
kansavtal med Södertörns 
brandförsvarsförbund om 
att kunna åka ut på till exem-
pel hjärtstopp”, skriver han. 

 Men Mälaröarnas nyhe-
ter har pratat med ett flertal 
anonyma källor med god 
insyn i ambulansverksam-
heten på Ekerö som menar 
att det är långt ifrån så pa-
tientsäkert som regionen 
vill få det att låta. Att regio-
nen hänvisar till färjan eller 
en ambulanshelikopter som 
är stationerad i Norrtälje och 
dessutom inte alltid kan fly-
ga under höst och vinter på 



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

EKERÖ89:-
Pris:

Gustavshill
 

FÄRENTUNA • Tel 560 425 80 

   Nu 50 % 

grund av dimma och snö, 
menar MN:s källor inte är 
rimligt. Inte heller att säga 
att trafiksituationen inte 
skulle påverka tillgången på 
ambulanssjukvård.

– Vid ett prio 1-larm kan 
det handla om minuter mel-
lan liv och död, men med 
dagens trafikläge på Ekerö-
vägen går det ju inte att köra 
om när det är enfiligt och 
kantat med betongsuggor, 
säger en av källorna och slår 
fast att patientsäkerheten 
försämras med de rutiner 
som finns.

– Det finns bara en am-
bulans på Ekerö, precis som 
på 70-talet, trots att befolk-
ningen ökat mycket sedan 
dess och därför tycker jag att 

det minsta man kan begära 
är att den ska få åka tillbaka 
till Mälaröarna efter avslutat 
uppdrag, säger en annan. 

Hen tycker också att me-
ridiantiden som regionen 
hänvisar till egentligen inte 
säger någonting. 

– Det är bara för vem 
som helst att sätta sig med 
en karta och se själva. Om 
Ekeröambulansen inte 
står hemma på stationen 
på Ekerö är det omöjligt 
att nå ytterområdena som 
Adelsö, Munsö, Eldgarnsö 
eller Björkvik på tjugo mi-
nuter, säger hen och lyfter 
även vikten av god lokal-
kännedom hos personalen 
för att ens kunna hitta i yt-

terdelarna av Mälaröarna.
Avslutningsvis poängte-

rar en av källorna hur viktigt 
det är att människor inte 
heller ringer ambulansen i 
onödan, när situationen ser 
ut som den gör. 

– Det finns bara en aku-
tambulans och den är för 
akuta sjukdomsfall. Om 
den får i uppdrag att trans-
portera någon som egent-
ligen kan ta en taxi eller för 
en behandling som skulle 
kunna göras på vårdcentra-
len, betyder det att den inte 
finns tillgänglig om något 
allvarligt händer.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

FAKTA AMBULANS EKERÖ KOMMUN

Antal Prio 1 uppdrag under 
      2020 i Ekerö kommun: Totalt 1375 

Utfört av Ekeröambulansen: 780 

Utfört av annan ambulans: 422 

Utfört av ambulanshelikopter: 173

’’
r upptagen 
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De globala
hållbarhets-
målen i Agenda 
2030 ligger till
grund för rankingen. 
FOTO: ARKIV

NYHETER ”Citat” ’’

’’

KOMMUNEN | I en hållbar-
hetsranking som gjorts 
av Dagens samhälle pla-
ceras Ekerö på plats 41 av 
landets 290 kommuner. 
Nu jobbar kommunen för 
att ännu tydligare kunna 
visa vad de gör för att nå 
målen.

Rankingen är gjord utifrån 
hur väl kommunerna upp-
når de globala hållbarhets-
målen i Agenda 2030 som 
omfattar ekologisk, ekono-
misk och social hållbarhet. 
Framsteg krävs inom alla 
tre områden för att målen 
ska uppnås och inget mål 
kan nås på bekostnad av ett 
annat. Av de tio högst ran-
kade kommunerna är sex 
storstadskommuner med 
Kungsbacka och Vellinge i 
topp. I botten på rankingen 
hamnar Kramfors och Mar-
karyd. 

– Just nu pågår ett projekt 
med att systematisera kom-
munens arbete med styr-
ning, uppföljning och visu-
alisering av alla insatser som 
görs inom ekologisk hållbar-

het. Målet är att det genom 
en transparent och lättill-
gänglig visualisering ska bli 
enklare för alla i kommunen 
att se vad vi gör inom miljö- 
och klimatområdet och hur 
utvecklingen i kommunen 
går i förhållande till olika 
miljö- och klimatmål. Vi gör 
mycket men har idag inget 
bra sätt att visa på helheten 
och de framsteg som görs. 
Med en tydlig bild över var 
vi är och vart vi ska, blir det 
enklare att fatta kloka beslut 
kring vad vi mer ska göra för 
att komma dit vi vill, säger 
Joakim Bergsten, miljöstra-
teg Ekerö kommun. 

Adam Reuterskiöld (M), 
kommunstyrelsens ordfö-
rande, poängterar vikten av 
att ha blicken både på fram-
tiden och nutiden i hållbar-
hetsarbetet:

– För att Ekerö kommun 
ska fortsätta utvecklas i en 
hållbar riktning är det vik-
tigt att alla beslut som kom-
munen fattar bidrar till att 
tillfredsställa dagens behov 
utan att äventyra komman-
de generationers möjlig-

heter att tillfredsställa sina 
behov.

Dagens samhälle har i 
Agenda 2030-rankningen 
använt sig av de nyckeltal 
som Rådet för främjandet av 
kommunala analyser (RKA) 
tagit fram. Nyckeltalen är 
indelade efter de 17 globala 
mål som fastslogs av FN:s 
medlemsländer 2015. Målen 
”globalt partnerskap” samt 
”hav och marina resurser” 
ingår dock ej.

Ekerö på plats 41 
i hållbarhetsmätning

NYHETER ”...vi är väldigt glada att så många har sagt sig villiga att axla den tunga posten” ’’

KOMMUNEN | Efter 
valet 2022 kliver Adam 
Reuterskiöld (M) av pos-
ten som kommunalråd 
och kommunstyrelsens 
ordförande. Nu pågår 
ett stegvis arbete inom 
Ekerömoderaterna med 
att ta fram en nya kommu-
nalrådskandidater och i 
december kommer beske-
det om vem som hamnar 
högst upp på listan.

– Alla de medlemmar i par-
tiet som kandiderar har själ-
va anmält sig i ett centralt 
system och gjort en försäk-
ran om att de är hedervärda 
medborgare. Nu arbetar no-
mineringskommittén, som 
är vald av årsmötet, med 
att ta fram förslag på vilka 
kandidater som ska föreslås 
till nomineringsstämman 
som äger rum i december, 
berättar Kjell Öhrström (M), 
ordförande i nominerings-
kommittén. 

Just nu jobbar han och kol-
legorna med att gå igenom 
kandidaternas lämplighet 
för att ranka dem inför stäm-
man. De använder bland an-
nat personlighetstester som 
görs av externa experter, ge-
nomför intervjuer och tittar 
på tidigare meriter.

– Parallellt med vårt arbete 
har det även gjorts en för-
söksnominering, där alla 
medlemmar har fått ran-
ka sina favoritkandidater 
elektroniskt. Först när vi 
i kommittén har förseglat 
vårt förslag, så tittar vi på 
medlemmarnas röstningar 
och ser om vi ska göra några 
justeringar.

När nomineringsstäm-
man är över är valsedeln och 
dess rangordning fastställd. 
Efter valet blir det sedan den 
nya kommunfullmäktige-
gruppen som beslutar om 
vem som får de olika poster-
na inklusive den som kom-
munalråd.

– Just nu 
jobbar vi 
med minst 
sju kandi-
dater och 
vi är väldigt 
glada att så 
många har 
sagt sig vil-
liga att axla 
den tunga 
posten, sä-
ger Kjell 
Öhrström.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Sju kandidater till 
kommunalrådspost 

Kjell Öhrström  
(M), ord-
förande 

nominerings-
kommittén 
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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.

Ta bussen raka vägen till Solna
MÄLARÖARNA | En direkt-
buss från Mälaröarna till 
Solna centrum, det blev 
verklighet efter SL:s så kall-
lade Ekeröprojekt, där med-
borgarna i Ekerö kommun 
fått svara på frågor om sina 
behov och önskemål.

I oktober 1987, släppte Mä-
laröarnas nyheter nyheten 
om nya busslinjer som skulle 
ta mälaröborna raka vägen till 
Solna centrum redan från den 
2 november samma år.

Bussarna var ett resultat av 
det så kallade Ekeröprojektet, 
vars syfte var att kartlägga 
mälaröbornas behov av buss-
linjer för att kunna erbjuda ett 
attraktivt alternativ till bilen. 
I projektet fick 2 000 med-
borgare på Mälaröarna fylla i 

enkäter och ställa upp på te-
lefonintervjuer för att berätta 
mer om sina behov och öns-
kemål om busstrafiken.

Direktbussarna blev det 
första steget i det efterföljan-
de förändringsarbetet. Tan-
ken var att bussarna skulle gå 
vardagar under de mest hek-
tiska morgontimmarna med 
en linje 302 som fick avgång 
från Knalleborg med tre turer 
per dag till Solna samt en linje 
316 med avgång från Färjesta-
den, som fick en tur.

Även en snabbuss 318 från 
llända till Svanhagen fick se 
dagens ljus i november sam-
ma år. I enkäterna framkom 
också önskemål om tätare 
helgtrafik, men till att börja 
med tänkte inte SL göra någ-

ra förändringar där. Däremot 
kunde andra nyheter komma 
att presenteras längre fram. 
En preliminär slutrapport av 
projektet var att vänta i mars 
1989, står det skrivet i arti-
keln. 

Idag, 34 år senare, har buss-
trafiken utvecklats mycket 
och direktbussarna har fått 
fler än bara fyra turer. En som 
hängt med på hela utveck-

lingsresan är mälaröbon Per-
nilla Woolfries, som är upp-
vuxen på Ekerö men nu bor 
på Färingsö. Pernilla har inget 
körkort och är van att pendla. 
I många år har hon åkt buss 
från Troxhammar till jobbet 
i Solna station och direktbus-
sen är en favorit.

– Att slippa byta buss är 
värt väldigt mycket. Det går 
snabbare och gör så att man 
kan jobba eller bara göra sig 
bekväm och titta på en film 
eller läsa en bok under resan, 
säger hon och tillägger sedan 
med ett skratt att man också 
slipper riskerna med att an-
slutningsbussen är sen eller 
inte kommer alls.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

JAG MINNS  när landsstor-
men kom 1940. De kom till 
torpet ”Hagen” intill Myra 
gård. De slog läger, en mängd 
soldater med tält och tillhö-
rande utrustning. Man befa-
rade en luftlandsättning av 
tyska fallskärmssoldater på 
den stora slätten strax väster 
om gården. Det största öppna 
fältet i Stockholmsområdet.
Det grävdes skyttegravar i 
skogskanten och det spändes 
upp stora taggtrådsstängsel.
En dag kom en kapten ner 
till gården och begärde att få 
ett rum. Han blev anvisad 
ett rum på övre våningen. 
(Familjens två små barn fick 
flytta ner till undervåningen.) 
Det drogs en telefonledning 
från huset till lägret i skogen. 
I en skog strax intill grävdes 
betongbunkrar och där utför-
des provsprängningar, som 
hördes vida omkring och 
fönstren i gårdens hus skallra-
de. Det var skrämmande upp-
levelser för en liten pojke på 
den tiden. Någon tysk inva-
sion ägde ju aldrig rum som 
vi vet. Allt avvecklades efter 
hand. Det andra världskriget 
var slut 1945.

ROLF MOËLL
F. 1933

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

Just nu kan hembygdsfören-Just nu kan hembygdsfören-
ingen glädjas åt att vi fått ingen glädjas åt att vi fått 
in ca 230 minnen från ca 65 in ca 230 minnen från ca 65 
bidragsgivare. Fortfarande bidragsgivare. Fortfarande 
och ytterligare några veckor och ytterligare några veckor 
framåt är minnen välkomna! framåt är minnen välkomna! 
Missa inte chansen att minnas!Missa inte chansen att minnas!

’’

Pernilla Woolfries är glad över direktbussarna mellan 
Färingsö och Solna  FOTO: ARKIV OCH PRIVAT
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Född 2007-2008?
Tillsammans skapar vi minnen för livet...!

Anmäl dig senast 30/11: svenskakyrkan.se/faringso/konfa
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Melvin Åkesson och Isac Dahlin samarbetar med ett lokalt bageri och levererar deras frallor till 
mälaröborna.                                                                                                                                        

 
FOTO: ARKIV

MÄLARÖARNA | Kommu-
nens sommarsatsning på 
unga entreprenörer föll 
väl ut. Åtminstone ett av 
företagen är fortfarande 
igång och flera av de övri-
ga lyckades bra med sina 
satsningar.

I en utvärdering som gjorts 
av sommarens verksamhet 
konstateras att samtliga 33 
deltagare från Ekerö kom-
mun fullföljde program-
met och att 100 procent av 
dem skulle rekommendera 
Rookie Startups till en vän.

– Det var en jättebra ut-
bildning och man fick myck-
et kunskap. De uppmuntra-
de oss också mycket till att 
fortsätta med vårt företag ef-
ter sommaren, säger Melvin 
Åkesson, som tillsammans 

med Isac Dahlin levererade 
frukostfrallor till ekeröbor-
na under tiden projektet på-
gick.

– Vi tog en paus under juli 
och augusti, men nu har vi 
levererat under september 
och oktober också, fortsätter 
Isac.

De har använt sig av soci-
ala medier och fått stor hjälp 
av att ryktet om de driftiga 
sextonåringarna har spridit 
sig från nöjda kunder.

– Nu har vi också använt 
oss av yngre killar som 
springpojkar. De har hjälpt 
till med att packa brödet och 
leverera till kunderna, säger 
Melvin.

Hur det blir med verksam-
heten framöver vet de inte. 
De har nyligen börjat gym-
nasiet båda två och spelar 
dessutom fotboll, vilket tar 
en hel del fritid. Men de hål-
ler inte för uteslutet att de 
kan komma att bli företagare 
i framtiden.

Bland de övriga deltagar-
na i Rookie Starups fanns 
flera som lyckades väl med 
sina satsningar. Årets team 
på Ekerö blev ”Ljuz” som 

producerade kombinerade 
ljus och stearinljus av åter-
vunnet stearin. Årets pro-
dukt och årets säljare blev 
Ellie Nordberg med sitt 
företag ”Rescued Herbs”, 
där hon i samarbete med en 

lokal örtproducent tog till-
vara örter som annars riske-
rade att kasseras och gjorde 
nya produkter av dem. Hon 
hamnade även i topp fem 
av alla Rookie Startupsfö-
retag i hela Stockholm. Ut-

märkelsen för Årets tjänst 
bland ungdomarna i Ekerö 
kommun, blev ”Lindqvists 
marinservice” som lagade 
båtmotorer.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Många nöjda, unga entrepenörerDigital butik
EKERÖ | Det nystartade 
Ekeröföretaget Butiqen är 
ett digitalt varuhus där all 
försäljning sker till förmån 
för föreningsliv och ung-
domar. Genom att ansluta 
sig får föreningar och skol-
klasser en egen webbshop, 
fylld med mer än 30 000 
produkter. 

– Vi ville hitta ett modernt, 
smidigare och framför allt 
mer lönsamt sätt för ungdo-
mar att tjäna pengar till lag- 
eller klasskassan. Ett sätt där 
konsumenten kan köpa pro-
dukter och samtidigt stödja 
föreningslivet, säger Mariah 
Persson, vd och en av grun-
darna till företaget. 

    

’’

Näringgsliv ”
Melvin Åkesson’’

Ny dryck
MÄLARÖARNA | Det nystar-
tade Ekeröföretaget Radler 
Brewing Co lanserade nyli-
gen en typ av dryck som är 
ny för den svenska markna-
den, men som funnits länge 
i Centraleuropa. Drycken är 
alkoholfri och en blandning 
mellan öl och lemonad. Fö-
retaget som har stort håll-
barhetsfokus har startats 
i samarbete mellan Ekerö 
brygghus och ekeröbon Lin-
da Fragner.



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.

”Citat” ’’

g MN MÖTER! ’’Sanna Lindvall

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.

Större salong  
och webbshop
JUNGFRUSUND | MN åker 
ut till Frisörerna i Jung-
frusund och träffar Sanna 
Lindvall, som berättar om 
verksamheten, tankarna in-
för framtiden och sin syn på 
utvecklingen av Mälaröarna. 
 
När bildades Frisörerna i 
Jungfrusund?
– Företaget startades för tio 
år sedan 2011 av Annica Han-
he,  som sedan sålde bolaget 
2015 till mig Sanna Lindvall, 
som idag driver bolaget och 
salongen. Jag har dock vart 
med från start när salongen 
öppnades i lokalen på Bryg-
gavägen 133. 2020 på hösten 
kontaktade Nordblick mig 
och vi bestämde oss för att 
flytta till större. Den 17 maj 
i år gick flyttlasset till vår 
192 kvadrat stora lokal nere 
i Sjöstadsfabriken, där vi är 

nu. Känns så kul att vi firar 
tio år i Jungfrusund med en 
ny större salong med kombi-
nerad webbshop.

Berätta om er verksam-
het? 
– Vår verksamhet består idag 
av  fem frisörer, en frans-
stylist och nagelteraput, en 
massör och en webbshops-
ansvarig. I salongen kan du 
unna dig sköna behandling-
ar och webshoppen säljer 
hårvård till privatpersoner, 
men även till 120 företag 
som kan köpa håraccessoa-
rer från vårt eget märke.

Finns det några speciella 
trender just nu?
– Trender vi ser nu är att folk 
vill ha förändring, våra kun-
der är trötta på deras ” coro-
nahår”. De ska börja träffa 

folk och vill vara snygga 
igen. Det blir många make-
overs, men även som alltid 
på hösten vill våra kunder gå 
åt en mörkare hårfärg. Detta 
gäller även naglar då höst-
färger och mörkare toner är 
populära.

Vad är det som utmärker 
er mot andra salonger? 
– Det som utmärker oss som 
salong är vår kunskap och 
glädje till yrket. När vi ska-
pade vår nya salong var må-
let en lyxig salong men som 
ändå skulle kännas varm och 
hemtrevlig där våra kunder 
skulle känna sig välkomna.
Vi är som en familj på sa-
longen där sammanhållning 
och att ha kul tillsammans 
är a och o. Vi tycker även att 
det är viktigt att vara upp-
daterad och ha koll på det 

senaste inom hår, därför går 
vi ständigt på utbildning och 
vidare-utbildning, då våra 
kunder förtjänar den bästa 
servicen. Vi vill att våra kun-
der ska vara trygga hos oss, 
känna vårt engagemang och 
kunna lita på att vi har en 
hög kunskapsnivå i salong-
en.

Hur ser era framtidsutsik-
ter ut och vilka utmaning-
ar står ni inför? 
– Vi strävar alltid efter att 

växa, bli större och bättre, 
men att man alltid måste 
vara ödmjuk inför att lära sig 
något nytt. Dock är det svårt 
att hitta välutbildade frisörer 
och att det är ”rätt person” är 
det viktigaste för oss och att 
det inte bara är första bästa.
Vi vill att våra kunder ska 
kunna gå till alla oss och vara 
lika nöjd. En bra samman-
hållning och en härlig stäm-
ning är vår värdegrund.

Hur vill du se Mälaröarna 

utvecklas framöver? 
– Oj! Vi vill mycket. Ett stör-
re centrum, mer hämtmat, 
bättre parkeringar, en större 
mer lättåtkomlig matbu-
tik och gärna en fin mysig 
strandpromenad från färjan 
till Ekerö centrum. Kanske 
några nya härliga butiker? 
Det mesta är välkommet.

Till sist, vilket företag i 
kommunen vill ni läsa om 
i tidningen? 
– Vi vill läsa om Mgl sushi.  

Sanna Lindvall, tredje från höger, omgiven av sin personal.                               FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS



Det man inte ser kan man ändå lida av.
Det gäller inte minst dåligt fungerande infiltrationer, avlopp, 
rörledningar och brunnar. Förutom att reparera, förstärka 
och förbättra befintliga system så är vi, om vi får skryta lite,
väldigt duktiga på att bygga nya.

Välkommen till LEJA – bra även när det rör rör!
  
  

RÖR DET RÖR
RÖR DET OSS

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

GRÖNYTESKÖTSEL • VINTERVÄGHÅLLNING • VÄGBYGGEN

08-707 33 00 •  info@lejagruppen.se •  lejagruppen.se
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FÄRINGSÖ | Under de 
senaste tio åren har 
Gabriella Ekström från 
Färingsö satsat hårt på att 
öka självbestämmandet 
över sitt liv. Genom lång-
siktiga investeringar och 
att leva sparsamt är hon 
ekonomiskt oberoende vid 
41 års ålder. Nu återstår 
dock bara den lilla haken 
att hon jobbar alldeles för 
mycket…

– När jag för tio år sedan för 
första gången hörde någon 
prata om att man genom 
långsiktiga placeringar skul-
le kunna bli ekonomiskt 
oberoende, blev jag arg och 
trodde inte på det.

Efter att ha gjort efter-
forskningar kände hon sig 
dock övertygad om att det 
var möjligt att låta pengarna 
förränta sig genom att ha tå-
lamod med sina placeringar 
och återinvestera vinsterna 
och de pengar hon kunnat 
avvara. Idag har Gabriellas 
strategi lett till att hon skulle 
kunna sluta arbeta och leva 
på sitt kapital.

– Mitt mål är att bli friare 
och få större självbestäm-
mande över vilka tider jag 
ska arbeta. På sikt är målet att 
knoppa av lönearbetet och 

välja själv vad jag vill ägna 
mig åt, förklarar hon.

Med många tidsslukan-
de intressen, inom allt från 
cykling till fågelskådning, är 
inte Gabriella orolig över att 
bli sysslolös, men hon har 
stor respekt för att arbetet 
även har en stor sociala be-
tydelse. 

Hon skrattar när hon kon-
staterar att hon arbetar mer 
än någonsin för närvarande, 
både i en heltidsanställning 
och genom den egna firman 
som har många ben att stå 
på.

Att tjäna ihop ett kapital är 
dock bara den ena delen av 
Gabriellas strategi kring att 
bli oberoende. Genom att 
leva sparsamt och inte dra på 
sig höga fasta kostnader, har 

hon minimerat det kapital 
hon behöver för att kunna 
sluta lönearbeta.

– Jag och min sambo lever 
sparsamt. Vi försöker odla så 
mycket som möjligt själva 
och vi funderar väldigt noga 
innan vi gör dyrare investe-
ringar. Jag är också väldigt 
medveten och skulle till ex-
empel aldrig kasta tre kött-
bullar som blir över. Istället 
så sparar jag dem och lägger 
dem på en macka dagen ef-
ter eller hackar ner dem i en 
omelett, så har jag helt plöts-
ligt en måltid till.

Gabriella är generös med 
att ge tips och råd om hur 
andra ska kunna följa hen-
nes exempel, men vet att det 
sticker ut när man berättar 
att man gjort sig ekonomiskt 
oberoende.

– Jag slits mellan det fak-
tum att man inte ska prata 
om pengar och att jag samti-
digt ser så många människor 
som tror att man inte kan 
tjäna ihop ett så stort kapital 
att man kan sluta arbeta. Jag 
hoppas att jag kan inspirera 
någon genom att berätta att 
det faktiskt är möjligt, säger 
Gabriella.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Gabriella har gjort sig oberoende
NYHETER ”Jag hoppas att jag kan inspirera någon genom att berätta att det faktiskt är möjligt” ’’

’’
Att leva 
sparsamt 
och investera 
långsiktigt 
är Gabriella 
Ekströms 
råd till den 
som vill bli 
ekonomiskt 
oberoende 

FOTO: 
PRIVAT



Öppet året runt!
Mer info på www.drottningholm.org

info@karamellan.org • Telefon: 08 - 759 00 35

Följ oss i 
sociala medier



Mälarö hockey halvvägs
ISHOCKEY | Halva grund-
serien är nu spelad för 
Mälarö hockey, som har 
bjudit på blandade resultat. 

Nystartade Mälarö hockey 
har bjudit på blandade resul-
tat i inledningen av säsong-
en av division 3. Inför hem-
mamötet mot Älta i fredags 
hade det blivit två segrar och 
fyra förluster på de inledan-
de sex matcherna.

– Det har varit för mycket 
upp och ner då vi speciellt 
haft svaga starter i matcher-
na, säger tränaren Christian 
Sannerdal.

Matchen mot andrapla-
cerade Älta skulle visa sig 
bli en svängig historia som 
gick fram och tillbaka. När 
Andreas Grönlund gjorde 
3-2 till Mälarö hockey med 
dryga minuten kvar av den 
tredje perioden såg det ut 
som om hemmalget skulle 
ta alla tre poängen. Men med 
14 sekunder kvar kvitterade 
Älta till 3-3 och matchen gick 
till förlängning. I förläng-

ningen fick Mälarö hockey 
det sista ordet då Martin 
Nissling avgjorde och fixade 
den viktiga bonuspoängen 
till hemmalaget i jakten på 
Alltrean. Laget ligger nu på 

sjätteplats och har häng på 
lagen som ligger topp fyra, 
vilket innebär en plats i All-
trean efter jul. 

– Vi är minst lika bra som 
lagen som ligger ovanför 

oss. Inställning och förbere-
delse inför match måste bli 
bättre så vi är med i matcher-
na från början. Det är något 
vi jobbar på och jag tycker 
matchen mot Älta var ett 

steg framåt då vi gör vår bäs-
ta första period hittills, säger 
Christian Sannerdal.

Nästa match i jakten på All-
trean spelas borta mot Solna 

på fredag då serien vänder 
för de sju avslutande match-
erna i grundserien.

JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

Sportnyhet? Skicka kort text till sport@malaroarnasnyheter.se

”...matchen mot Älta var ett steg framåt, då vi gör vår 
bästa första period hittills” Christian SannerdalSpporten ’’

      Noah Kärnerud har precis kvitterat till 1-1. FOTO: JOHAN ÄLGEKRANS

GRUNDSERIE ÅTERSTÅENDE MATCHER

 29 okt: Solna SK - Mälarö hockeyförening 

 2 nov: Mälarö hockeyförening - IK Waxholm

 5 nov: Mälarö hockeyförening - KTH:s   
                   ishockeyförening

 9 nov: IFK Österåker Vikings HC 
                    - Mälarö hockeyförening 

 12 nov: Värmdö HC - Mälarö 
                      hockeyförening

 16 nov: Mälarö hockeyförening  
                      - FOC Farsta IF

 19 nov: Älta IF - Mälarö  hockey-
                         förening 



GYMNASIK | Gymnasten 
David Rumbutis från 
Munsö fick avbryta VM i 
Japan efter skada.

När David Rumbutis, 21, 
deltog i OS i Tokyo tidigare 
i somras blev han den första 
svenske manliga gymnas-
ten som deltog på ett OS 
sedan 1992 i Barcelona. Väl 
på plats i Tokyo gick det inte 
som Rumbutis tänkt och 
han gick inte vidare från 
kvalet.

När nu VM som även det 
hölls i Japan förra veckan 
hade Rumbutis siktet in-
ställt på att lyckas bättre än 
i OS. SVT:s expert Veroni-
ca Wagner lyfte bland an-
nat fram David Rumbutis 
inför VM. Hon menade att 
han skulle kunna vara med 
och slåss om finalplatserna i 
mångkamp.

Det började också bra för 
David Rumbutis som fick 
en bra start på tävlingen 
med ett stabilt program i 
ringar. Men när det var dags 
för hopp var olyckan fram-
me där han landade illa och 
åkte på en skada.

– Det kändes jättebra 

fram till skadan. Mycket 
bättre än förra gången jag 
var i Japan på OS. Jag hann 
köra ringar som kändes bra 
och sedan kom skadan på 
hopp. Jag fick jättebra tryck, 
gick in på skruven och det 
blev en vridning, säger Da-
vid Rumbutis.

Skadan verkar inte vara 
allvarlig och nu väntar en 
efterlängtad semester för 
Rumbutis.

– Vi ska fixa en röntgen 
så snart som möjligt men 
jag kan stödja och gå lite 
lätt utan större smärta. Nu 
är jag äntligen klar med täv-

lingar och kan ta lite semes-
ter från allt. Det har jag inte 
haft på två år så det ska bli 
skönt att slappa lite grand, 
avslutar Rumbutis.

JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

Medaljregn för Ekerö judo
JUDO | Ekerö judo har 
framgångsrikt tävlat i 
Solnakampen nyligen som 
är en judotävling för barn 
och ungdom. Ekerö judo 
tog i U9, fem guld, ett 
silver och fem brons. I U11 
blev det ett guld samt två 
brons och i U13 ett brons. 

– Vi kom på tredjeplats 
av elva klubbar. Det är en 
otroligt bra prestation då vi 
möter många av de absolut 
bästa i länet. Vi har en mål-
medveten satsning för att 

få fram duktiga barn och 
ungdomar till att tävla inom 
judo. Vi har hängivna trä-
nare som hjälper till att ut-
veckla barnen, säger Tomas 
Jinneklint från Ekerö judo.

Förra helgen fortsatte 
medaljerna att trilla in un-
der Södra Judo Open, där 
det blev ett guld och två 
brons i U9. Det blev även ett 
brons i U18 och två silver i 
vuxenklassen.

JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

SPORTEN ”Det kändes jättebra fram till skadan. Mycket bättre än förra gången jag var i Japan på OS. ’’p

David Rumbutis blev skadad på VM i Japan.  FOTO: PRIVAT

Rumbutis fick avbryta VM

Mälaröbor i TV-pucken
ISHOCKEY | Helgen den 4 till 7 november avgörs slutspelet 
i TV-pucken i Mariestad och Skövde för både tjejer och 
killar. Från Mälaröarna deltar tre spelare och en tränare. 
Magnus Welin är tränare för Stockholm Syd medan Max 
Lind (Djurgården) och Cedrik Johansson (Mälarö hockey) 
spelar i Stockholm Nord. I flickturnering deltar Stockholm 
med ett lag och där är Tilda Edsman från Mälarö hockey 
med.

Ekerö judo tog många medaljer under Solnakampen. 
 FOTO: EKERÖ JUDO



MUNSÖ | Att som förfat-
tardebutant få ett förlag 
att nappa på ett bokma-
nus, kan vara en nästintill 
omöjlig utmaning. Men 
munsöbon Cassandra 
Brunstedt fick ett rungan-
de ”ja” redan dagen efter 
hon skickade in sitt och 
kontraktet innefattade 
även en uppföljare som 
ännu inte är skriven.

Under sin föräldraledighet 
satte Cassandra Brunstedt 
igång med att skriva den 
där boken som hon har gått 
och funderat på under flera 
år. Hårt disciplinerad an-
vände hon tiden effektivt. 
Skrev och skrev om, läste 
litteratur och lyssnade på 
poddar om hur man skriver 
en bästsäljare. Hon tog ock-
så hjälp av ett proffs med 
genomläsning.

– När jag skickade iväg 
manuset till några olika 
förlag, förberedde jag mig 
på att få vänta upp till fem 
månader, innan jag ens 
skulle få någon återkopp-
ling. Det hade jag hört var 
rimligt. Dagen efter när 
jag var ute och gick med 
barnvagnen här på Munsö 
ringde dock telefonen och 

i andra änden var Louise 
Bäckelin, förläggare på ett 
förlag som jag skickat ma-
nuset till trots att de hade 
manusstopp. Hon hade 
läst igenom hela mitt ma-
nus samma dag som hon 
fick det och ville skriva 
kontrakt direkt, berättar 
Cassandra, som trots att 
hon är journalist och van 
att skriva menar att roman-
skrivandet är en helt annan 
sak och kräver en särskild 
berättarteknik.

Innan hon hann träffa 
förlaget och skriva kon-
trakt fick Cassandra ytter-
ligare ett förslag från ett 
annat förlag och ännu ett 
hörde av sig och ville fun-
dera på saken. När hon se-
dan bestämt sig för att gå 
vidare med den förläggare 
som hörde av sig först och 
träffade denna för att skriva 
kontrakt, så nämnde hon 
att hon hade en uppföljare 
på gång.

– Då gick hon iväg och 
skrev in det också i kon-
traktet, skrattar Cassandra.

Så nu håller hon på med 
att skriva bok nummer två 
av böckerna som beskrivs 
som en blandning av Djä-

vulen bär Prada och Eat 
Pray Love. Men det som 
gick som en dans med den 

första boken, är inte lika 
enkelt att få till nu.

– Då var min son nyfödd 

och nu är han mycket stör-
re och kräver mycket mer. 
Dessutom jobbar jag halv-

tid. Men jag har en väldigt 
hjälpsam man som ger mig 
den tid jag behöver. För 
mig är det viktigt att ha ett 
levande manus som jag tit-
tar till hela tiden och inte 
bara jobbar med en stund 
då och då.

Cassandra, som är född 
och uppväxt i Norrland, 
stortrivs på Munsö och på 
den gamla hästgården som 
hon och maken renoverat. 
Ännu har dock inte bok-
ens huvudperson fått be-
kanta sig med Mälaröarnas 
landsbygd, men hon håller 
inte för uteslutet att det 
kommer hända framöver. 
Bokens namn är ”En enkel 
till Indien” och kommer ut 
i april 2022.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Cassandra debuterar dubbelt
KULTUR ”För mig är det viktigt att ha ett levande manus som jag tittar till hela tiden” ’’

’’

När Cassandra skrev den första boken var sonen nyfödd, 
men nu är han äldre och kräver mer.  FOTO: PRIVAT

Boka tid i vår e-tjänst: www.ekero.se
Du kan även ringa eller skicka e-post för bokning.

Vi har många yrkesutbildningar 
• träarbetare 
• yrkesförare
• receptionist 
• kock 
• fastighetsskötare 
• personbilstekniker 
• målare
• undersköterska och många fler utbildningar.

Sista ansökningsdatum till januaristart är 
7 november!

Behöver du hjälp med din ansökan? 
Onsdag 3 nov har vi Drop-in i på ny adress: 
Bryggavägen 121

Dags att 
byta yrke? Välkommen att träffa en 

studie- och yrkesvägledare 
vid Ekerö Vuxenutbildning!

Välkommen!



Trött på bilköerna till stan?
Närlunda vägförening söker 

ADMINISTRATÖR 
när vår nuvarande lämnar oss för nya uppdrag.
Närlunda vägförening på Ekerö är Sveriges största vägförening med 
över 3000 medlemsfastigheter. Vi är en drift- och underhållsorga-
nisation, vilket innebär att vi sköter vinterväghållning, asfaltering, 
gatubelysning samt grönområden. Uppdragen sköts av upphand- 
lade entreprenörer.
Arbetsuppgifterna består av att hålla kontakt med medlemmar, 
myndigheter, kommunen, entreprenörer, viss registerhållning samt 
allmänna kontorsgöromål. Arbetet består även av visst utomhus-
arbete, till exempel kontroll av entreprenader, besiktningar, förfråg-
ningar från medlemmar med mera. Biträda styrelsen med vissa 
uppdrag.

 

inom väg och vatten.
Arbetstiden på tjänsten kan varieras mellan 75–100%.
Omgående tillträde.
Individuell lönesättning.
Upplysningar om tjänsten lämnas av Thomas Sjökvist 08-560 330 10  
alt. thomas@narlundavagforening.se
Välkommen med din ansökan.

Närlunda vägförening, Box 177, 178 23 Ekerö

Närlunda vägförening

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

MÄLARÖ IT

SPARA BÅDE TID OCH PENGAR MED VÅRA

EFFEKTIVA LÖSNINGAR INOM IT OCH TELEFONI

TelefoniPrinter PC/MAC Ergonomi Tillbehör

NÅGRA AV VÅRA KUNDER UTE PÅ ÖN

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



Trendspaning om hur lokala
företag ser på “det nya normala”

Vi tror att många personer kommer att kunna fortsätta att arbeta
hemifrån några dagar/vecka vilket underlättar logistiken för många
barnfamiljer. För vår träningsanläggning betyder det att vi fortsatt
kommer att ha stor beläggning även dagtid. Att ta hand om sin
hälsa känns nu viktigare än någonsin och där har vi förmånen att
kunna hitta lösningar för många Ekeröbor!

- Birgitta Steenhouwer, ägare av Mälarö Träningsverk.

Arbete på hemmaplan med egen arbetsplats ser ut att bli mer
acceptabelt som permanenta ”normalt”. Det var ju helt otänkbart
innan Pandemin. Det verkar som de stora kontorsarbetsplatserna
inne i Stockholm accepterar detta och vill ”dra ner” sina ytor och
istället skapar hållbara arbetsplatser nära bostaden. Vi har märkt en
ökad efterfrågan på kontorsplatser, detta kan ju även bero på
trafiksituationen för lokala Mälaröbor som kan få ett par timmar
extratimmar till familjen istället för att spendera den tiden i bilkön.

- Stefan Stjernberg, ägare av Kontorshotellet Destination Ekerö

Digitalisering har varit på tapeten inom redovisningsbranschen
redan innan Covid-19. För min del som redovisningskonsult var
det en resa som redan var gjord. Det mervärde digitaliseringen för
med sig till dig som företagare är att du inte blir så sårbar.
Lärdomen vi ska ta med oss in i “det nya normala” är att som
företagare bygga upp en buffert så att man klarar sig några
månader med ett negativt resultat. 

- Linda Ljusterfors, Auktoriserad Redovisningskonsult och ägare av
Effecta Redovisning

 Följ oss på                                     www.arbetsplatsmalaroarna.se  



Sånga har under pandemin omskapats och nystartat med ett helt nytt
koncept med sitt ursprung i det moderna lantlivet. "Kärleken till
platsen, gästen och råvaran har gett en helt ny känsla på Sånga"
berättar Calle Glaumann som är VD för Sånga.

Helheten och vår känsla är skapad ur fyra tydliga element; Skogen,
Jorden, Vattnet och Djuren. I entrén möts du av en mörk skogsglänta,
en stor älg och lite John Bauerkänsla medans ljusgården har formats
till en soldränkt trädfylld yta med en stor ek som centrum över
sofforna. 

På andra delar så har jordtoner och sädesfält fått sätta karaktären på
inredningen och känslan. Restaurangen har fått ett helt eget och
organiskt utseende med mycket trä och mjuk inredning som gör att
man vill dröja kvar länge. Över hela Sånga finns det plats för
upplevelser och aktiviteter som gör att det alltid finns plats för skönt
häng.

"Efter att varit en den del av både Urban Deli:s och Renée Voltaires
uppstarter och senast nyöppningen av Hotel Frantz så känns Sånga
och möjligheten till hållbart, närproducerat och här-odlat otroligt
roligt", säger Anne Torjussen som leder Sångas kulinariska arbete. 

Matkonceptet låter känslan av det moderna lantlivet dela fokus med
maten och drycken. Stora möten eller små mingel. Frukost, lunch,
fika eller middag. Det är maten som ramar in dagen och vi lägger
alltid fokus på att skapa en magisk matupplevelse. 

Råvarorna får tala sitt eget språk och vi brinner för att experimentera
och ta matlagningen till nästa nivå. Serveringen i restaurangen är
familjär med stort fokus på glädje och en vacker inramning. 

Våra gäster älskar känslan och det vi skapat vilket gör att vi är
översköljda av förfrågningar! Därför utökar vi vårt samarbete med
Arbetsplats Mälaröarna i jakten att hitta lokala stjärnor. 

Just nu söker vi erfarna kockar och restaurangpersonal samt en
driftstekniker till vår fastighet i tätt samarbete med Arbetsplats
Mälaröarna. Tillsättning av tjänsten sker snarast möjligt och
intervjuer kommer att hållas löpande. 

För mer information och inspiration gå in 
på www.sanga-saby.se. Varmt välkommen 
med din ansökan via www.arbetsplatsmalaroarna.se.



Marja Conradsson, Adelsö butik, om vilka Take away-lådor adelsöborna gillar bäst. Hör 
intervju i senaste poddavsnittet.
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Spegel i kurvan i Skå

FRÅGA 
Hej! Vi skulle vilja få upp en spe-
gel i den kraftiga kurvan som är 
vid vår in- och utfart till huset, 
Tureholmsvägen 22, Skå. Vart 
vänder man sig för att få till detta? 
Det är tur att ingen olycka hänt 
ännu.   

MVH ÖSTEN LUNDMAN

SVAR 
Det är Trafikverket som är väghål-
lare för Tureholmsvägen och det är 
till dem, som man skickar en ansö-

kan om att sätta upp en spegel. Men 
jag kommer att ta upp frågan med 
trafikplaneraren som eventuellt kan 
ta upp det i våra diskussioner med 
Trafikverket.

Hastigheten längs 
Älvnäsvägen

FRÅGA 
Vad kan kommunen göra för 
att hålla ner hastigheten på 
Älvnäsvägen? Trots att det bara 
är 40 där kör vissa som galningar. 
Där finns bland annat två försko-

lor och ett obevakat övergångs-
ställe.   

LISA
SVAR 
Vi är medvetna om att vissa trafi-
kanter inte iakttar hastighetsbegräns-
ningen. Vi har med det i planeringen 
hos trafikplaneraren och teknik- och 
exploateringskontoret för att öka 
säkerheten med eventuella kameror 
samt att prata med polisen om att 
utföra hastighetskontroller på sträck-
an.

När blir det cykelväg 
ända till Färentuna?

FRÅGA 
När kan vi få cykelväg hela vägen 
till Färentuna?   

PETER N

SVAR 
Vi är definitivt medvetna om att det 
finns ett stort behov av utbyggnad 
av cykelvägarna. Vi hänvisar inte till 
någon diffus åtgärd utan till kom-
munens gällande cykelplan. Den 
cykelplanen är under revidering för 
framtida politiska beslut om fortsatt 
utbyggnad och finansiering av den-
samma. Vi vill definitivt samarbeta 
med markägare, men i planering och 
genomförande av utbyggnad av så 
kallad GC-väg kräver det förhandling 
med många markägare samt ett poli-
tiskt beslut om utbyggnad.

Konstig placering av 
hundrastgården

FRÅGA 
Hej! Hundrastgården i Borgen-
parken i Stenhamra är väldigt 
konstigt placerad. Den ligger tätt 
intill gångbanan där barn cyklar 
och leker, vilket gör att hundar i 
gården blir triggade, skäller och 
jagar. Parken innehåller sedan 
tidigare lekplats, utegym och fot-
bollsplan bland annat, men det 
finns jättestora grönytor där man 
kunde lagt en hundrastgård, istäl-
let för precis intill både lekplats 
och gångbana. Hur kunde det bli 
så här?   

HASSE
SVAR 
Detaljplanen för Stenhamra etapp 1 
är i ett granskningsskede. Ber att få 
återkomma om det  inkommit syn-
punkter i denna fråga.

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

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 
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.



Läs mer på ivt.se

Hälsosamt inomhusklimat 
och stor energibesparing.

AirX 400

Geo 500

Vent 402

  

Nyströms Plåt & Smide  
söker två plåtslagare

– bli en del i vårt team på Ekerö,  
med ett företag som fyller 100 år!

Plåtslageri är en del av vår verksamhet och vi söker dig som har  
erfarenhet av bandtäckning och plåtgarneringar. Du får gärna ha fem 
år erfarenhet inom takläggning.

-
te du utför. 
Av största vikt är ändå din personlighet genom att ha ett bra kundbe-
mötande.
Du genomför dina projekt självständigt genom; mätning, tillverkning 
och montage.
Du kommer att arbeta lokalt på Ekerö, men uppdrag förekommer i 
hela stor Stockholmsområdet.
Vi erbjuder en varierande arbetsmiljö med fantastiska medarbetare.
Välkommen med din ansökan till info@nyplat.se senast 30 november 
2021.

  

Bioprogrammet
– fram till jul!

DAGBIO

V
i bjuder på f i

ka
!

Sön 31 okt kl 15: Familjen Addams 2

Sön 31 okt kl 19: The French Dispatch

Ons 3 nov kl 19: The French Dispatch

Fre 5 nov kl 15: Baby-Bossen 2: Familjeföretaget

Fre 5 nov kl 19: Eternals

Sön 7 nov kl 15: Ron rör om

Sön 7 nov kl 19: Coda

Ons 10 nov kl 14: Världens vackraste pojke

Ons 10 nov kl 19: Världens vackraste pojke

Sön 14 nov kl 19: Tryffeljägarna från Piemonte

Ons 17 nov kl 19: Last Night in Soho

Lör 20 nov kl 19: Gala för konst och vetenskap

Sön 21 nov kl 15: Ron rör om

Sön 21 nov kl 19: Allt gick bra

Ons 24 nov kl 19: Världens värsta människa

Sön 28 nov kl 15: Encanto

Sön 28 nov kl 19: King Richard

Ons 1 dec kl 19: House of Gucci

Lör 4 dec kl 19: Opera: Eurydike

Sön 5 dec kl 15: Sagan om Karl-Bertil

 Jonssons julafton

Sön 5 dec kl 19: House of Gucci

Ons 8 dec kl 19: Drottning Margareta

Sön 12 dec kl 14: Hej, stora värld!

Sön 12 dec kl 16: Encanto

Sön 12 dec kl 19: Drottning Margareta

Ons 15 dec kl 19: West side story

Sön 19 dec kl 15: Balett: Nötknäpparen

Sön 19 dec kl 19: West side story

Alla biljetter kostar 100 kr
utom Hej, stora värld (80 kr)
och Live på bio (265 kr).

Kassan öppnar 30 minuter innan
filmstart. Boka eller köp gärna
dina biljetter på www.malarobion.se.

LI

VE PÅ BIO

O
p

era, balett, k
o

n
st

HÖST-
LOVS-
FILM!

ska

Fre 5 nov kl 19

Sön 31 okt kl 15
Fre 5 nov kl 15

Sön 7 & 21 nov kl 15

Sön 7 nov kl 19

Sön 31 okt kl 19
Ons 3 nov kl 19

Ons 10 nov kl 14 & 19



EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad

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

   båt, bil

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

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



VERKSTAD

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

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

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

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

��������	�
������	������������	������


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

Floristhörnan
Ekerö

�������	
���

��	��������
����	������




FOLKPARK
Ölsta

30 ok tober 18.00
ols t af olk par k .se

Mälaröarnas rika FÖRENINGSLIV Källa: Föreningsregistret Ekerö kommun

BÅTKLUBBAR___ 
BÅTKLUBBEN 
FÄRINGARNA
www.bkfaringarna.org

EKERÖ BÅTKLUBB
www.ekerobk.se

EKERÖ 
SOMMARSTADS 
BÅTKLUBB
www.sommarstan.se/
båtklubben

KARLSKÄRS 
BÅTKLUBB
www.karlskarsbc.se

MUNSÖ BÅTKLUBB
munsobk.wordpress.com

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

RÄDDA BARNEN 
MÄLARÖARNA
www.raddabarnen.se

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

HANDIKAPP
organisationer___ 
RSMH-MÄLARÖARNA
rsmh_malaröarna@
yahoo.se

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

HEMBYGDS-
föreningar___ 
ADELSÖ 
HEMBYGDSLAG
www.adelsohembygdslag.se

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

FÄRINGSÖ HEM-
BYGDSFÖRENING
www.hembygd.se/
faringso

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

LOVÖ HEMBYGDS-
FÖRENING
www.lovohembygd.com

SVARTSJÖ BYALAG
svartsjobyalag.wordpress.
com

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

ADELSÖ 
IDROTTSFÖRENING
www.adelsoif.se

BROMMA-
GYMNASTERNA
www.brommagymnas-
terna.se

CHASE FREERUN 
EKERÖ
www.chasefreerun.se

DROTTNINGHOLMS 
KORYUKAN IF
koryukan.se/Koryukan_
DKOR

EKERÖ JUDOKLUBB
www.ekerojudo.se

EKERÖ IK
www.ekeroik.se

EKERÖ KAMPSPORT
ekerokampsport@telia.
com

EKERÖ KONST-
ÅKNINGSKLUBB
www.ekerokk.se

EKERÖ RIDSKOLA
www.ekeroridskola.se

EKERÖ SHOTOKAN 
KARATE DO
www.svenskalag.se/
ekeroshotokankaratedo

EKERÖ TENNISKLUBB
www.ekerotk.se

EYVINUR 
ISLANDSHÄST-
FÖRENING
www.eyvinur.se

FÅGELÄNGENS 
RIDSKOLA
www.ridskola.eu

FÄRENTUNA RYTTARE
www.farentunaryttare.se

FÄRINGSÖ RIDIDROTT
www.faringsoridskola.se

FÄRINGSÖ
RIDSÄLLSKAP
www.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.

Lovö hembygdsförening  

och Föreningen Rörby gård

Beskriv era verksam-
heter?
– I över 70 år har Lovö 
hembygdsförening infor-
merat om, vårdat, bevarat 
och försvarat Lovöns 
fornminnen, urgamla 
gårdar och Världsarvet 
Drottningholm. Lovön 
åtnjuter skydd som Riks-
intresse för kulturmiljö-
vården, naturreservat och 
Världsarvets buffertzon, 
så det kan verka lätt, men 
exploateringsbehoven 
fortsätter hota kultur-
landskapet. Hogstas 
hembygdsmuseum, 

vandringsleden Fornsti-
gen och EleonoraPosten 
är föreningens skötebarn.
Föreningen Rörby gård 
instiftades i juni med ett 
enda syfte: att säkra Rör-
by som Lovöns främsta 
mötesplats med midsom-
marfirande, höstmarknad, 
god mat och en verksam-
het öppen för alla.

Vad är utmärkande för 
er?
–”En hembygdsvän får 
aldrig ge upp, aldrig sitta 
med armarna i kors och 

absolut inte nöja sig med 
att bara bli förargad över 
vandalernas framfart!”, sa 
Berit Wallenberg, grund-
are av hembygdsförening-
en och Rörbys räddare. 

Vad är aktuellt i fören-
ingarna just nu?
– Hembygdsföreningens 
styrelse har genomgått 
ett generationsskifte. Vid 
samma årsmöte antogs 
en proposition att ”aktivt 
medverka till att Rörby 
gård kan övertas av För-
eningen Rörby gård eller 

av hembygdsföreningen 
själv”.

Vilka är framtidsutsik-
terna?
– Föreningarna ska till-
sammans driva Rörby, 
med ett stort engagemang 
från lovöborna.

Vad har ni för 
utmaningar framåt?
– Att underhålla Rörby, 
utan att hembygdsför-
eningens verksamhet i 
övrigt blir lidande. Att 
föryngra föreningen och 
utöka medlemsantalet.    

Under vinjetten ”Mälaröarnas rika föreningsliv” låter tidningen 
föreningar berätta om sin verksamhet. Här pratar vi med Stina 
Odlinder Haubo för Lovö hembygdsförening och Föreningen 
Rörby gård.

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.

Midsommarfirande Rörby gård.               FOTO: PRIVAT



SHOW • DJ • UNDERHÅLLNING • ÖVERRASKNINGAR

I SÖDERHAVSMILJÖ

JULBORD
KLASSISKT

Per person

595 kr

PRIS 

LÄS MER OCH BOKA BORD på:

restjungfrusund.se

• 1-19 december •

Julbord 
på slottet 

På Ekebyhovs slott upplever 
du julstämningen när 

den är som bäst! 

Boka på: 08-124 572 01  eller
 ekebyhovs.slott@ekero.se ekero.se/ekebyhovsslott



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

FÖR GRATIS 

FÖNSTERMÄTNING

OCH OFFERT 

RING 

08-27 90 92

Familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945

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

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”.  

Nu är den sista giggen som användes på Ekebyhovs slott renove-
rad och på plats vid kuskbostaden. Det är en Tidaholmsgigg som 
vänföreningen har fått möjlighet att köpa in av en privatperson, 
som tyckte att den borde stå vid slottet.            FOTO: ANITA OLSSON

Jazztrion Trinity hade konsert i Ekerö kyrka den 17 oktober. 
Konserten ingår i Stockholms jazzfestival 2021. Andreas Hellkvist, 
hammondorgel, Karl Olandersson, trumpet, Jojo Djeridi, trummor. 

FOTO: GUNNEL BACKENROTH

Lördagen den 9 oktober var det käpphäst tävling i Ölsta folkets-
hus. Vinnaren blev Ellinor Skullman på hästen Beauty.

 FOTO: PRIVAT

”Spader jazz”spelade på Ekebyhovs slott söndag 24 oktober. Peter 
Kjellin, trumpet, Hasse Ling, tenorsax, Lars Tidholm, piano, Håkan 
Rosenquist, gitarr och banjo samt Krister Ohlsson, trummor. Kvintetten 
minns jazzmusiken när den var som gladast.  FOTO: ANTONIA BENSON

Robert Wells gästade Radio Viking och Lars Grahms Ytterligheter 
onsdag den 6 oktober. Robert Wells turnerar solo med en flygel 
under oktober nu när restriktionerna släppts. Det blir allt från de 
klassiska mästarna till egna kompositioner.  FOTO: PRIVAT

Onsdag den 13 oktober invigde Birkaskolan sin långa ”trasmat-
ta”, som alla 319 elever har varit med och målat. Idén till mattan 
uppkom i samband med en upprustning av hela skolgården som 
föräldrarådet tagit initiativ till.                      FOTO: ANTON LUNDSTRÖM



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: Solveig Magnusson med sin samling av kok- och hushålls-
böcker.                       

Vi gratulerar Johannes Svennung, Ekerö, till förra numrets 
vinst där korsordet hade nedanstående lösning. 

Nu tänder vi scenen igen! Är du redo? 
Äntligen är Vällingbydagarna tillbaka, lördag och 
söndag den 30-31 oktober kl. 11-17. Årets program 
är fyllt med talang, gemenskap och glädje. Upplev 
ett Vällingby utöver det vanliga med scenfram-
trädanden, spännande aktiviter för hela familjen, 
hoppborg, cirkusartister och mycket mer! 

Läs mer om programmet på vallingbycentrum.se 
eller skanna QR-koden med din mobilkamera. 
Vi ses i centrum!

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

Höstrabatter!
Ladda ner höstens

kuponghäfte på 
vallingbycentrum.se



HOWQVIST
SCHAKT & TRANSPORT AB

Stärk din konkurrenskraft 
på arbetsmarknaden 

SKAFFA KÖRKORT NU!
Var smart – börja nu! 

BRA FINANSIERING 
Nu även automat

KÖRKORT FÖR BIL & SLÄP

 BOKA KURS
 PÅ VÅR 

HEMSIDA, 
RING ELLER 

MEJLA!

BRYGGAVÄGEN 109 – EKERÖ

Medlem i Sveriges Tapetserarmästare

070-610 93 94 
stefan@stromgrens.se

      strömgrens måleri 

      stromgrensmaleri 

Kvarngränd 9
Färentuna

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

 STENHAMRA

F’SONS 
ALLSERVICE AB
www.fsons.se

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

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

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

Sälj tryggt och säkert!

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

Vi gör hembesök med gratis

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

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 

Välkommen att kontakta oss för visning och möte!te!

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 

Stort antal 
stölder
MÄLARÖARNA | Den van-
ligaste brottsrubriceringen 
under oktober månad har 
varit ”stöld”. Tjuvar har varit 
i farten såväl i villaområden, 
som på båtklubbar och par-
keringsplatser. Till exempel 
fick en båtägare sin båt stu-
len från en båtplats i Ekerö 
sommarstad en bit in i okto-
ber. Detta trots att den var 
förankrad med dubbla klass 
3-lås.  Båten kunde lokali-
seras via sin GPS-tracker till 
en vik en kilometer bort, där 
den återfanns utan motor. 
Ytterligare minst tre båtar 
har också stulits under peri-
oden.

På trädgårdssidan har 
såväl lövblåsar som åkgräs-
klippare och ett flertal 
robotgräsklippare försvun-
nit från garage, förråd och 
trädgårdar. Både boende på 
Lambarudd och Ekerö har 
drabbats.

En boende på Växt-
husvägen på Ekerö kom 
hem till sitt hus den 18 
oktober och upptäckte då 
att  två personer satt hukade 
och var i färd med att bryta 
upp altandörren med ett 
forceringsverktyg. Husägare 
började då banka på dörren 
varpå de båda sprang de iväg 
från platsen. Tjuvarna var 
klädda i blåa, långa jackor.  

Ett flertal andra fastighetsä-
gare har också upptäckt för-
sök till inbrott. En boende 
i Stenhamra lämnade sitt 
hem under en och en halv 
timme en förmiddag och 
upptäckte när hen kom till-
baka att det varit inbrott i 
huset.

Bilinbrott har skett på 
flera platser på Ekerö. Vid 
ett par tillfällen har tjuvarna 
borrat sig in genom sido-
dörren för att kunna öppna 
bilarna, andra gånger har de 
krossat en liten ruta. Även 
registreringsskyltar har stu-
lits från en bil vid åtminsto-
ne ett tillfälle.

Okända tjuvar har även 
stulit en grävlingsfälla nyli-
gen. Det var kommunens 
grävlingsfälla som tillsam-
mans med en rörelsesensor, 
försvann från Lambarudd 
natten mellan den 12 och 13 
oktober.

Två försök 
och ett 
genomfört 
bedrägeri
EKERÖ | Den 15 oktober 
blev en äldre person på 
Ekerö uppringd av någon 
som sa sig följa upp ett 
sms som målsäganden fått 
dagen innan från Tele 2. 

Genom att lotsa målsägan-
den till att logga in med 
bank-id, påbörjades ett för-
sök till bedrägeri. Banken 
upptäckte dock försöket 
och spärrade kontot.

Ett par dagar senare blev 
en annan äldre person upp-
ringd och fick besked om att 
hens fyra sista siffror läckt 
ut på internet. Personen 
fann sig dock snabbt och 
sa att det borde inte vara så 
svårt att få tag i dessa siff-
ror, varpå uppringaren lade 
på luren.

En bilägare drabbades 
också då någon färdats på 
Slagstafärjan med falska 
registreringsskyltar så att 
målsäganden fått fakturor 
för uteblivna betalningar. 
En räkning på 700 kronor 
och en på 1 400 kronor.                        

Tre bränder
MÄLARÖARNA | Tre brand-
relaterade händelser har rap-
porterats in från Mälaröarna 
under de senaste två veck-
orna. Den första skedde på 

Fasanvägen, Ekerö den 11 
oktober, då en polispatrull 
beordrades till en fastighet 
med anledning av en brand 
på adressen. Det visade sig 
att en elanslutning börjat 
brinna utan känd anledning. 
Inga personskador rappor-
terades, men en vägg fick en 
mindre brandskada.

Den 16 oktober gjordes 
en anmälan om allmänfarlig 
vårdslöshet mot en boende 
på Wrangels väg efter att ett 
värmeljus orsakat en brand 
i en lägenhet. Fem personer 
och lägenheten fick miss-
tänkta rökskador. 

Den tredje brandhändel-
sen, som rubriceras som 
försök till mordbrand, 
inträffade i Svartsjö den 19 
oktober, då en fastighets-
ägare upptäckte en kol-
hög och brännmärken på 
fasaden till sitt garage. En 
granne som varit ute med 
hunden kvällen innan hade 
uppfattat brandlukt, men 
inte tagit någon större notis 
om det.                     

 
 



Endre Andersen
Leg. Naprapat                  

   

Sara Ljusterfors
Leg. Naprapat          

ALARVIKENS¨
aprapati och rehab.

Mn
Vi undersöker, behandlar och 

rehabiliterar dina muskel- och ledbesvär

Massage • TENS • Laser • Stötvågsbehandling
Dry Needling • Rörelseanalys

För mer information besök vår hemssida: www.mnap-rehab.se

Mottagning Ekerö:  
Bryggavägen 110, Hus 1A
178 31 Ekerö 
Tlf. 08-408 922 23 
Mail: info@mnap.se

Detta kan vi bl.a. hjälpa dig med:
•  Rygg - och nackbesvär
•  Höft- knä- och fotbesvär 
•  Axel- arm- och handbesvär 
•  Yrsel- huvudvärk- och käkbesvär 
•  Idrottsskador

Mottagning Odenplan:
Odengatan 83, tr.1
113 22 Stockholm
Tlf. 08-408 922 23
Mail: info@mnap.se

Med över 30 års samlad erfarenhet 
skapar vi tillsammans vackra minnen

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö 

Heli Ekberg  och Leif Eriksson

Heli Ekberg och Leif Eriksson

Se vår prislista: www.malarobegravning.se 
Vi gör hembesök för din trygghet. Ring för tidsbokning 08-560 360 80



Varför pratas det oftast bara 
om framkomligheten för de 
på Ekerö. Vi som bor ute på 
Färingsö till exempel, har 
nu näst intill att stå ut med 
att alla bussar ska gå in över 
Ekerö, tre rödljus, två håll-
platser extra  mot tidigare 
och dessutom mera köer. 
Våra restider blir bara längre 
och längre.  Vi har inte buss-
tätheten som det är från 
Ekerö centrums kärna. 
Bussarna mellan Ekerö 
centrum  och Träkvista 
går också var femte minut, 
bussar till Färingsö har 
halvtimmestrafik.  Nu har 
vi även fått samtrafik  att ta 
upp resenärer från buss 305 
och 309 mot Brommaplan. 
De bestämmande sa att 
buss 176 skulle ändras för 
ombyggnation av Ekerö 
centrum, det har ju inte 
hänt så mycket vad gäller 
detta än så länge. Glöm inte 
att Ekerö kommun består av 
flertalet öar.

– Eva-Lena

Busstrafiken 
över alla 
Mälaröarna

Ett årligt barn- 
och ungdomsbokslut

ty
ck

!

• Välkommen att skriva en  
lokal insändare!
• 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.

Fordonspensionering av EPA
Det här med EPA-traktorer. Är 
det inte dags att avsluta förete-
elsen över huvudtaget?

EPA-traktorer började byggas i 
slutet av 1920-talet, för att skapa ett 
alternativ av billiga arbetsfordon. 
Benämningen ”EPA” kommer från 
dåtidens billighetsvarhuskedja, 
som hette just EPA. Det krävdes 
inte körkort för att köra EPA-
traktor, däremot fanns det en rad 
begränsningar och villkor för att få 
ett fordon klassat som EPA-traktor. 

Kraftig begränsning av maxhastig-
heten, bland annat.

EPA-traktorer har också en histo-
risk bakgrund från andra världskri-
gets kristtider, med importrestrik-
tioner och blockad för import av 
både fordon och reservdelar över 
Atlanten.

EPA-traktorer var billiga och i 
sammanhanget praktiska alternativ 
till riktiga traktorer, som var både 
dyra och svåra att få tag på, av just 
nämnda skäl.

De skälen finns knappast idag. 

Istället har det blivit en kryphåls-
lösning, som gör det lagligt att köra 
motofordon på allmän väg utan 
körkort. Om vi nu har bestämt att 
man inte får ta körkort innan man 
är 18 år fyllda, så finns det goda skäl 
till den regeln. Varför ska då samma 
lagstiftning göra det möjligt för 15-  
till 17-åringar att köra som vanligt 
på allmän väg – visserligen med 
hastighetsbegränsningar, men som 
tyvärr ofta inte efterlevs...

EPA-traktorn har nu blivit en 
symbol för tonårslivet. Men det var 

inte avsikten från början.
Är det inte dags att ompröva hela 

förekomsten av begreppet EPA-
traktorer? De har liksom överlevt 
sig själva...

Till alla er som just nu håller på 
att arbeta upp en hjärtattack av för-
trytelse: lugna ner er, det är många 
saker i livet man måste vänta på 
innan man anses mogen för det.

Att inse detta är i sig ett mått på 
mognad...

– Lars-Erik Lindhe

På kommunfullmäktige 
den 5 oktober behandla-
des Öpartiets motion om 
införandet av ett årligt 
barn- och ungdomsbok-
slut. Vi anser att det bör 
vara självklart att barn och 
ungdomar bereds plats i 
diskussionen om framtid 
och tillväxt. Det är de unga 
som är framtiden. Genom 
att satsa på barn och 
ungdomar och se på hur 
besluten påverkar dem ser 
vi också framåt och skapar 
tillväxt. 

Flera kommuner runt 
om i Sverige gör idag 
barn- och ungdomsbok-
slut där samtliga kom-
munala verksamheter 
årligen utvärderas utifrån 
aspekten ”ungdomars 
perspektiv” Myndigheten 
för ungdoms- och civil-
samhällsfrågor (MUCF) 
tog redan 2003 fram en 
enkät, ”Lupp” (Lokala 
uppföljningar av ung-
domspolitiken), som nu 
används av allt fler kom-
muner och hela regioner. 
Den har kompletteras 
med ”Unga direkt”, en 
metod som tagits fram av 
Barnombudsmannen, där 
kärnan är att man på allvar 
lyssnar till vad barn och 
unga har att säga.

Sedan årsskiftet har 
Barnkonventionen blivit 
lag och vi har sett att det 
inte alltid görs en fullstän-
dig barnkonsekvensana-
lys, ej heller att barn och 

unga tillfrågats i redovi-
sade barnkonsekvensana-
lyser, trots att det påverkar 
dem. 

Vi finner det därför än 
mer viktigt att det görs 
årliga barn- och ungdoms-
bokslut.

Motionen avslogs som 
de oftast gör med motive-
ringen att Ekeröalliansen 
bedömer att det nuva-
rande arbetet och utvär-
deringarna av verksamhet 
och beslut som berör 
barn och ungdomar är 
tillräckliga, att kommuns 
styrmodell och nuvarande 
arbetssätt är tillräcklig för 
att kunna planera och följa 
upp verksamheten. 

Vi delar inte Ekerö-
alliansens ställningstag-
ande, eftersom det under 
ett år tas väldigt många 
politiska beslut, som 
självfallet påverkar barn 
och ungdomar i någon 
utsträckning. 

Ett årligt barn- och ung-
domsbokslut skulle på ett 
systematiskt sätt tydlig- 
och synliggöra besluten 
utifrån ett barn- och ung-
domsperspektiv än vad 
som sker idag.

För Öpartiet

– Desirée Björk         
– Bernt Richloow         
– Robert Oberascher         
– Elaine Adlertz
– Stefan Björn

Mia Bryhammar, 76, 
Ekerö

– En direktbuss härifrån 
Ekerö till Gustavshill, det 
skulle jag tycka var bra om 
det fanns. Annars är jag nöjd 
med de linjer som finns. På 
sista tiden har de inte varit 
så bra på att passa tiderna, 
men annars tycker jag att 
utbudet är bra.

Rolf Grönstedt, 68, 
Lovön

– Jag har de busslinjer jag 
behöver. Det är smidigt för 
mig att åka från Kanton till 
Brommaplan och skulle jag 
behöva går det ju även en 
direktbuss till Danderyd, 
det räcker för mig.

Malin Ahlén, 31, 
Munsö

– Just nu saknar jag ingen, 
men när jag pluggade på 
Södertörn drömde jag om 
en buss som gick med färjan 
över till Slagsta. Det blev ju 
verklighet sedan, men då 
hade jag slutat plugga. Det 
är synd för de som åker den 
vägen ofta, att det bara var på 
prov och att de tog bort den.

BUSSTRAFIKEN | Direktbussen till Solna kom 1987 efter att SL tagit del av 
mälaröbornas behov och önskemål.

SÅ HÄR TYCKER VI!

Vilken busslinje saknar 
du och skulle vilja ha 
om du fick önska?



Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

Tappström

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

VÄLKOMMEN IN PÅ ICA.SE/TAPPSTROM

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

Välkomm en 
till  oss !



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

Boka din bil på 
www.haningenynastaxi.se 

eller på 08-520 111 11

• Ingemar Verner Blomberg, 
Ekerö, avled den 8 oktober i 
en ålder av 84 år.

• Sven Albin Alverbäck, 
Ekerö, avled den 15 oktober 
i en ålder av 89 år.

Grattis Denise 
Strate på 13-års-
dagen den 15/10 
från mormor, 
morfar, mostrar, 
morbröder och 
kusiner. 

Grattis Chris-
toffer Fredén 
på 23-årsdagen 
den 20/10 från 
mormor, morfar, 
mostrar, morbrö-
der och kusiner.

Grattis till vår lilla 
dam Nova Hag-
ström på 6-års-
dagen den 9/11. 
Kram mummi och 
Tomas

Läs mer och anmäl ditt  
intresse på majblomman.

Var en viktig vuxen!
 

Bli volontär hos Majblomman i Ekerö och 
hjälp oss motverka barnfattigdomen lokalt!

till er alla som hedrat minnet
av vår älskade

Tom Zetterberg
för allt deltagande vid 

begravningen samt för alla
minnesgåvor och 
vackra blommor.

M O N I C A
med familj

Vår innerligt älskade

Ingemar
Blomberg

* 30 juli 1937

Ekerö
✝ 8 oktober 2021

M O N I C A
ROGER  YVONNE

Sara, Sven, Max, Leo
Lowe

Övrig släkt och vänner 

Alltid så positiv du var
stor saknad du lämnar kvar

Du kämpade in i det sista
det gör så ont att dig mista

Men i våra hjärtan
du alltid finns

med stor glädje och
tacksamhet vi dig minns

Begravningsgudstjänsten sker i
kretsen av de närmaste.

Tänd ett ljus/lämna en hälsning
eller tänk gärna på Diakonia via

Ingemars minnesrum på
www.malarobegravning.se

Min älskade Make
Vår käre Pappa, 

Farfar och Morfar

Sven Alverbäck
* 19 februari 1932

har stilla insomnat

Ekerö 
✝ 15 oktober 2021

B I R G I T T A

HÅKAN och MY
MARIE och MATS
KARIN och JONAS

Barnbarn
Släkt och vänner

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

Begravningen äger rum 
i kretsen av de närmaste.

Tänk gärna på Läkarmissionen
via givarservice: 08-620 02 00

eller genom Svens minnessida på
www.malarobegravning.se

MÄLARÖ IT
TelefoniPrinter PC/MAC Ergonomi Tillbehör

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

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

Ekerö taxi har upphört men vi åkare 
kör vidare i egen regi!

– Ditt lokala Taxibolag på hemmaplan –
Persontransport och bud

Boka din bil på www.haningenynastaxi.se eller på 08-520 111 11

AVLIDNA___

 Läs MN var du än är:
www.malaroarnas-

nyheter.se



          

Grundat 1921

08-560 304 54
070-555 15 08

info@nyplat.s
www.nyplat.s

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Service och
reparationer  

av alla  
bilmodeller

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

ekerobilteknik@telia.com

Din verkstad  
nära Dig

Träkvista Bilservice AB

Service • Däck

08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se

Tel 560 425 80 
 

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

Entreprenader utförs
även på öar

Troxhammar Entreprenad AB
Fågelängens Gård 179 75 Skå

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

troxab.se08-707 33 00  •   lejagruppen.se

När du behöver hjälp finns vi här.  
Och vi lovar att göra allt vi kan för att lösa ditt problem. 
Välkommen till Leja – vi har koll på Mälaröarna! 

  

LOCAL HEROES

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

Lackering  Lackering  

UTHYRNING
Personbil, lastbil & släp

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

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

VATTENBRUNN
BERGVÄRME

Tel: 08-560 243 48

FÄRG   TAPET 
GOLV

Tunnlandsvägen 3

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

Följ oss på Facebook  
och Instagram!



Tegelbruksvägen 7E, Ekerö Centrum Ljus trivsam hörnlägenhet

Stilrent kök från 2016

Utmärkt centralt läge

Välkomna till denna ljusa trivsamma hörnlägenhet i Ekerö centrum! 

Härlig balkong med västerläge. Stilrent kök från 2016 och helkaklat badrum. Genomgående ljust och fräscht. 

Välskött och omtyckt förening med installerad bergvärme. 

Mycket bekvämt boende med lugnt och centralt läge.

3 ROK 79.5 KVM UTGÅNGSPRIS 2 900 000 KR

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

HISS JA VISAS SÖN 7/11 SAMT MÅN 8/11 

MÄKLARE LINN LAGERQVIST, 070-510 65 69

EKERÖ BOSTADSRÄTT

Pråmvägen 2K, Ekerö Centrum Ljus & inbjudande lägenhet

Nära Tappströmskanalen

Bekvämt boende med centralt läge

Trevlig lägenhet med utsikt över en fin grönskande gård samt glimtar av Tappströmskanalen! 

Lägenheten är genomgående ljus och inbjudande. Trivsamt kök med matplats i öppen planlösning mot 

vardagsrummet. Kaklat duschrum från 2006.

Härifrån har man nära till det mesta man kan önska. Populär förening.

3 ROK 79 KVM UTGÅNGSPRIS 2 675 000 KR

AVGIFT 5 892 KR BYGGÅR 1988 EP 126 KWH/KVM/ÅR

HISS JA VISAS SÖN 7/11 SAMT MÅN 8/11 

MÄKLARE LINN LAGERQVIST, 070-510 65 69

EKERÖ BOSTADSRÄTT

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



Björkuddsvägen 12B, Björkudden Välskött parhus med gavelläge

Möjlighet till mini 3:a

Mycket omtyckt förening

Trevligt bostadsrättsparhus i omtyckta Björkudden!

Bostaden är i välskött originalskick och erbjuder ett kök med matplats i öppen planlösning till det ljusa 

vardagsrummet. Stort delbart sovrum med fönster i två väderstreck, rymligt badrum och separat tvättstuga. 

Bekvämt boende med centralt läge.

2 ROK 64.8 KVM UTGÅNGSPRIS 3 300 000 KR

AVGIFT 3 183 KR BYGGÅR 1978 EP 210 KWH/KVM/ÅR

VISAS SÖN 31/10 SAMT MÅN 1/11 
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Gustavavägen 98, Bokskogen Förening med låg skuldsättning

Fint skick & öppen planlösning

Centralt läge 

Välkomna till denna ljusa trevliga hörnlägenhet med Ekebyhovsparkens vackra bokskog som granne! 

Mycket bekvämt och centralt boende. Lägenheten är i renoverat fint skick och bjuder på öppen planlösning, två 

balkonger samt en härlig altan. Plats i garage och förråd ingår. 
2 ROK 56 KVM UTGÅNGSPRIS 2 900 000 KR

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

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING
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Anlita den mäklare som 
säljer flest bostäder på Ekerö.

Under 2020 var vi den mäklaren som sålde mest på Mälaröarna.

Vi har många intressenter kvar som letar nytt boende.  Välkommen till oss,

Välkommen till Svensk Fastighetsförmedling Ekerö.

             Boka in ett möte med en av våra mäklare för en rikigt bra affär.

Källa: Hemnet 01.01.20 - 31.12.20
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Trendspaning om hur lokala
företag ser på “det nya normala”

Vi tror att många personer kommer att kunna fortsätta att arbeta
hemifrån några dagar/vecka vilket underlättar logistiken för många
barnfamiljer. För vår träningsanläggning betyder det att vi fortsatt
kommer att ha stor beläggning även dagtid. Att ta hand om sin
hälsa känns nu viktigare än någonsin och där har vi förmånen att
kunna hitta lösningar för många Ekeröbor!

- Birgitta Steenhouwer, ägare av Mälarö Träningsverk.

Arbete på hemmaplan med egen arbetsplats ser ut att bli mer
acceptabelt som permanenta ”normalt”. Det var ju helt otänkbart
innan Pandemin. Det verkar som de stora kontorsarbetsplatserna
inne i Stockholm accepterar detta och vill ”dra ner” sina ytor och
istället skapar hållbara arbetsplatser nära bostaden. Vi har märkt en
ökad efterfrågan på kontorsplatser, detta kan ju även bero på
trafiksituationen för lokala Mälaröbor som kan få ett par timmar
extratimmar till familjen istället för att spendera den tiden i bilkön.

- Stefan Stjernberg, ägare av Kontorshotellet Destination Ekerö

Digitalisering har varit på tapeten inom redovisningsbranschen
redan innan Covid-19. För min del som redovisningskonsult var
det en resa som redan var gjord. Det mervärde digitaliseringen för
med sig till dig som företagare är att du inte blir så sårbar.
Lärdomen vi ska ta med oss in i “det nya normala” är att som
företagare bygga upp en buffert så att man klarar sig några
månader med ett negativt resultat. 

- Linda Ljusterfors, Auktoriserad Redovisningskonsult och ägare av
Effecta Redovisning

 Följ oss på                                     www.arbetsplatsmalaroarna.se  


