
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 8/11–14/11-21.

 Tårtbotten   ICA.   150 g. 
    Jfr pris 66:67/kg.    

Minst 25% rabatt!SUPERKLIPP

 /st 
 10k 

 Gul lök   Sverige. ICA.   500 g. 
  I nät.   Jfr pris 20:00/kg.    

 /st 
 10k 

 Potatisklyftor   ICA.   800 g.   Frysta, 
med eller utan skal.   Jfr pris 18:63/kg.    

 14  90  /st 

 Prova vår goda 
hämtmat. 

�

 Laxpudding och Biff á la Lindström  
 Green Hill.     Från vår Deli.   Jfr pris 129:00/kg.    

 /kg 
 129k 

 Tappens Aromsmör  
 Vårt eget kök.   25 g.     Jfr pris 400:00/kg.    

 /st 
 10k 

 Utskuren Biff   Sverige. 
Scan.     Packad i bit. 
  Jfr pris 189:00/kg.     /kg 

 189k 
Farsdag fi rar vi med biff , 

aromsmör och lök. 
Fungerar varje gång.

/Lill emor � �

Vi fi rar!



Öppet 7–22 Tappström

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

Välkomna! /Tove Tag 3 Texmex betala för 2   Santa Maria.   25-65 g, 230 g, 320 g. 
  Kryddmixer 25-65 g, Tacosås 230 g, Tortillabröd 320 g.      

Köp 3
betala

för 2
billigaste på köpet!

Alltid den

 /kg 
 69k 
 Grevé®, Herrgård®, Präst®   
Skånemejerier.   Ca 700 g.   Grevé®: mild 28%. 
Herrgård®: mild 28%. Präst®: mild 35%.   
Jfr pris 69:00/kg.    

 Plommontomater i ask   ICA. 
Spanien.   500 g.   Klass 1.   Jfr pris 34:00/kg.    

 /st 
 17k 

 49  90  /st 

 Tulpaner 10-pack   ICA.    
 Svenska och klimatcertifi erade. 
Flera färger.      

 Falukorv   Scan.   Svensk köttråvara. 
800 g.   Jfr pris 31:25/kg.   Max 1 köp/hushåll.  

 50k 
 2  för

 59  90  /kg  Fläskytterfi lé   
Ursprung Sverige.   Ca 1000 g.   
Mörad.   Jfr pris 59:90/kg.   
Max 2 köp/hushåll.  



filosofinfilosofin

ajen 1, Ek  
070-380 12 45 

   

        

 

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. 2021-12-31

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. 21-12-31

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

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

2 2 förför 1! 1!

1999 - 2019

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

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

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

ADRESS 
Box 100, 178 22 Ekerö

HEMSIDA
www.malaroarnasnyheter.se

TRYCK Bold Printing Sthlm

UTGIVNING
2021

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

ANNONSER

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

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

• ANNONSSTOPP
Torsdag kl 12, en vecka före 
utgivning

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

Mälaröbornas egen nyhetstidning
Partipolitiskt obunden • Grundad 1949 av SvD

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

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

Helén Lo Johan Laila Gertrud Per Thomas

Alltid nära dig! 
100 % om Mälaröarn

a

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

Nyheter .................sid 6-14
Mälaröpodden ........ sid 16
Tillbakablick ............ sid 18
Näringsliv .......... sid 20-21
Kultur .......................sid 22
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Husdrömmar ......... sid 30
Föreningsliv .............sid 32
Öarna runt .............. sid 34

Mälarökrysset .........sid 35
Larmet .................... sid 36 
Insändare ..........sid 38-39
Familjesidan ........... sid 40
Service för dig ......... sid 41

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”.

Året börjar lida mot sitt slut och detta nummer är nummer 
22 för året. Vi har fyra nummer kvar att göra innan våra 26 
nummer för 2021 är utgivna. Nästa år planerar vi för att precis 
som detta år komma ut med 26 utgåvor. 

Under året har många nya inslag i tidningen kommit till 
och några inslag har vi ändrat lite i sedan tidigare. Jag tänker 
framförallt på vår tillbakablick som tidigare var låst till för ”50 
år sedan” , nu fokuserar vi istället på själva händelsen oavsett hur länge sedan det var. 
Vår tillbakablick på sid 18 i detta nummer är från 1986 och handlar om bandet CRY 
400. Storyn om dem och hur namnet kom till och hur det flera år senare dyker upp 
igen på en registreringsskylt är ju helt fantastiskt. Läs den! Är det någon speciell hän-
delse som ni vill att vi ska göra en tillbakablick på så hör gärna av er med tips. 

För övrigt i detta nummer finns det mycket att läsa om, hela 44 sidor om våra öar. 
100 procent lokalt – såklart! Nästa nummer kommer 24 november. Trevlig läsning!                                                        

Thomas Älgekrans          

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



Skapa din egen fritid
Idélabbet kan hjälpa och stödja 
dig som exempelvis vill arrangera 
ett kulturevenemang, ordna en 
sporttävling eller starta ett 
nätverk.  

Några exempel är:
• prova-på-aktiviteter i idrott 
 och konst 
• läxhjälp med teprovning
• samtalskvällar eller en konsert

Föreningsliv
Är du aktiv i en förening kan 
du få tips om bidrag att söka 
och få stöd i planering av 
egna aktiviteter. 

Du kan också få stöd om 
du vill starta en ny förening. 
Idélabbet bjuder även in till 
nätverksträffar för föreningar.

Ungas engagemang och 
inflytande i samhället
Idélabbet är en skola för 
samhällsengagemang! 
Vi hjälper dig som är ung att 
hitta vägar till påverkan i frågor 
som du upplever som viktiga. 
Bland annat via träffar med 
politiker eller aktiviteter där 
du kan utveckla idéer och göra 
din röst hörd.

Idélabbet 
–hjälper dig att 
förverkliga idéer

Har du en idé? Vill du veta mer? Hör av dig!  ekero.se/idelabbet

Inga idéer är för små, för stora eller för galna. Vill du starta en insamling för en fråga som 
du tycker är viktig, utveckla en tävlingsplattform för e-sport eller varför inte en rockkonsert på 
ett äldreboende? Välkommen till oss!

Idélabbet jobbar med att stödja och hjälpa 
personer som bor i Ekerö kommun att själva driva 
projekt och arrangera aktiviteter som är bra för 
samhället och invånarna. 

Våra fokusområden är:

Dialoger och 
workshops
Vi hjälper kommunens 
verksamheter att planera och 
genomföra workshops och möten 
där invånarna bidrar med sin syn 
på hur kommunen kan utvecklas.

För dig
som bor 
i Ekerö 

kommun



Mälaröarnas
Boendestöd

NYHETER ”Vi arbetar hårt för att möta så mycket av vårdbehovet som möjligt, men måste prioritera de som mest behöver vår hjälp” ’’

Den som inte är listad på någon vårdcentral över huvudtaget får fortfarande möjlighet att ansluta 
sig till Ekerö vårdcentral.  FOTO: LO BÄCKLINDER

EKERÖ | Under pandemin 
har en stor vårdskuld 
byggts upp på landets vård-
inrättningar och trycket 
på sjukvården är högt för 
att komma ikapp. På Ekerö 
vårdcentral har detta 
lett till ett stopp för nya 
patienter.

– Vi har infört listnings-
stopp för att vi i nuläget 
inte har möjlighet att ta 
emot nya patienter, utan 
behöver fokusera på de pa-
tienter som vi redan har 
listade. Just nu är det högt 
tryck inom vården med 
både kontroller som bli-
vit uppskjutna på grund 
av Coronapandemin och 
många som kontaktar oss 
för olika typer av besvär. Vi 
arbetar hårt för att möta så 
mycket av vårdbehovet som 
möjligt, men måste priori-
tera de som mest behöver 
vår hjälp, berättar Magnus 
Edlund, verksamhetschef 
på Ekerö vårdcentral, som 

drivs av privata vårdföreta-
get Praktikertjänst.

Han förklarar att list-
ningsstoppet innebär att de 
som vill lista sig på Ekerö 
vårdcentral kan ställa sig 
på väntelista och kommer 
att bli pålistade när utrym-
me finns. De patienter som 

inte är listade på någon 
vårdcentral alls inom Re-
gion Stockholm har dock 
alltid rätt att lista sig på en 
vårdcentral, även om det är 
listningsstopp. Det gäller 
till exempel små barn som 
inte hunnit listas på någon 
vårdcentral än.

– Innan vi kan lista på fler 
patienter behöver vi ha till-
räckliga resurser i form av 
personal och lokaler för att 
klara av att ge god vård, sä-
ger Magnus Edlund

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Vårdcentralen 
stoppar listning

KOMMUNEN | Under för-
sta halvan av 2021 tog 
mälaröborna ut 36 kronor 
mindre i månaden än 
under samma tid 2020. 
Detta är bland de lägsta 
siffrorna i Stockholms 
län och det följer den all-
männa trenden med mins-
kande kontanthantering i 
samhället.

I uttagsautomaterna på 
Mälaröarna togs det mellan 
januari och juni i år ut 212 
kronor i snitt per invånare 
och månad. Året innan var 
siffran 248 kronor, vilket 
var Stockholms läns lägsta 
siffror det året. I år var siff-
rorna näst lägst, bara Val-
lentuna med sina 203 kro-
nor per person hade lägre. 
För hela länet var genom-
snittssumman 529 kronor 
för 2021 och 582 kronor för 
2020. 

Utvecklingen i Stock-
holms län följer riket i stort, 
där uttagen av kontanter 
minskade från 34 miljarder 
kronor under första halv-
året 2020 till 30 miljarder 
första halvåret 2021. Tidiga-
re statistik visar att uttagen 
sett över tid har minskat 
med ungefär 10 procent per 

år. Under Coronapande-
min har minskningen varit 
ännu större. Alla siffror har 
tagits fram av ”Kontantba-
rometern” och bygger på de 
samlade uttagen och insätt-
ningarna från Bankomats 
kontantautomater i landet.

På regeringens uppdrag 
leder Anna Kinberg Batra 
utredningen ”Statens roll 
på betalningsmarknaden”, 
som ska slutredovisas i no-
vember 2022. I uppdraget 
ingår att ta ställning till sta-
tens respektive näringsli-
vets ansvar för kontanterna.

Mälaröborna 
minskar uttagen

Under årets första månader 
tog mälaröborna ut 212 kronor 
i snitt per månad och person.

 FOTO: ARKIV



Karlsbodavägen 19 A  Bromma    Tel 08-445 14 10  
Öppetider: måndag 10.00-19.00, tisdag-fredag 9.00-18.00, lördagar 10.00-15.00

NORDPEIS MONACO  
Välj spisen med glas på tre sidor för placering mot rak vägg 
eller glas på två sidor för hörnplacering. Alla med stor praktisk 
hisslucka. Pris Monaco på bilden med hög bas:
57 000:-  I  2 445:-/månad

NORDPEIS ODENSE Smidig hörnspis som passar 
bra även i mindre rum. Högt placerad eldstad gör 

38 100:-  I  1 657:-/månad

Alla våra spisar och bastur 
kan köpas med installation, 

klara för brasa och bad.

utan ränta på 24 månader. 

 tillkommer.

NORDPEIS PRAHA
på tre sidor som ger härlig stämning. Praktiskt vedfack under insatsen.
44 200:-  I  1 911:-/månad

Besök vår hemsida för att se vårt stora sortiment, aktuella priser och kampanjer  www.bastuspecialisten.se

NORDPEIS ORION Liten charmig gjutjärnskamin med glaslucka 
och praktisk värmeplatta. Kan anslutas uppåt eller bakåt. 

 I  399:-/månad  Ord. pris 9 200:-

NORDPEIS QUADRO 3 EXCLUSIVE En braskamin som sticker 
ut med sin design och kvalitetskänsla. Passar bra att montera 
både mot rak vägg och i hörn. Den stora vinkelluckan garanterar 
härlig brasstämning. 
31 500:-  I  1 382:-/månad
 

Från Nordpeis har vi ett stort sortiment av lättmonterade murspisar 
och braskaminer. Besök vår butik och låt oss visa alla möjligheter 
att inreda ert hem med härlig brasvärme. Att elda med ved är ett 
trivsamt sätt att spara energi.

MÖT VINTER OCH 
RUSK MED VÄRME 
OCH TREVNAD!

NORDPEIS ME CEILING Takhängd spis med spektakulär design. 

40 200:-  I  1 745:-/månad
 



STENHAMRA | Efter att 
en ung man nyligen blivit 
skjuten i Stenhamra fick 
stenhamrabon Mattias 
Hellström nog och bjöd 
in sina grannar till en 
kvällsvandring för att ta 
avstånd från det eskale-
rande våldet.

Under förra måndags-
kvällen blev en ung man i 
20-årsåldern skjuten i ar-
men när han satt i en bil i 
Stenhamra. Enligt Afton-
bladet greps en person för 
dådet bara timmar efter, 
men släpptes igen och vid 
tidpunkten för den här tid-
ningens publicering finns 
ingen misstänkt. Polisen 
har dock gått ut med att 
man bedömer det som en 
enskild händelse och att det 
inte finns någon anledning 
till oro för allmänheten. 

Händelsen skapade ändå 
starka känslor bland bo-
ende i området och under 
tisdagskvällen samlades en 
mängd stenhamrabor vid 
Coop för att ta avstånd från 
det eskalerande våldet. Ini-
tiativtagaren Mattias Hell-
ström vill inte fokusera för 
mycket på själva skjutning-
en men tycker att det är ett 

bra tillfälle att samlas för att 
säga ifrån.

– Vi vill markera lugnt, 
stillsamt men närvarande 
att vi fått nog, säger han och 
påpekar att samlingen inte 
på något sätt är en demon-
stration, utan ett tillfälle att 
mötas, samtala och visa sig i 
området.

– Oavsett vem som skjutit 
och vem som blivit skjuten 
tycker jag att vi bör samlas 
så fort som möjligt för att 

visa att det som händer, både 
lokalt och nationellt, är oac-
ceptabelt. Jag tror att vi be-
höver gå utanför husen och 
göra något, möta det vi ser 
och stå emot. Skapa en bild 
av trygghet för våra barn, sä-
ger han.

Via sociala medier bjöd 
Mattias in sina grannar att 
ses vid Coop i Stenhamra 
klockan 19.30 under tis-
dagskvällen. Ett fyrtiotal 

stenhamrabor, i alla möjliga 
åldrar, dök upp, kommunen 
kom dit för att dela ut re-
flexvästar och Coop bjöd på 
kaffe och bulle till alla del-
tagare. 

En av de som kom till 
samlingen är Gunilla Boivie, 
som annars bor i Blackeberg 
men har landställe i områ-
det.

– Vi får inte låta något så-
dant här passera, det får inte 
bli normalt med skjutning-

ar, säger hon med eftertryck. 
I grupper om åtta till tio per-
soner delar sällskapet upp 
sig för att kvällsvandra runt 
Stenhamra. Mattias och 
hans grupp tar parkvägen 
ner till ungdomsgården för 
att hälsa på. Fritidsledaren 
Jacob berättar att det är min-
dre ungdomar än vanligt på 
plats och att han tror att det 
kan ha med gårdagens hän-
delse att göra.

– Det kan säkert finnas en 

oro, säger han, men tillägger 
också att de väljer att inte 
fokusera för mycket på det 
som hänt.

– Fast vill någon prata så 
finns vi här.

Stenhamraborna vandrar 
vidare i den mörka kvällen. 
De gula reflexvästarna ly-
ser upp här och där. Mattias 
Hellström är nöjd med upp-
slutningen.

– Det viktiga är att folk re-
ser sig från sofforna, tycker 
han. 

Någon fortsättning efter 
kvällen är inte planerad.

– Det finns vettiga sche-
malagda vandringar i kom-
munens regi. Med lite tur 
växer engagemanget ikväll 
så att fler ger sig ut på kväl-
larna framöver, säger Matti-
as Hellström. 

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Skjutning förenar stenhamraborna
NYHETER ”Det viktiga är att folk reser sig från sofforna” ’’

Ett fyrtiotal stenhamrabor kom till samlingen förra tisdagen. Kommunen var på plats för att dela ut reflexvästar.  FOTO: RODRIGOPARAS.SE

FAKTA 
FÖRÄLDRAVANDRING

 För den som vill enga-
gera sig och börja föräldra-
vandra finns mer informa-
tion om hur man gör på 
kommunens hemsida.

Mälaröarnas
Hemtjänst





KOMMUNEN | Under 2022 
ska Ekerö kommun ta 
emot 40 nyanlända per-
soner, det är en tredjedel 
av mottagandet 2017 när 
det var som mest. Trots 
tidigare varningar om att 
Ekerö kommun ska stoppa 
sitt mottagande om det 
blir problem med bostä-
der,  verkar läget ljust för 
stunden.

– Jag tror inte att det 
blir några problem med att 
ordna bostäder till dessa, 
säger Jannike Wretman, 
ansvarig chef på kommu-
nen.

Ända sedan 2016 har Mig-
rationsverket ansvarat för 
fördelningen av Sveriges 
nyanlända över landets 
kommuner. 2017 var kom-
muntalet 120 personer, 2021 
var siffran 50 och för näst-
kommande år är uppdraget 
att ta emot 40 stycken av de 
totalt 1 795 personer som är 
Stockholms läns kvot.

– Under pandemin har 
mottagandet varit pausat 
emellanåt och vi har i dags-
läget tagit emot 28 av de 50 
som är vårt kommuntal för 
2021. De är fördelade på åtta 

hushåll, en siffra som också 
har stor betydelse för själva 
mottagandet när det gäller 
boende till exempel, förkla-
rar Jannike Wretman.

Hon vet inte om de reste-
rande 22 personerna kom-
mer anlända under kvarva-
rande del av året eller om 
2021 års mottagande löper 
in i början av 2022. Sedan 
börjar mottagandet av dem 
som anvisas av Migrations-
verket till kommunen un-
der 2022.

– Som det ser ut nu så 
ser jag inga problem med 
att kunna ta emot det 
kommuntal som Ekerö 
fördelats. Vi planerar för 
mottagandet och har vissa 
lägenheter i beredskap som 
det ser ut nu och det måste 
vi alltid ha eftersom vi inte 
vet hur fort det går när vi väl 
får besked om att det är per-
soner på väg.

Under 2016 förvarnade 
dock Ekerö kommun om 
att man kanske skulle vara 
tvungen att pausa mottag-
andet för att säkerställa kva-
liteten. Något som väckte 
stor uppmärksamhet i me-
dia, men ett hot som aldrig 

blev verklighet. 
– Det är väldigt stor skill-

nad på vad de olika kommu-

nerna erbjuder, i Huddinge 
till exempel erbjuds ny-
anlända tillsvidarebostad. 

Ekerö erbjuder boende un-
der de första två åren, med 
möjlighet till biståndsbe-
slutad förlängning i ytterli-
gare två år. Gemensamt för 
alla Stockholmskommuner 
är den stora bostadsbristen 
som påverkar möjligheter-
na till att hitta eget boende 
efter den första tiden. 

Jannike Wretman berättar 
att kommunens två boen-
delotsar ansvarar för bo-
endelotsning det vill säga 
hjälper de nyanlända med 
att söka eget boende. Inn-
an pandemin hade de bland 
annat gruppaktiviteter där 
de nyanlända fick lära sig 
mer om hur bostadsmark-
naden ser ut. Individ- och 
familjeomsorgen (IFO) hål-
ler också tillsammans med 
Ekerö bostäder en bointro-
duktion där nyanlända er-
bjuds information i grupp 
om bostadsmarknaden 
och vilket ansvar man har 
som hyresgäst. I bointro-
duktionen ingår även för-
äldrastödsutbildning samt 
information gällande barns 
rättigheter. 

Majoriteten av de ny-
anlända som anvisats till 

Ekerö kommun har hittat 
eget boende inom tidsra-
men. Länsstyrelsen har tidi-
gare flaggat för att svårighe-
terna med att hitta boende 
i mottagningskommunen 
försvårar integration ge-
nom att man tvingas flytta 
ifrån skolor, eventuella ar-
beten eller praktiktjänster 
och nätverk där man redan 
hunnit börja etablera sig.

– I statistiken kan jag läsa 
ut att av de cirka 80 hushåll 
som har ordnat bostad se-
dan 2016, så har 36 gjort det 
inom kommunen och 44 
utanför, säger Jannike Wret-
man.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Inga problem med att ta emot
NYHETER ”...den stora bostadsbristen som påverkar möjligheterna till att hitta eget boende efter den första tiden” ’’

KOMMUNTAL 
EKERÖ KOMMUN

 2016 ...........................104

 2017 ............................120

 2018 ...........................116

 2019 ...........................72 

 2020 ...........................56

 2021 ...........................50

 2022 ...........................40

Under 2016 när mottagandet var större flaggade Ekerö kommun 
för att man kanske skulle vara tvungen att göra en paus.
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Under 2016 när mottagandet var större flaggade Ekerö kommun
för att man kanske skulle vara tvungen att göra en paus

TRYGGHETSFRÅGOR
TEMAKVÄLL

ANDREAS CARLSON (KD)

ANMÄLAN TILL sivert.akerljung@kristdemokraterna.se senast tisdag 23/11

SIVERT ÅKERLJUNG (KD)  
Kommunalråd

ALVAR KÅRFORS  
VD Orto Novo

Kom och lyssna till KD:s riksdagsledamot och rättspolitiske  
talesperson ANDREAS CARLSON torsdagen den 25 november  
18.30 på Orto Novo, Örtvägen 17 i Nyckelby

Utdelning av 2021 års vitsippspris
Visning av Orto Novos anläggning
Moderator: Sivert Åkerljung (KD) kommunalråd Ekerö 
Förtäring till självkostnadspris

25
NOVEMBER

18.00



                                PÅ MÄLARÖARNA          

ekerö pastorat 
ekerö, adelsö-munsö och lovö församlingar

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

ons        10 november Ekebyhovskyrkan
18:30     VECKOMÄSSA 
                   Präst: Magnus Ehntorp, Musiker: Daniel Stenbaek

sön        14 november Ekebyhovskyrkan
11:00    GUDSTJÄNST 
               Präst: Ulf Franzén, Musik: Helena Hansson

sön        14 november Lovö kyrka
11:00    GUDSTJÄNST                                                                                                                                           
              Präst: Gunnel Wigg Bergquist, Musik: Ingegärd                       
              Krall Gauffin

ons        17 november Ekebyhovskyrkan
18:30    VECKOMÄSSA
               Präst: Monika Regnfors Sjörén, Musiker: 
               DanielStenbaek

sön        21 november Ekerö kyrka
18:30    GUDSTJÄNST
               Präst: Monika Regnfors Sjörén, Musiker:
               Kerstin Baldwin Sterner . Lovö Vävare och
               kyrkans syförening överlämnar en ny altarduk.

  
sön        21 november Munsö kyrka
16:00    HÖGMÄSSA
               Präst: Katarina Wolf, Musiker: Carina Einarson

Kaffestund på Munsö

KALENDARIUM 10/11 – 23/11 2021

Dags för val av kandidater 
till pastoratets församlingsråd
I Ekerö pastorat har vi tre församlingar, Adelsö-Munsö, 
Ekerö och Lovö församling. I varje församling finns ett 
församlingsråd som väljs vart fjärde år. Församlings-
råden har tillsammans med kyrkoherden ansvar för 
församlingslivet i sin församling.

Under november månad sker val till församlingsråden 
vid en söndagsgudstjänst i respektive församling. Du 
finner datum och tid nedan. Information om vilka som 
kandiderar kommer att finnas i församlingens kyrka 
samt på ekero.pastorat@svenskakyrkan.se och Facebook. 
Det går även att rösta på pastorsexpeditionen i Ekeby-
hovskyrkan under kontorstid mellan 15-26 november.

Valberedningens nomineringsplan: 
Lovö kyrka och Ekebyhovskyrkan        14 nov kl 11:00 
Ekerö kyrka                                  21 nov kl 11:00
Munsö kyrka                                            21 nov kl 16:00 

Kravlös gemenskap där 
syftet är att få träffas 

och prata. Fika till 
självkostnadspris.

23 nov kl 13:30-15:30
(varannan tisdag)

Munsö församlingsgård. 

Kontakt: Ann-Britt Lindberg, 070-771 35 93

Ungdomskvällar
För dig mellan 14-18 år. Kom som du är och ta 

gärna med en vän!

Vi ses onsdagar i Ekebyhovskyrkan. Vi bör-
jar kvällen med veckomässan kl. 18.30. Sedan 
umgås vi, spelar spel och pratar om allt mellan 

himmel och jord.
Ingen anmälan och ingen kostnad.

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

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

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
Ljus i mörkret
I skrivande stund är det måndag morgon och det snöar lite, lite grann. 

”Tjohooo” skriver vänner, ”Det snöar vad mysigt!”. Förbenat tänker jag, inte nuuu, jag måste boka in hjulskifte,  
var är min vinterjacka och har jag ens några varma vantar??

Tänk så olika man kan se på samma saker. Givetvis vore det härligare om jag också kunde tänka jippi när det snöar lite en grå  
novembermåndag, men nu gjorde jag inte det. Kanske vi är lika många på Tjoho-sidan som på Förbenat-sidan, men det spelar  
ingen roll. Vi är unika individer och reagerar därför olika på saker som inträffar eller saker som någon säger.

Oavsett vilken sida man är på behöver man alltid ljus i mörkret. Dessa ljus kommer i olika former, skepnader och händelser.  
Jag kan ibland tänka att man missar vissa ljus som kommer i ens väg, man är helt enkelt för trött för att se dem.

Jag vet att jag sagt det förut, men helt säkert är just du ett ljus för någon eller några i din närhet, även om det kanske inte känns 
så just denna lite gråa måndag…

Ta hand om dig så ses vi nog! 
Värmande hälsningar 

Sandra Malmborg, diakoniassistent

Samtal med våra kyrkopolitiker 
Stenhamra församlingsgård

Torsdag 11 nov 19.00

Livsnära samtal om tro, hopp och kärlek

Behöver du prata med någon? 
För dig 12-25 år

svenskakyrkan.se/natvandrare/chatt

GUDSTJÄNSTER
 
Ons 2021-11-10 Stenhamra församlingsgård
19.00 KYRKOFULLMÄKTIGE 
 Öppet för alla. Välkommen. 

Sön 2021-11-14 Hilleshögs kyrka
11:00 MÄSSA MED LJUSTÄNDNING
 Yngve Göransson, präst.  
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker. 
  
Tors  2021-11-18 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA
 Yngve Göransson, präst.  
  
Sön 2021-11-21 Stenhamra församlingsgård
11:00 MÄSSA MED LJUSTÄNDNING
 Peter Strömmer, präst.  
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

”Veckans tanke”
Andakt varje vecka på Facebook & hemsida 
svenskakyrkan.se/faringso/veckans-tanke
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Enligt pressutskicket 
budgeterar Ekerö kommun 
ett gott positivt resultat 
på 1,6 procent som för 
2022 uppgår till totalt 30,6 
miljoner kronor. Det nya 
förslaget innebär ett fort-
satt intensivt arbete med 
att utveckla och förbättra 
kommunens kärnverksam-
heter, servicen till invånare 
och företagare samtidigt 
som nya investeringar 
möjliggörs, skriver kom-
munen.

– Vi är glada över att 
kunna lägga en budget som 
innehåller stora satsningar 
inom alla områden. Dess-
utom kan vi, efter kontinu-
erligt ekonomiskt ansvars-
tagande, sänka skatten. Vi 
ska aldrig ta mer från våra 
medborgare än vad som är 
nödvändigt, säger Adam 
Reuterskiöld (M), kom-
munstyrelsens ordförande 
om det nya budgetförsla-
get.

I förslaget framgår att 
vård, skola och omsorg 
fortsatt utgör den största 
delen. Där beskrivs sats-
ningar som exempelvis att 
öka anslaget till gymna-
siestudier inom vuxenut-
bildningens ram och fler 

sommarjobb för Ekerös 
ungdomar. Vidare ingår en 
höjning av habiliteringser-
sättningen och stärkta re-
surser till den sociala barn- 
och ungdomsvården. 

Kommunen beskriver 
även hur man vill investera 
i den lokala infrastruktu-
ren, såsom gator, gång- och 
cykelvägar och promenad-
stråk för att naturligt binda 
ihop olika områden samt 
att flera nyproducerade 
förskolor och skolbygg-
nader kommer uppföras i 
kommunens regi under de 
kommande åren 

Adam Reuterskiöld för-

klarar att han även ser fram 
emot en ökad kommunal 
service gällande kommu-
nens föreningar. 

– Under perioden öpp-
nar vi vårt nya badhus samt 
planerar för två nya idrotts-
hallar. Även nya äldrebo-
enden kommer att komma 
som garanterar våra äldre 
en trygg ålderdom, säger 
han. 

Att Ekeröalliansens bud-
getförslag innehåller stora 
satsningar håller inte oppo-
sitionsråd Hanna Svensson 
(S) med om.

– Det är faktiskt inte sant. 

Det handlar om volym och 
kostnadsuppräkningar till 
stor del. Kommer det fler 
barn till skolan behövs 
mer pengar. Och att säga 
att man satsar på två nya 
idrottshallar när man i själ-
va verket blir av med en och 
en halv är missvisande, sä-
ger hon.

Hon ifrågasätter också 
skattesänkningen med 30 
öre, som Ekeröalliansen 
föreslår. 

–  Det motsvarar cir-
ka 100 kronor eller en 
utelunch i månaden för en 
medelinkomsttagare, säger 
hon och förklarar att hon 
hellre sett att de pengarna 
gått till exempelvis reno-
vering av förskolor eller fler 
vuxna i skolorna.

Att förslaget också inne-
bär neddragningar inom 
hemtjänsten och boende-
stöd bekymrar henne.

– Vi är oroliga över att 
det kommer att gå ut över 
biståndsbedömningen och 
tiden personalen har med 
våra äldre och brukare. 
Stressen kommer att öka, 
säger Hanna Svensson.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

KOMMUNEN | I Ekeröalliansens budgetförslaget för 
2022 ska alla verksamheter få en utökad budget 
samtidigt som kommunalskatten föreslås sänkas 
efter årsskiftet, skriver Ekerö kommun i ett press-
meddelande.

Budgetförslaget 
för 2022 är klart

NYHETER  

18 033

KOMMUNEN  | För att studera utvecklingen på arbetsmark-
naden under coronapandemin har Statistikmyndigheten 
SCB jämfört det första halvåret 2021 med motsvarande 
period 2020 och funnit att i hela riket sjönk antalet 
anställda med 0,3 procent. I Ekerö kommun minskade 
antalet medborgare med anställning med 0,9 procent 
under första halvan av 2021 jämfört med året innan. Med 
det hamnar kommunen på plats 197 bland landets 290 
kommuner.

– De främsta faktorerna bakom utvecklingen är kom-
munernas geografiska läge samt näringslivsstruktur, 
säger Fredrik W Andersson, nationalekonom och ana-
lytiker på SCB.

Det är endast i 92 kommuner som antalet anställda har 
ökat under årets första halvår.

I Strömstad sjönk antalet anställda med 8,4 procent 
första halvåret 2021 jämfört med motsvarande period i 
fjol. Samtidigt ökade antalet anställda med 2,9 procent 
i Lekeberg. 

KOMMUNEN | Från och med april 2020 till och med 30 
september 2021 betalade Försäkringskassan ut ersättning 
för 18 033 karensdagar till mälaröborna. Under denna 
period gick det att få ersättning för det så kallade karens-
avdraget, som arbetsgivaren gör den första sjukdagen. 
I Stockholm fick invånarna ersättning för över 720 000 
dagar, vilket är flest i landet. Lägst antal dagar ersattes till 
doroteaborna där siffran var 1 228. Allt enligt kommun-
statistik från Försäkringskassan.

EKERÖ | I samband med en konkurs för ett bolag regist-
rerat på Ekerö misstänker konkursförvaltaren att ett 
bokföringsbrott kan ha begåtts. Ärendet gäller att bola-
gets kapital förbrukats efter att verksamheten lagts ner, 
utan att återställa det. Det misstänkta brottet är anmält 
till åklagare.

MÄLARÖARNA | En person på Mälaröarna som köpt en 
solkraftsanläggning, har fått avslag på sin begäran till 
Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Leverantören 
lyckades inte lösa problemen med anläggningen förrän 
cirka sju månader efter att installationen skulle varit 
färdig enligt avtal. Köparen begärde då ersättning för 
elkostnader under denna tid. Köpare och säljare har haft 
olika uppfattningar om ansvarsfrågorna, men ARN slog 
fast att problemen låg utanför bolagets kontroll.

KOMMUNEN | En tvist mellan Ekerö kommun och en pri-
vatperson har avgjorts i Förvaltningsrätten i Stockholm. 
Personen får inget gehör i tvisten som gäller en ansökan 
om skolskjuts för ett barn till en egenvald skola med pro-
filinriktning. Rätten menar att barnet inte skulle ha fått 
skolskjuts till den anvisade skolan och därför inte heller 
har rätt till den som familjen själva valt.

M
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”Vi vill skapa en året-runt-
verksamhet för våra medlem-
mar och gäster” 

Jimmy Fröberg, Troxhammars golfklubb, 
om den nya satsningen på simulatorgolf

.

Budgetförslaget lades fram till kommunstyrelsen den 26 oktober och kommer att debatteras och beslutas om i kommunfull-
mäktige den 23 november.  FOTO: ARKIV

Adam Reuterskiöld (M) Hanna Svensson (S)



MÄLARÖARNAS NYHETER  REDER UT …

MÄLARÖARNA | I veckan 
som var skrapade en 
mälaröbo hem en kvarts 
miljon kronor på triss 
i TV4 Nyhetsmorgon. 
Pengarna ska gå till nytt 
badrum i fritidshuset.

– Det räcker till att 
lägga ut arbetet också, 
säger Mats, som i övrigt 
önskar vara anonym.

I samband med förnyelse 
och rättning av sina Lotto-
rader online brukar Mats 

passa på att skrapa en Triss-
lott också. En lyckosam dag 
i början av september fick 
han tag på en med tre tv-ru-
tor, som i sin tur resulterade 
i lotten på 250 000 kronor 
som han skrapade fram i di-
rektsänd tv förra veckan. 

Mats, som gillar naturen, 
skidåkning och att köra sko-
ter, vet redan vad pengarna 
ska gå till.

– I somras köpte vi ett fri-
tidshus i Jämtland. Nu ska 
vi renovera badrummet, det 

var redan bestämt att de ska 
gå till det. 

Vid Triss-skrapen i TV4 
Nyhetsmorgon ligger vinst-
summorna mellan 100 000 
och fem miljoner kronor 
och hade det blivit 100 000 
hade Mats gjort mycket av 
jobbet med renoveringen 
själv.

– Nu räcker det till att 
lägga ut arbetet också, säger 
han.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Mälaröbo vann 
en kvarts miljon

MÄLARÖARNA | Ett rykte 
har florerat, framförallt i 
social medier, om att SL 
satt blåslampa på Arriva 
för att få busstrafiken på 
Mälaröarna att fungera 
bättre och att en tidigare 
upphandling till årsskiftet 
är att vänta om ingen för-
bättring sker. 

Mälaröarnas nyheter 
tog kontakt med trafik-
förvaltningen för att höra 
om ryktet stämmer. Här 
är svaret vi fick från Elin 
Lindström, presskommu-
nikatör:

– Nej, det stämmer inte. Vi 
delar bilden att det är en svår 
trafiksituation på Ekerö, 
framför allt på grund av om-
byggnaden av Ekerövägen, 
där ju bland annat kollek-
tivtrafikkörfält är borttag-

na. Eftersom trafiksystemet 
hänger ihop, får stora fram-
komlighetsproblem konse-
kvenser även för busslinjer 
som kör på vägar där det 
inte är köer. Vägarbetet på 
Ekerövägen kan med andra 
ord även påverka bussar på 
till exempel Adelsö. Det kan 
handla om att anslutande 
bussar blir sena eftersom de 
behöver vänta in försenade 
bussar eller att skiftbyten 
påverkas eftersom förarna 
fastnar i köerna. Försening-
ar kan dessutom hänga kvar 
en bra bit efter att framkom-
lighetsproblemen lugnat 
sig, eftersom bussarna fort-
farande är på fel ställen i re-
lation till tidtabellen. 

– Ovanpå det har 
resmönstren dessutom 
ändrats under pandemin 
– framför allt påverkas tra-

fiken av att fler väljer bilen. 
Det gör att problemen med 
bilköer blir större och i och 
med att kollektivtrafikkör-
fälten är borttagna, fastnar 
bussarna i samma bilköer 
som övriga fordon. 

– Samtidigt som trafik-
situationen är svår, arbetar 
trafikförvaltningen och Ar-
riva kontinuerligt i samver-
kan med både Ekerö kom-
mun och Trafikverket för att 
i största möjliga mån mins-
ka arbetets effekter för våra 
resenärer.                                        

Ulf Bjarke, 67, 
Ekerö:

– Jag skulle hålla inne med 
pengarna istället för att slösa 
med dem. Man behöver ju 
inte bygga någon simhall till 
exempel.

Eivor Hammarström, 
88, Ekerö:

– Jag skulle lägga pengarna på 
omsorg och skola. I omsor-
gen finns det för lite pengar, 
det ser man. Min generation 
får inte vad de behöver. Och 
samma gäller barnen.

Annie Mohl, 54, 
Adelsö:

– Jag skulle bygga hyresrät-
ter. Det behövs verkligen. 
Sedan skulle jag satsa på för-
eningslivet och de äldre.

EKONOMI | Budgetförslaget för 2022 har nu kommit. Vilka områden skulle du 
satsa på om du fick lägga en budget för Ekerö kommande året?

SÅ HÄR TYCKER VI!

ELIN 
LINDSTRÖM
PRESS-
KOMMUNIKATÖR

ELIN LINDSTRÖM

PRESS-
KOMMUNIKATÖR

Gustavshill
 

FÄRENTUNA • Tel 560 425 80 

julen in julen in 



NYHETER ”Citat” ’’NYHETER ”...vi har inga planer på att stänga kontoret på Ekerö” ’’

MÄLARÖARNA | Färre fot-
gängare och cyklister dör i 
trafiken – få svåra olyckor 
på fem år i Ekerö

Antalet dödsolyckor med 
fotgängare och cyklister i 
kollision med motorfordon 
har minskat med över en 
tredjedel under de senaste 
tio åren i Sverige. I Ekerö 
har bara nio svåra olyckor 
rapporterats in de senaste 
fem åren. Det visar försäk-
ringsbolaget Ifs analys av 
statistik från trafikdataba-
sen Strada.Inför skolstarten 
är det många barn som ska 
ut i trafiken. Att ta sig dit till 
fots eller på cykeln gynnar 
både hälsa och miljö, men 
sätter också extra ljus på frå-
gor om trafiksäkerhet.

I Ekerö rapporterades to-
talt 34 olyckor med cyklis-
ter eller fotgängare, i alla 
åldrar, i möte med motor-
fordon under åren 2016 till 
2020. Av dessa ledde nio till 
måttliga, svåra eller dödan-
de skador.

I hela landet har dödso-
lyckor minskat rejält under 
det senaste årtiondet. I bör-
jan av 2010-talet dog i snitt 
drygt 60 fotgängare och 
cyklister i kollision med 

motorfordon varje år. Mot 
slutet av årtiondet var mot-
svarande siffra under 40, 
en minskning med över en 
tredjedel. Störst minskning 
har skett bland fotgängare.

Även andelen svåra olyck-
or minskar. Olyckor med 
måttliga till dödande skad-
or, utgör en allt mindre del 
av totala antalet olyckor 
mellan motorfordon och 
oskyddade trafikanter i lan-
det.

– Positiva faktorer som 
påverkar trafiksäkerheten är 
de åtgärder som sker succes-
sivt sedan drygt tio år för att 
få ner hastigheten i tätbe-
byggda områden, dels med 
hastighetsbegränsningar till 
30-40 kilometer i timmen, 
dels med andra hastighets-
säkrande åtgärder. Dessut-
om separeras oskyddade 
trafikanter i högre grad från 
motortrafiken, och fler bilar 
har teknik som autobroms 
och detektion av fotgänga-
re och cyklister, säger Irene 
Isaksson Hellman, trafiksä-
kerhetsforskare på If.

Siffrorna bygger på upp-
gifter som rapporteras in 
från polis och sjukhus till 
databasen Strada.

Få cykelolyckor

MÄLARÖARNA | Efter över 
trettio år tar Swedbank 
på Ekerö bort sina bank-
fack. Anledningen är att 
kunderna föredrar digitala 
lösningar och efterfrågan 
därför har minskat.

Sedan 1989 har Swedbank på 
Ekerö erbjudit sina kunder 
bankfack att förvara värde-
papper och mindre värde-
föremål i. Men en minskad 
efterfrågan gör att tjänsten 
nu upphör. I slutet på no-
vember tas bankfacken helt 
bort från Ekerökontoret och 
de kunder som fortfarande 
har ett, behöver tömma det 
innan dess.

– Allt fler värdehandling-
ar finns idag i digital form 
och kan lagras digitalt på ett 
säkert sätt. Det har gjort att 
efterfrågan på bankfack har 
minskat och därför har vi fat-
tat beslut om att våra kunder 
inte längre kan teckna avtal 
om ett nytt bankfack, säger 
Amanda Billner, presskom-
munikatör på Swedbank. 

Alla berörda kunder ska 
ha fått information om att 
bankfacken kommer att 
stängas den sista november 
och att de är välkomna in 
under Swedbanks ordina-
rie öppettider eller efter att 
ha bokat tid, för att tömma 
sina fack. Istället kommer 
de erbjudas digitala förva-
ringslösningar av dokument 

via Swedbanks samarbets-
partners, förklarar Amanda 
Billner.

Enligt henne är borttagand-
et av bankfacken inte något 
steg mot att stänga bankkon-
toret på Ekerö:

– Vi ser kontinuerligt över 
hur vi kan ge bäst service till 
våra kunder, både vid fysiska 

kontor och digitalt och vi har 
inga planer på att stänga kon-
toret på Ekerö, säger hon.

Handelsbanken har fortfa-
rande kvar ett antal bankfack 
på sitt kontor på Ekerö, men 
dessa erbjuds främst till de 
som är helkunder i Handels-
banken.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Swedbank skrotar 
sina bankfack

Allt fler 
värde-

handlingar 
kan lagras 

digitalt idag. 
och därför 

stänger 
Swedbank 
sina bank

fack. 

Mälarö Färg och Tapet
EKERÖ: Ekerövägen 51
Tel: 08-560 308 30
Öppet: vard 7-18, lör-sön 10-14
www.malarofarg.se

Vi har plockat fram  utebelysningen!
SystemExpo från Star Trading med varmt sken



Kom och cykla för Barncancerfonden. Alla intäkter går till fonden.

    
     Heja fram dina favoriter på Verket eller para ihop dig med en kompis   

                                         och var med! Deltagaravgiften går oavkortat till Barncancerfonden.

Erbjudanden på medlemskap 15-21 november – medlem värvar 
                                         ny medlem och båda får bonus!

Med lokala företag från öarna och våra samarbetspartners. 

JOY LIFE BEAUTY Johanna Lind Bagge, Benchmark Group, Mälaröarnas Nyheter, Mitt i Mälarö, 
SmartGrepp, Aurora Optimal, MABLORE pop-up-butik, Synsam gratis syntest, Matkomfort, 
Sense hud & hår
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Få tiggarna att förstå

FRÅGA Flera gånger har tiggaren i 
Ekerö centrum slitit i min dotters 
pantpåse när hon passerat honom. 
Hon känner sig inte trygg läng-
re. Vad kan kommunen göra för 
att tiggarna ska förstå att de inte 
får sitta och tigga här längre?                                                   
HARALD

SVAR Bäste Harald! Vi har haft en del 
mejlkonversation i det här ärendet. Jag 
tycker att det är mycket tråkigt att din 
dotter upplever en otrygghet utifrån 
dessa upplevelser. Ekerö kommun har 
denna fråga som stående punkt i veck-
oavstämningarna med polisen. Som 
bekant har Ekerö kommun tagit beslut 
om en ny lokal ordningsföreskrift och 
det är polisen som verkställer avvis-

ning och eventuell lagföring. Ekerö 
kommun har också bistått polisen 
med informationsmaterial på rele-
vanta språk med information om den 
nya ordningsföreskriften och att det 
är på anvisat antal platser förbjudet att 
tigga. Det du kan göra som invånare är 
att polisanmäla brott mot dessa före-
skrifter både via 114 14 eller polisen.se. 
Ju fler anmälningar som kommer in 
desto mer blir det statistiskt priorite-
rad fråga för polismyndigheten.

Ekerövägen kapsejsad

FRÅGA Hej! Nu när Ekerövägen har 
kapsejsat, vad gör kommunen för 
att hitta alternativ? Tätare färjtra-
fik med Slagstafärjan och kanske 
utan kostnad? Fler pendlarbåtar?                                                      
                                                                  JENS

SVAR Tack för frågan Jens! Ekerövägen 
kommer att kantas av framkomlig-
hetsproblem så länge ombyggnatio-
nen pågår. Den beräknas stå klar inom 
24 månader. Därefter blir Ekerövägen 
mer attraktivt att kunna pendla med 
buss till Brommaplan. Därutöver krä-
ver det fortsatt arbete för Ekerö kom-
mun att få fram ännu fler infartspar-
keringar – något vi jobbar med. Vi har 
för länge sedan undersökt möjlighe-
ten med fler avgångar på Ekeröleden, 
men Trafikverkets färjerederi har varit 
tydliga med att det inte är möjligt 
med fler färjor än de tre som trafi-
kerar leden i rusningstrafik. Likaså 
frågan om att lämna över leden till 
Trafikverket har också diskuterats och 
att leden i så fall blir skattefinansie-
rad. Ekerö kommun har inga planer 
på att göra sig av med huvudmanna-
skapet för leden eller för den delen 
skattefinansiera den. Däremot för vi 
diskussion med Trafikförvaltningen i 
Region Stockholm om att få fram fler 
pendelbåtar och förbättra tidtabellen 
så att den blir ytterligare ett attraktivt 
alternativ att pendla. 

Förbjud Epa i rusning
FRÅGA 
Mellan klockan 7 och 9 samt 
klockan 16 och 18, det vill säga 
under högtrafik bör Epa-traktorer 
förbjudas att köra. De stoppar upp 
trafiken med enorma köer som 
följd. Folk hinner inte i tid till var-

ken jobb eller andra viktiga ären-
den, sjukbesök etcetera. 

Ett läskigt scenario jag bevittnat: 
det kom två Epa-bilar från varsitt 
håll och båda hade en lång karavan 
med bilar efter sig, när det blev 
en lucka påbörjas omkörning med 
två bilar från vardera håll och det 
värsta är när det görs från båda håll 
samtidigt, vi pratar några få meter 
som de klarade sig med denna 
gång. Snart är en allvarlig olycka 
ett faktum. Epa-ägare, läser du 
detta så ta dig en riktig funderare, 
kör åt sidan så kön upplöses men 
bäst är det om du låter ”bilen” stå 
och tar buss till plugget.    

YVONNE

SVAR 
Tack för ditt inspel Yvonne! I den del 
om vilka fordon som får framföras på 
våra vägar är det Transportstyrelsen, 
på regeringens och riksdagens upp-
drag, som hanterar den frågan och 
inte Ekerö kommun. Givetvis kan 
jag förstå frustrationen över att ett 
sådant fordon orsakar köer precis 
som en grävmaskin eller traktor kan 
göra. Men alla trafikanter måste iaktta 
grundregeln och inte utsätta varandra 
för livsfarliga omkörningar! Likaså 
gäller det förare av Epa och moppe-
bilar att de kan gå åt sidan och släppa 
fram fordon vid lång köbildning. Det 
har jag sett många goda exempel på 
– sedan är det önskvärt om fler kan 
göra det.

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

Jimmy Fröberg, vice VD och Bengt Erkki, VD i Troxhammars golfklubb. Hör intervju i 
senaste poddavsnittet.  FOTO: JOAKIM JONSSON
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STARTA JULEN I EKERÖ CENTRUM
Den 27 november startar vi julen i Ekerö Centrum. Vi bjuder på stämningsfull musik, 

glögg och pepparkakor. Fynda julklappar i dina lokala butiker, träffa tomten 

och var med i julklappsjakten!

Floristhörnan
Ekerö
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Lördag 

27 november
kl. 10:00 - 15:00

 Fynda julklappar i 
dina lokala butiker!

 Julklappsjakten
Träffa tomtemor och leta 

julklappar i centrum!
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Arne Andersson, uppskattad av 
många.

Har du bott på Mälaröarna länge och har något historiskt att berätta? Hör av dig till oss: red@malaroarnasnyheter.se
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Mälaröarnas 
nyheter startades 
av Svenska 
dagbladet 1949
Tack vare ett 
aldrig sinande 
flöde av 
artiklar i MN 
sedan 1949, 
kan vi här ge 
en återblick
av livet på 
Mälaröarna.

Stenhamras rockkändisar spelar i stan
STENHAMRA | När det lilla 
lokala rockbandet Cry 400 
började få spelningar inne 
på stans klubbar blev det 
stora rubriker i Mälaröarnas 
nyheter. Att ett gäng tonårs-
killar från trakten gjorde 
musikkarriär hörde inte till 
vanligheten.

Artikeln om bandet Cry 400 
är från försommaren 1986. 
Men historien började året 
innan. Lasse Rohlins och Bos-
se Schagers band Nice Surpri-
ce hade just gått i graven när de 
gick ihop med Jochum Forsell 
och Peter Berggren för att spe-
la på en skolfest. De trivdes 
ihop och bestämde sig för att 
fortsätta. Till sin hjälp tog de 
in Martin Ohlsson och Patrik 
Sviberg på trummor. Vad de 

skulle heta var oklart tills en 
dag då Jochum Forsell satt i 
bilkö och läste registrerings-
skylten på bilen framför: CRY 
400. Där var deras bandnamn!

”Killarna spelar en sväng-
ig rock med ös och texterna 
är alltid på engelska” står det 
beskrivet i artikeln. Men när 
journalisten Eva Petzén jäm-
för bandets musik med en 
blandning av Bryan Adams 
och Bruce Springsteen säger 
Lasse Rohlin ifrån:

”Det är trist att sätta etiket-
ter. Vi låter som Cry och inget 
annat.”

Helst spelade bandet sina 
egna låtar och en singel med 
den egenskrivna låten Na-
talie gav de också ut. De fick 
spelningar på inneställen som 

Kaos och Kolingsborg, först 
som förband och sedan som 
huvudband.

”Vi spelar tillsammans där-
för att det är så fruktansvärt 
kul att spela. Men det är klart 
att någonstans i bakhuvudet 
tycker vi nog att vi är så pass 
bra att vi borde lyckas!” säger 
Lasse Rohlin i artikeln. 

Något större genombrott blev 
det dessvärre inte för Cry 400, 
men på Mälaröarna var de i alla 
fall superkändisar. Idag har de 
alla flyttat från kommunen 
och sedan länge slutat spela 
ihop, men alla, utom Peter 
Berggren, håller på fortfarande 
på med musik i någon form. 

För fem år sedan hade de 
återträff i Lasses replokal och 
spelade ihop igen.

– Det märktes att det gått någ-
ra år, men det var en rolig grej, 
säger Lasse.

Fast det är 35 år sedan gör 
sig tiden med Cry 400 fort-
farande påmind för honom 
emellanåt. Nyligen hittade 
han singeln Natalie i en bok-
hylla hos en kompis kompis 
och för några år sedan ram-
lade det in lite STIM-pengar 
för att en lokalradiostation 
någonstans ute i landet hade 
spelat den. Han minns också 
fortfarande mycket väl när 
han blev intervjuad av Mä-
laröarnas nyheter.

– Det är ett roligt minne för 
mig, den där första intervjun 
med en journalist, säger han.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

JAG MINNS  att på 1970-talet 
var vi inte många som bodde 
året runt i Älvnäs. Bussen som 
kom en gång i timmen var ljus-
blå. På vintern var den ännu 
iskall på morgonen när man 
skulle iväg, man fick värma 
sig på motorhuven inom-
bords. Oftast var det Arne 
Andersson som körde. Han 
avlämnade morgontidningar-
na i en stor tidningslåda vid 
affären ”Hedborgs filial”. Där 
stod farbror Arvid Karlstein 
från Sidensvansvägen året 
om och hämtade tidningar-
na. Han åkte sedan helt fri-
villigt med sin cykel runt och 
delade ut dem. Bara av vän-
lighet. En kall vintermorgon 
slutade hans liv i dikeskanten, 
han dog i sin gärning, och vår 
busschaufför hittade honom. 
Ett vackert sorgligt minne.

INGRID LEANDER

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

LASSE ROHLIN

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!

När Mälaröarnas nyheter sökte de gamla bandmedlemmarna 
på Facebook dök det upp en rolig fortsättning på historien.





Näringgsliv ” Robin Rodenholm’’
BRUNNA | Under de senas-
te tio åren har marken 
bakom Lidl i Träkvista varit 
föremål för byggplaner 
av olika slag. Bygghandel, 
äldreboende eller skola har 
varit på tal. Nu har dock 
Lidl själva köpt marken 
och planerar för en expan-
sion.

Våren 2016 skrev Mälarö-
arnas nyheter om att två 
stora företag var på gång 
in i Träkvista och planera-
de att bygga stora affärslo-
kaler. Det ena var ett stort 
bygghandelsföretag och 
det andra en lantbruks- och 
trädgårdshandel. Många 
applåderade planerna, med-
an andra var kritiska. Bland 
annat var Miljöpartiet emot 
byggplanerna och tyckte att 
den typen av handel passa-
de bättre i industriområde-
na.

Ekerö kommun var dock po-
sitiva.

– För några år sedan tog 
kommunen fram en de-
taljplan som var skräddar-

sydd för att passa de planer 
som fanns då, men sedan 
har det ärendet legat i träda. 

Därefter har det kommit in 
förfrågan från fastighets-
ägaren om att eventuellt 

få bygga äldreboende eller 
skola, förklarar Tommie 
Eriksson, miljö- och stads-

byggnadschef på kommu-
nen.

Han säger att kommunen 

har varit villig att ändra de-
taljplanen, men att det är en 
omfattande process som tar 
tid att genomföra.

För ett par månader sedan 
köpte dock Lidl själva mar-
ken från den tidigare mark-
ägaren. 

– Vår butik på Ekerö går 
fantastiskt bra och vi har en 
väldigt hög omsättning där. 
Därför vill vi försäkra oss 
om att vi ska kunna bygga ut 
eller bygga nytt i framtiden. 
Vi behöver också veta att vi 
har möjlighet att utöka an-
talet parkeringsplatser, säger 
Robin Rodenholm, fastig-
hetsutvecklare på Lidl. 

Han menar dock att de san-
nolikt inte kommer behöva 
hela marken, men i dags-
läget finns inga konkreta 
planer på vad mer den ska 
kunna användas till. Men 
utvecklingen kommer ske i 
dialog med kommunen, för-
säkrar han.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Ingen bygghandel bakom Lidl

Lidls butik på Ekerö är välbesökt och för att säkra att man har möjlighet att bygga ut har företaget köpt marken intill.  FOTO: LO BÄCKLINDER
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Sushi med kvalitet 
för Nordens kultur 

Citat ’’

JUNGFRUSUND | Mälaröar-
nas nyheter besöker MGL 
sushi och träffar Bayanaa 
Dashnyam, som berättar 
om verksamheten och tan-
karna inför framtiden. 
 
När bildades MGL sushi 
och vem startade företa-
get? 
– MGL sushi startades av 
mig Bayanaa och jag har job-
bat i det japansk köket sedan 
2003 runt om i hela Sverige, 
tills jag öppnade mitt allra 
första sushiställe som heter 
Sushingo vid Hötorget.

Hur har företaget vuxit 
från starten och när öpp-
nade ni i Jungfrusund? 
– År 2017 öppnade jag MGL 
sushi tillsammans med en 
vän och det utvecklas hela 
tiden och har blivit en stor 
succé för mig. Jag öppnade 

tredje restaurangen vid Lil-
jeholmskajen, precis innan 
dess hade jag öppnat i Anne-
dal och nu i somras blev det  
två restauranger till, MGL 
sushi vid Odenplan och en 
här på Ekerö i Jungfrusund.

Hur har det gått sedan 
öppning? 
– Sedan öppningen har vi 
fått mycket stammisar runt 
hela Ekerö. Det fanns väl-
digt höga förväntningar från  
våra gäster och det har gått 
suveränt och vi har fått bra 
recensioner från både nya 
gäster och våra många åter-
kommande. Vi är jätteglada 
över att vara här på Ekerö 
med alla glada och trevliga 
gäster.

Vilken är den populäraste 
maträtten?
– Från början sålde vi mycket 

mera traditionella sushibi-
tar, men nu är det lite mera 
speciella sushi som säljs var-
je dag såsom tempura deluxe 
och  friterad spicy tuna.

Vilken är din personliga 
favorit?
– Jag har inga specifika mat-
rätter som jag gillar mer, 
utan jag älskar alla rätter som 
finns i restaurangen.

Hur många sittplatser har 
ni och har ni även take 
away? 
– Vi har 28 sittplatser  och 70 
procent av försäljningen är 
take away.

Hur ser era ambitioner ut 
framöver? 
– Vi vill servera den högsta 
kvaliteten av sushi som är 
anpassad till Nordens klimat 
och kultur. Vi undersöker 

möjligheterna för hemkör-
ning runt hela Ekerö så det 
blir ännu enklare för våra 
gäster.

Till sist, vilket företag i 
kommunen vill ni läsa om 
i tidningen?
– Vi vill jättegärna läsa i tid-

ningen om Jungfrusunds 
nya bageri, som ska öppna 
snart.                                              

 

Bayanaa och Mishka på MGL sushi.                                                                        FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS

g MN MÖTER! ’’Bayanaa Dashnyam

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.

wiFido håller koll när du inte är hemma

Nu bjuder vi på installationen!

Välkommen att kontakta oss på 08-634 16 90 - info@malaroit.se

MÄLARÖ IT - En helhetsleverantör inom IT & Telecom



Många av ungdomarna som deltog i Ölstas zombierun hade satsat hårt på att vara så läskiga som 
det bara gick.  FOTO: PRIVAT

NYHETER ”Citat” ’’

MARTIN SHIBBYE,
JOURNALIST 

OCH FÖRFATTARE

ÖLSTA | Den 13 november 
föreläser journalisten 
och författaren Martin 
Schibbey på Ölsta folkets 
hus. Då berättar han bland 
annat om sin bok om Dawit 
Isak, men han utesluter 
inte att det även kan bli lite 
prat om vikten av en funge-
rande lokaljournalistik.

– Jag kommer bland annat 
berätta om min senaste bok 
”Jakten på Dawit”, men det 
kan även bli samtal om en 
del annat som knyter an till 
journalistiken, säger Mar-
tin Schibbey, som är väl be-
kant med Ölstaområdet på 
Färingsö då hans syster med 
familj bor där. 

Han berättar om sitt arbe-
te som frilansande journalist 
och hur han under sitt yrkes-
liv ägnat sig åt journalistisk 
bevakning av underrappor-
terade områden, vilket bland 
annat ledde till att han fängs-
lades under en reportageresa 
2011 och fick tillbringa 14 
månader i etiopiskt fängelse.

Under de senaste åren 
har Martin Schibbey gjort 
flertalet reportageresor 

till Eritrea, där den eritre-
ansk-svenska journalisten 
Dawit Isaak suttit fängslad 
sedan 2001.

– Boken har jag skrivit som 

ett försök att förstå varför 
han hålls fängslad och hur 
utvecklingen ser ut i den här 
delen av världen. Det hänger 
naturligtvis också samman 
med mina egna erfarenheter, 
förklarar han.

Som sin huvudsakliga 
syssla driver Martin Schib-
bey reportagesajten Blank-
spot och varvar med bok-
skrivande och föreläsningar. 
Han gillar att föreläsa och 
uppskattar dynamiken som 
ofta uppstår med åhörarna.

– I dessa tider när journa-
listiken är så ifrågasatt tycker 
jag att det är viktigt att vara 
ute och träffa människor och 
berätta om hur journalistik 
skiljer sig från allmänt tyck-
ande på sociala medier till 
exempel. Det är inte otänk-
bart att det även blir lite prat 
om vikten av lokaljournalis-
tik. Vid sidan om mitt verk-
samhetsområde, är ju den en 
otroligt viktig granskande 
samhällsfunktion. Men det 
brukar vara först när den för-
svinner som den saknas.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Martin Schibbey till 
Ölsta folket  hus

KULTUR ”...lokaljournalistik... en otroligt viktig granskande samhällsfunktion... först när den försvinner som den saknas” ’’

MÄLARÖARNA | Sista 
helgen i oktober var det 
riktigt otäckt på många 
håll på öarna. Både i Ölsta, 
Gräsåker och på Adelsö 
hade lokala eldsjälar och 
andra aktörer ordnat med 
spök- och zombievandring-
ar i naturen som lockade 
många hundra besökare.

Rekordet detta år tog sanno-
likt Ölsta folkpark som lock-
ade 440 skräckslagna besö-
kare till den zombierun som 
styrelsen, medlemmar och 
klass sex i Färentuna skola 
arrangerar sedan ett par år 
tillbaka. Det lokala närings-
livet sponsrar med varor, 
klassen bakar samt pyntar 

och föreningen håller med 
teknik, lokaler och kun-
skap. Dessutom lånar gran-
nar ut parkeringsplatser och 
människor i trakten lånar  ut 
sitt halloweenpynt.

– Gränsen för vad vi mäk-
tar med passerades nog i år. 
Vi klickade in 440 besökare. 
Vi kan inte växa ytterliga-
re utan en rejäl ekonomisk 
satsning, säger Jens Ny-
ström, arrangör och styrel-
semedlem som lägger un-
gefär två arbetsveckor på att 
samordna, bygga och mark-
nadsföra eventet varje år.

I Gräsåker och Knalleborg 
byggde många boende egna 
kusliga stationer med täv-
lingar och knåp, vilket sedan 

avslutades med en skräck-
fylld promenad genom sko-
gen med en färgsprakande 
och läskig värld med mons-
ter och spindelväv. Många 
barn var rädda i början av 
promenaden, men flertalet 
gick den skrämmande vand-
ringen flera gånger. 

Även på Adelsö hade eld-
själarna i Adelsö evenemang 
skapat en bana i skogen för 
lokala såväl som långväga 
besökare. Den otäcka skogs-
promenaden kantades bland 
annat av skuggslem, spö-
ken, jättelika spindlar och 
avhuggna händer.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Skräck i Mälaröskogarna
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MARKPLANERING • HUSGRUNDER • AVLOPPSANLÄGGNINGAR 
DRÄNERING • GRUS- OCH JORDLEVERANSER • DIKNING

GRÖNYTESKÖTSEL • VINTERVÄGHÅLLNING • VÄGBYGGEN

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

SPADE OCH SPETT.
ELLER LEJA.

Trött på markarbeten? Inget att gräva ner sig för. 
Vinterhalvåret är ofta en utmärkt tid att gräva för avlopp, dränering 
eller pool. Kanske inte så mysigt i snålblåst och nederbörd men det 
är inget att bry sig om. Det finns ju andra som kan göra jobbet! 

Välkommen till LEJA – till din tjänst i alla väder!

  

Erik Bredler och Jenny Hardingz Bredler med tränande barn i nya boxningslokalen.  FOTO: PRIVAT

Ny boxningsklubb på öarna
BROTTNING | Erik Bredler 
och Jenny Hardingz Bredler 
har startat en ny boxnings-
klubb på Mälaröarna. 

Under sina aktiva karriärer 
var både Erik Bredler och 
Jenny Hardingz Bredler 
framgångsrika. Erik Bred-
ler blev bland annat svensk 
mästare (71 kg 1991) och har 
deltagit på både EM och VM 
i boxning. Som bäst var han 
rankad som nummer tio 
i världen. Efter sin aktiva 
karriär har han flera stora 
framgångar som coach och 
ledare inom boxningen, där 
han bland annat varit för-
bundskapten och sportchef 
för landslagen i både Sveri-
ge och Norge.

Jenny Hardingz Bredler 

började med kickboxning 
där hon tog tre SM-guld, 
lika många nordiska titlar 
samt två VM-silver. 2005 
gick hon sin första box-
ningsmatch och efter det 
blev det mer och mer ren 
boxning. Som främsta me-
rit tog hon VM-brons i Kina 
2008 och året efter vann 
hon EM-guld i Ukraina. Pa-
rallellt med sin boxnings-
karriär har hon utbildat sig 
till idrottslärare.

Nu har paret Jenny Har-
dingz Bredler och Erik 
Bredler startat upp en ny 
boxningsklubb efter att ha 
byggt om en byggnad på sin 
gård på Bredlöt till en box-
ningslokal.

– Det känns väldigt lock-
ande och inspirerande att 
komma tillbaka till box-
ningssporten och verka i 
en boxningsklubb ute på 
Mälaröarna. Jag brinner för 
att lära ut boxning och ut-
veckla både individer och 
grupper. Mitt mål är att föra 
vidare boxningens grund-

stenar om disciplin, respekt 
och gemenskap, säger Erik 
Bredler.

Jenny Hardingz Bredler 
berättar hur idén uppkom 
att starta Mälaröarnas box-

ningsklubb.
–Historien bakom bil-

dandet av Malaröarnas BK 
finner ni i vår familj. Vi äls-
kar alla att träna och anser 
att idrottsrörelsen är en fan-
tastisk arena som alla borde 

ha tillgång till, säger hon 
och fortsätter:

– Vi ville utöka utbudet 
av idrotter för alla på Mä-
laröarna och startade upp 
en verksamhet för att kun-
na engagera och motivera 

barn och ungdomar till att 
vilja fortsätta utvecklas, 
alla utefter sina egna för-
utsättningar och drömmar. 
Hos oss är alla välkomna 
och här vill vi ge alla en 
chans att hitta en plats där 
man passar in, trivs och 
mår bra, säger Jenny Har-
dingz Bredler.

Erik Bredler fyller i: 
– Jag är uppvuxen på 

Färingsö och jag och mina 
bröder fick åka in till stan 
för att kunna träna boxning. 
Det känns bra att kunna er-
bjuda möjligheten till box-
ning i vår kommun, att hålla 
träningar för våra egna och 
andras barn i vår förening, 
säger han.

Tillsammans har Erik 
och Jenny fyra pojkar, El-
liot 9 år, Lennox och Lewis 
7 år och Maddox 5 år. Det 
kommer finnas klasser för 
alla över sju år och uppåt 
att börja träna i Mälaröarnas 
boxningsklubb.

JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

Sportnyhet? Skicka kort text till sport@malaroarnasnyheter.se

”Hos oss är alla välkomna och här vill vi ge alla en chans 
att hitta en plats där man passar in, trivs och mår bra”

Jenny Hardingz BredlerSpporten

’’
”...inspirer-
ande att 

komma tillbaka till 
boxningssporten”

’’
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TENNIS | Mirjam 
Björklund, 23, avslutade 
tennissäsongen med en 
turneringsseger. 

Mirjam Björklund från 
Ekerö avslutade tennissä-
songen på bästa sätt när hon 
tog en turneringsseger i 
Austin, Texas på ITF-tour-
en.

– Jag är väldigt nöjd med 
hur jag avslutat säsongen. 
Jag har nått mitt mål för 
2021 och det motiverar mig 
att nå mina mål för 2022. 
Mycket av det jag och min 
tränare Jonas Björkman har 
tränat på börjar verkligen 
falla på plats. Vi är ett bra 
team och jag har mycket 
att lära från honom så jag 
är väldigt taggad inför vad 
som kommer härefter, sä-
ger hon. 

Utöver WTA-titeln i dub-
bel i Båstad har det blivit en 
seger i dubbel på ITF-touren 
samt två segrar i singel vil-

ket gör årets säsong till en av 
hennes bästa.        

– Jag skulle säga att 2021 
har varit mitt bästa år på 
många sätt, absolut. Jag har 
nått ett mål jag haft under en 
lång tid så det känns verkli-
gen kul, säger hon.

Hon är just nu rankad 207 
i världen och hoppas på att ta 

rejäla kliv nästa år.
–Topp 120 är mitt mål in-

för 2023. Jag ser fram emot 
att kämpa mot det och för-
hoppningsvis nå målet. Det 
är ett tufft mål men jag har 
hopp, avslutar Björklund.

JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

Guld och brons i TV-pucken
SPORT | Det blev flera medaljer för mälaröbor när TV-pucken avgjordes förra helgen. Max 
Lind och Cedrik Johansson tog guld med Stockholm nord efter vinst i finalen mot Stockholm 
syd som coachades av Magnus Welin. I den välspelade finalen vann Stockholm nord med 3-1. 
På flicksidan tog Tilda Edsman brons med Stockholm efter vinst mot Ångermanland med 
3-0 i matchen om tredjepriset. JOHAN ÄLGEKRANS

SPORTEN ”Det är ett tufft mål men jag har hopp” ’’p
Björklund avslutade med seger

Mirjam 
Björklund 
avslutade 
säsongen 

med 
en titel 

FOTO: 
PRIVAT



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

 Följ oss på                                     www.arbetsplatsmalaroarna.se  

Tips på hur du skapar en bra jobbansökan
Det kan vara svårt att formulera personligt brev och CV, med andra ord, få till en bra 
jobbansökan. Det gäller att sticka ut, nå fram med vem Du är och vad Du kan bidra 
med till jobbet du söker. Här kommer ett par tips från oss på Arbetsplats Mälaröarna, 
vad du kan tänka på, hur du formulerar dig och vad du kan undvika.

Vilken struktur ska jag ha på mitt CV?
Ditt CV, en meritförteckning, ska ge en övergripande bild av dig, vilka erfarenheter och kun-
skaper du har. Det kan ses som en beskrivning av vad du kan och har gjort på dina tidigare 
jobb. Kom ihåg att lägga dina senaste erfarenheter först, s.k. omvänd kronologisk ordning 
och var konsekvent med informationen. Anställningstid, namn på företag/organisation och 
befattning/roll tycker vi ska framgå av ditt CV. Vill du kan du med en eller två meningar, 
kortfattat berätta vad rollen innebar. Vår rekommendation är att hålla ditt CV på max två 
sidor.

Hur mycket information ska jag ta med?
Vårt tips är att du tar upp dina anställningar och erfarenheter som är relevanta till just det 
jobb du ska söka. Till dig som har lång arbetslivserfarenhet, du behöver inte ta med alla dina 
jobb. Till dig som söker ditt första jobb, du kan med fördel ta med flera projekt, kurser och 
samarbeten från din studie- eller fritid.

Kvalité före kvantitet när du skriver ditt personliga brev
I det personliga brevet är det viktigt att du får med nyckelorden från jobbannonsen. Innan du 
skriver din ansökan bör du noggrant läsa igenom annonsen. Rekryterare skriver jobbannon-
ser där kunskaper och erfarenheter efterfrågas till just det specifika jobbet, s.k. nyckelord. Ha 
alltid nyckelorden i åtanke när du skriver din ansökan. 

Vårt tips är att du börjar din ansökan med att berätta varför du är intresserad av tjänsten 
och vad du kan bidra med. Mycket av dina erfarenheter har du berättat om i ditt CV så det 
finns ingen anledning att återupprepa dessa i ditt personliga brev. I stället fokusera på vad du 
kan bidra med utifrån dina tidigare arbetslivserfarenheter.

Några korta tips till dig:
 Läs alltid igenom din ansökan en extra gång så att du fångar upp eventuella stavfel. 

 Lyft fram vad du med genom dina samlade erfarenheter kan bidra med till det aktuella 
jobbet. 

 Utforma en standard ansökan/personligt brev som du sedan kan anpassa till just Det 
jobbet du söker.  

 Ta gärna hjälp av någon när du söker jobb, det tar tid att söka jobb och det kan vara roligare 
och kanske mer framgångsrikt att göra det tillsammans med någon.

Karin Sigge, VD, Initiativtagare och HR-konsult och Annika Engström, Marknadskommunikation och 
Employer Branding  FOTO: LO VARG

Ekerö IK söker Damlagstränare
Vi på Ekerö IK vill skapa en utvecklande och engagerande fotbollsorganisation. 
Som damlagstränare kommer du vara huvudansvarig för den sportsliga verksamheten 
i damlaget. Du stöttar och leder gruppen tillsammans med stöd av övriga ledare 
inom föreningen. Vi söker dig som har en fotbollsutbildning och tidigare erfarenhet 
av tränarrollen, gärna från flick- och damverksamhet, till Ekerö IK:s seniorer.

Dina arbetsuppgifter är
Att det finns en sportslig säsongsplanering för träningsgruppen som utgår 

  från EIK tränings- och tävlingsriktlinjer/instruktioner  
Att det finns en tydlig träningsplanering inför varje träningsaktivitet och 

  matchaktivitet  
Att tillsammans med tränare leda träningar utifrån träningsplaneringen  
Att coacha tävling tillsammans med tränare utifrån tävlingsplaneringen
Stå för långsiktighet, trygghet och tydlighet för alla aktiva

Dina egenskaper
Du är en engagerad ledare med förmågan att entusiasmera. Du är trygg i din  

   ledarroll och bra på att bygga lag 
Du är strukturerad, tydlig, pålitlig och ett gott föredöme i enlighet med vår 

   värdegrund  
Du har en social kompetens, en vilja att skapa kontaktnät och underhålla och 

   utveckla goda relationer, allt med ett långsiktigt perspektiv 
Du är en samarbetsvillig problemlösare med god förhandlingsförmåga

Låter det här som ett uppdrag för dig? Varmt välkommen med din ansökan 
innehållande CV och motivering vad som gör dig till rätt person för tränarrollen, 
senast den 17 november via www.arbetsplatsmalaroarna.se. 
Frågor kring tjänsten besvaras av HR konsult Karin Sigge 
via hej@arbetsplatsmalaroarna.se. 
Urval sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan 
redan idag! 

I den här rekryteringen samarbetar vi med Arbetsplats 
Mälaröarna. Vi har aktivt valt kanaler för rekrytering och 
annonsering och undanber oss kontakt angående detta.

Ekerö IK:s uppdrag är att bedriva barn- och ungdomsfotboll så att den utvecklar barn och 
ungdomar fysiskt och psykiskt, men också socialt och kulturellt. Vår verksamheten samlas 
runt fem ledord som genomsyrar allt det vi gör. Vi ska nå resultat genom att uppmuntra 
och uppmärksamma prestationer som stärker våra fem ledord: Glädje, Ansvar, Trygghet, 
Respekt och Gemenskap. Ekerö IK:s mål är att erbjuda en kvalitativt bra och genom-
tänkt fotbollsutbildning som är tillgänglig för alla. En fotbollsutbildning som både främjar 
individuell färdighet och lagspel där individens utveckling står i centrum, vilket innebär att 
personlig utveckling går före vikten av att vinna.    

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 

Ekerö

Ekerövägen 53, 178 34 Ekerö
08-560 360 00 / 070-560 19 70
ekero@lansfast.se

Det är många som vill göra trygga och smarta bostadsaffärer med oss.
Därför behöver vi nu bli fler! 
Vi söker dig som är utbildad Fastighetsmäklare med lokal kännedom och 
en och en  vilja att alltid göra våra kunder nöjda - både köpare och säljare

Är du redo för
nästa utmaning?



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

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.

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

SNICKARE SÖKES TILL 
EKERÖ BYGG AB!

Vi söker yrkesutbildade (yrkesbevis) snickare med minst fem års  
erfarenhet från byggservice och/eller ROT-sektorn.

Har du jobbat med försäkringsskadereparationer är det en merit.
Du ska kunna arbeta självständigt och ansvara för mindre bygg-

projekt såsom kök- och badrumsrenoveringar.
Krav på B-körkort samt goda kunskaper i svenska.

Erbjuder marknadsmässig och förmånlig lön.
Kollektivavtal med Byggnads.

Servicebil tillhandahålls.
Välkommen med ansökan till tom.lindqvist@ekerobygg.se  

senast 30 november 2021.

Ekerö Bygg AB
Vxl: 08-560 310 35. E-post: info@ekerobygg.se. Web: www.ekerobygg.se



Vi på Sånga har fått en fantastisk nystart. Bokningarna 
strömmar in och fler gäster än någonsin vill komma och 
besöka oss. Det är oerhört smickrande men vi behö-
ver blir fler. Därför söker vi nu nya medlemmar till vårt 
team. Vi ställer höga krav på oss själva och därför letar 
vi efter branschens bästa kockar, restaurangpersonal, 
servitriser/servitörer, husfruar/husherrar, fastighetsskö-
tare, driftstekniker, receptionister och extrapersonal.  

Som en del av Sånga har du möjlighet att vara med och 
ge vår unika plats ytterligare en dimension. Tillsammans 
skapar vi förutsättningar för oförglömliga upplevelser, 
minnen och makalösa möten.

På Sånga arbetar med tre tydliga kärnvärden: 

ÄKTA – TILLSAMMANS – UPPLEVELSE 

som styr allt vi gör. Det är ett omväxlande och spännande 
arbete i en fantastisk miljö beläget vid Mälarens strand i 
en hållbar och framtidsorienterad organisation. Här får 
du möjlighet att vara med och påverka och jobba i en 
miljö som ser sina medarbetare som den viktigaste 
resursen för att skapa framgång.

Besök gärna sanga-saby.se för mer information och 
inspiration. Ansöka via arbetsplatsmalaroarna.se
Välkommen till nya Sånga.

Hjälp oss skapa fler 
makalösa upplevelser!





Längtar Du till social samvaro, 
nära till kontoret och en trevlig miljö?
V Ä L K O M M E N  T I L L  O S S  P Å  K O N T O R S H O T E L L E T  P Å  D E S T I N AT I O N  E K E R Ö

– Centralt belägen på Ekerövägen 51 – 

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

Som hyresgäst hos oss ingår fullservice, inklusive städning, kaffe, etc.

 PASSA PÅ ERBJUDANDEN som gäller vid tecknande av kontrakt året ut

Kontakter:
Uthyrning/visning: info@kwpa.se  073-333 57 47  Patrik Wedin
Övrig upplysning/kontakt DE: stefan.stjernberg@skaludden.se  0705-98 99 75  Stefan Stjernberg

I direkt anslutning till kontorshotellet hittar du populära bageriet/bistron Enzo, som gör den bästagelaton, och Cantina Bar & Kök – italiensk restaurang 
med de godaste stenungsbakade pizzorna. Dörr i dörr hittar du även Ekerös mest välsorterade färgaffär – Mälarö färg & tapet, Länsförsäkringar 
som hjälper dig att köpa och sälja bostad samt Confidence Skin & Spa – en professionell hudvårdssalong med de skönaste behandlingarna. 

Möblerad egen kontorsplats med höj- och sänkbart skrivbord, 
låsbart skåp, tillgång till skrivare, telefonrum, konferensrum, kök och wc.

Hyra 3 månader: 3895:-/mån – vi bjuder på halva första hyran
Hyra 6 månader: 3895:-/mån – vi bjuder på första månadshyran
Hyra 12 månader: 3495:-/mån – vi bjuder på de första 2 månadernas hyra

NÄRLUNDA |

Trivsamt och mycket väl-
skött hus med ett högt 
insynsskyddat läge och 
med underbar utsikt över 
takåsar och Träkvistavallen. 
Bostaden erbjuder ett vack-
ert vardagsrum med tak i 
nock, läcker täljstenskamin 
och stora fönsterpartier 

som ger rummet en här-
lig rymd och atmosfär. 
Underbart kök med stor 
köksö, arbetsbänkar i sten 
och rostfria vitvaror från 
Miele. Här finns även en 
generös matplats i öppen 
planlösning mot vardags-
rum med gott om plats för 
stort umgänge! 

Vidare finns här även tre 
till fyra sovrum, två hel-
kaklade eleganta badrum 
samt separat tvättstuga och 
allt detta på ett plan! Från 
vardagsrummet når man 
även den trevliga altanen 

med inglasat uterum i bästa 
sydvästläge. 

Utöver allt detta finns 
även ett dubbelgarage, 
möjlighet till fiberanslut-
ning, golvvärme i hela 
huset och rymlig parke-
ring. Bostaden är attraktivt 
belägen på en lugn åter-
vändsväg med närhet till 
det bästa som Ekerö har att 
erbjuda - vilket är perfekt 
för er som ställer höga krav 
på er boendemiljö!

 SVENSK FASTIGHETS-
FÖRMEDLING

Attraktivt lugnt läge

SOLHEMSVÄGEN

Annonsinformation från våra mäklare 

Modernt och välskött
TRÄKVISTA | 

Det moderna och välskötta 
huset som ligger på en lugn 
återvändsgata har en area 
om 128 kvm och består av 

trivsamt kök med utrym-
me för matbord, separat 
tvättstuga med groven-
tré, helkaklade dusch- och 
badrum i fint skick, tre bra 
sovrum det ena med egen 
inredd walk in closet, kon-
tor samt rymligt och säll-
skapsvänligt vardagsrum 
med dörr ut till trädäcket på 
baksidan. 

I den uppvuxna och 
grönskande trädgården som 
är inhägnad finns gott om 
gräsyta för lek och bus och 
ytterligare möjligheter att 

skapa vidare till sin alldeles 
egna drömträdgård, växt-
hus för egen odling av frukt 
och grönt, oisolerat förråd 
samt trädäck på både fram-
och baksidan med plats för 
diverse möblemang. 

Fastigheten har även en 
stor grusad uppfart med 
gott om avställningsyta för 
diverse fordon med mera 
samt varmbonat garage 
med plats för en bil.

FASTIGHETSBYRÅN

NORRA KAFÉVÄGEN



FASTIGHETSBYRÅN EKERÖ, 08-564 109 80

Prata med oss. Vi finns alltid nära till hands.

Drömmer du om 
ett eget fritidshus? 

Anmäl dig till vår Bostadsbevakning!
Läs mer på fastighetsbyran.com

Ett hem som överraskar - Här erbjuds ett sällsynt tillfälle till denna rymliga och skönt planerade 

familjevilla om totalt ca 254 inredda kvm. Huset är ritat och uppfört av ett arkitektpar.

Björksäter 2
Färingsö | Ekerö

Utgångspris 6 275 000 kr Rum 7 rum, varav 3 sovrum Boarea 129/125 kvm Tomt 1 601 kvm Byggt 1970
Energiprestanda 177 kWh/kvm år Energiklass D Visas Sön 14/11. Ring för anmälan! 
Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

Sjönära drömboende med sjöutsikt, pool och ljuvlig utemiljö i bästa solläge - Tillfälle till denna 

väldisponerade och kärleksfullt välskötta villa högt belägen i natursköna Ekerö Sommarstad.

Ängsullsvägen 13

PÅ GÅNG

Ekerö Sommarstad | Ekerö

Utgångspris 10 675 000 kr Rum 5 rum, varav 3 sovrum Boarea 163 kvm Tomt 1 098 kvm Byggt 2013
Visas Vänligen kontakta ansvarig mäklare för mer information!
Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

Välkommen till Humlegränd 8A och detta perfekta gavelradhus beläget i Stenhamra tätort. Bostaden 

präglas av dess skyddande trädäckade atriumgård med gott om utrymme.

Humlegränd 8A
Färingsö Stenhamra | Ekerö

Utgångspris 3 650 000 kr Rum 4 rum, varav 3 sovrum Boarea 108/5 kvm Tomt 170 kvm Byggt 1970
Energiprestanda 138 kWh/kvm år Visas Sön 14/11 11:30-12:15
Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80



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 FREESTYLE
ekero.freestyle@ gmail. com

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.malarogymnaster-
na.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/sten-
hamrafc

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.dinstu-
dio.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

MUNSÖ ADELSÖ
LOKALA KENNEL-
KLUBB
malkk.se

VÄLKOMMEN TILL 
MÄLARÖARNA
vtm@malaroarna.org

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

  

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.

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



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”.  

En ny skateboardramp invigdes bakom Adelsö butik den 30 okto-
ber. Initiativtagaren och butiksägaren Martin Andersson, bilden, 
tänker under våren starta en skateboardklubb för öns yngre som 
är sugna på att lära sig konsten att åka bräda. Öns föreningar 
Adelsö IF och Värna Adelsö har supportat initiativet.                            

FOTO: OVE WESTERBERG 

Claes Janson gästade Jazz på Mälaröarnas evenemang 28 
oktober på Ekebyhovs slott tillsammans med Arnesen blues-
band bestående av Thomas Arnesen, gitarr, Andreas Hellkvist, 
orgel, Kjell Gustavsson, trummor och Björn Lundquist, bas. 

 FOTO: RODRIGO PARAS.

För att fira framgångarna med projektet #uniq<3 anordnades en 
gala för eleverna på Ekebyhov grundsärskola. Hemliga hälsningar 
från kändisar, prisutdelning av självaste Suzanne Reuter och 
dansgolv med DJ var en del av firandet, som helt bekostades av 
de intäkter som elevernas arbete dragit in.  FOTO: ÅSA EIDBLADH

Den 21 november invigs den nya altarringsduken i Ekerö kyrka av 
kyrkoherde Monika Regnfors Sjörén. Flitiga händer har knypplat 
spetsen hos Lovö vävare under ledning av Camilla Skorup. Den 
tidigare duken är nu använd i 52 år och behöver ersättas. Detta 
sker nu genom en donation av Ekerö kyrkliga syförening. 

 FOTO: CAMILLA SKORUP

”Mellan grönskan och stjärnorna” heter utställningen som pågick 
på Ekebyhovs slott i oktober.  Konstnären Annica Johansson häm-
tar inspiration till grönskan från sitt sommarboende på Myrudden 
på Färingsö och till stjärnorna från sin ateljé och arbetsplats på 
Filmstaden, Råsunda.  FOTO: MARIANNE ABRAHAMSSON

Konst- och kulturhistoriker Stina Odlinder Haubo tillika lovöbo 
berättade om sin kommande bok om Drottningholmsmalmen 19 
oktober på biblioteket i Ekerö centrum. Ett samarrangemang med 
Ekerö Munsö hembygdsförening. En spännande berättelse om 
Malmens långa historia med människor från 1500-talets munkar 
till 1900-talets kända arkitekter.                             FOTO: ÅSA SJÖBERG

Född 2007-2008...?

Tillsammans skapar vi minnen för livet

Anmäl dig senast 30/11: svenskakyrkan.se/faringso/konfa



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: Frisörerna i Jungfrusund.                  FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS                  

Vi gratulerar Johan Granfoss, Stenhamra, till förra numrets 
vinst där korsordet hade nedanstående lösning. 

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



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

Vi erbjuder massage och yoga 
i små grupper med personlig omtanke 

i trivsam miljö!

Varmt välkommen 
till oss på 

Mälarö Yoga
& Friskvårdcenter!

Kungörelse av beslut om beviljat bygglov 
för teletorn och teknikskåp på fastigheten 
EKEBYHOV 1:508 Dnr BYGG.2021.628 
Den 27 oktober 2021 beslutade Byggnadsnämnden 
i Ekerö Kommun, BN § 201 att bevilja bygglov med stöd 
av 9 kap 30 § plan- och bygglagen för ett 20 m högt 
teletorn och ett teknikskåp i Ekebyhovsskogen uppe 
på höjden vid Björkuddsvägen ovanför Ekebyhovskyrkan, 
ca 140 m från vägen och ca 125 m från de närmaste 
radhusen vid Ekuddsvägen. 

Önskar du ta del av beslutet, kontakta Ekerö Direkt på 
tel 08-124 571 00, alternativt e-post: info@ekero.se

Eventuell överklagan skall, senast den 4 december, 
ha inkommit till: 
Ekerö Kommun, Byggnadsnämnden/Bygglovsenheten, 
Box 205, 178 23 Ekerö. 
Alternativt med e-post till byggnadsnamnden@ekero.se

LARMET GÅR 

Skjutning i 
Stenhamra
STENHAMRA | Polis larma-
des till Stenhamra centrum 
den 1 november då en per-
son ska ha blivit skjuten i 
armen i anslutning till kyr-
kan. Målsäganden hade 
lämnat brottsplatsen i en 
bil och  mötte polispatrul-
ler och ambulans utanför 
Drottningholms slott och 
kördes därifrån i ambulans 
till Karolinska sjukhuset. 

Polisen bedömer situa-
tionen som en enskild hän-
delse utan kopplingar till 
nätverk och utan risk för att 
det ska följa fler våldshand-
lingar samt att det inte finns 
någon anledning till oro för 
allmänheten.

Ärendet rubriceras som 
grov misshandel och grovt 
vapenbrott samt omges av 
förundersökningssekretess.                        

Rån och 
personstölder
MÄLARÖARNA | Flera allvar-
liga stölder ägde rum under 
slutet av november. Bland 
annat blev en person bestu-
len på en dyr märkesjacka 
på en restaurang på Ekerö 
natten mot den 31 oktober. 
Några dagar tidigare kom 
en annan anmälan in från 
en person som blivit rånad 
en söndagsmorgon utanför 
Träkvistavallen. Förövarna 
var två svartklädda personer 
och de tog ett par skor värda 
6 000 kronor.

Två unga personer blev 
också rånade på sitt godis 
under ”Trick or treat” 
den 31 oktober. Tre eller 
fyra tonåringar mötte 
dem på gångvägen mel-
lan Stenhamraskolan och 
Lupingränd och avkrävde 
dem på deras godis genom 
att agera hotfullt mot dem.

MARIE-LOUISE MATTSSON
KOMMUNPOLIS

KOMMUNPOLISEN INFORMERAR

POLISEN | Den första 
november rapportera-
de polisen en person för 
brott mot ordningslagen. 
Anmälan gäller en okänd 
person som suttit i Ekerö 
centrum och tiggt pengar. 
Anmälaren ska ha sett att 
tiggaren gick fram till ett 
barn för att be om pengar 
till mat.

– Polisen arbetar konti-
nuerligt med denna proble-
matik genom att avvisa eller 
avlägsna personerna från 
platserna där tiggeriförbu-
det gäller. Detta görs enligt 
Polislagen paragraf 13, men 
det är svårt att få till en lång-
siktig lösning. Polisen kan 
även rapportera personerna 
för brott mot ordningsla-
gen, förklarar Marie-Louise 

Mattsson, kommunpolis.
Enligt bestämmelser 

inom Ekerö kommun så 
råder det förbud mot pas-
siv pengainsamling vid 
Ekerö centrum sedan den 1 
juli 2021.                                    

Två av tonåringarna bar 
rånarluvor och hade en ljus-
grön sparkcykel.                         

Ännu ett    
bedrägeri-

försök
STENHAMRA | Under 
senaste tiden har tidning-
en beskrivit ett flertal fall 
av försök till eller genom-

förda bedrägerier via tele-
fon. Under den senaste 
tvåveckorsperioden har 
ytterligare ett sådant fall 
anmälts. Denna gång var det 
en äldre person i Stenhamra 
som blev uppringd och ett 
bedrägeriförsök inleddes. 
Under samtalets gång lade 
dock uppringaren på luren, 
då det gick framgick att mål-
säganden inte hade något 
bankkonto i den aktuella 
banken                                      



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

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



Vi som kommunpolitiker i 
Öpartiet anser att det är oan-
svarigt av Ekeröalliansens 
partier M, C, KD med stöd 
av SD, som inför 2022 års 
budget väljer att sänka 
skatten med 30 öre och L 
vill sänka med 50 öre. Det 
innebär en förlust av bud-
getintäkt på 27 miljoner 
kronor 2022, 28 miljoner 
kronor 2023 och 29 miljoner 
kronor 2024. Detta är ren 
symbolpolitik inför valet. 

Vi anser att dessa miljoner 
behövs för att vi ska kunna 
satsa och stärka upp våra 
kärnverksamheter inom 
skola, vård och omsorg, 
inte minst driftkostnaderna 
för badhuset som beräknas 
sakna 14 miljoner kronor 
årligen inledningsvis. Inom 
samtliga nämndområden 
föreslås effektiviseringar 
som är lika med besparingar 
för att få budgeten i balans. 
Under denna valperiod 

har det årligen varit effek-
tiviseringar/besparingar i 
mångmiljonbelopp. Dessa 
besparingar medförde bland 
annat att årskurserna 3 till 6 
lades ned vid Munsö skola, 
att det Individuella gym-
nasiet flyttas från centrum 
till Uppgårdsskolan på 
Färingsö, höjningar av taxor 
för att hyra hallar/lokaler 
för föreningar  samt höjning 
av avgift för kulturskolan. 
Inom vård och omsorg togs 

beslut att höja priser på mat-
lådor. Inom hemtjänsten 
blev det längre tid mellan 
städningar. Även valfriheten 
att välja vilken affär de ville 
handla i togs bort. Öppna 
verksamheten för äldre fick 
flytta från Stockbygården 
till Söderströmska äldrebo-
ende. Högre avgifter på våra 
äldreboenden då de boende 
ska betala för gemensam-
hetsutrymmen, liftar med 
mera. Listan kan göras lång! 

Att då föreslå skattesänk-
ning är för oss helt oansva-
rigt.

För Öpartiet 
– Desirée Björk
– Bernt Richloow
– Robert Oberascher
– Elaine Adlertz
– Stefan Björn
– Barbro Olsberg
– Ulf Jansson 
– Malin Rikardsdotter
– Rolf Norén

Oansvarigt att föreslå skattesänkningar

Nu händer det snart 
en allvarlig olycka

ty
ck

!

• Välkommen att skriva en  
lokal insändare!
• Skicka till
tyck@malaroarnas nyheter.se
• Redaktionen förbehåller sig 
rätten att korta ner inläggen.

Skattesänkningar eller satsa på unga och gamla?
Ekeröalliansen har nu lagt sin 
sista budget inför valet 2022. 
Istället för att satsa på våra barn, 
unga och äldre föreslår de en 
skattesänkning motsvarande 
en utelunch i månaden.

Det istället för att rusta upp slitna 
förskole- och skollokaler i Ekerö. 
Det istället för att lösa den akuta 

hallbristen när det kommer till 
ungas idrottsutövande i kommu-
nen. Det istället för att förbättra 
kvaliteten inom äldreomsorgen 
eller försäkra sig om att de äldre får 
återkommande hemtjänstanställda 
som de känner igen.

Socialdemokraterna i Ekerö säger 
nej till en politik som inte tar ansvar 
för det gemensamma. Vi skjuter i 

vår budget istället till motsvarande 
pengar där de behövs som mest!          
I välfärden! 

Det för att våra unga ska få en 
bättre skolmiljö, det för att våra 
unga även ska kunna hitta trygga 
sammanhang utanför skolan och 
det för att våra äldre ska känna en 
trygghet i sin omvårdnad på äldre 
dar efter ett helt arbetsliv av skatte-

inbetalningar. 
I Socialdemokraternas budget 

lägger vi nödvändiga pengar på de 
äldre och de yngre. På våra unga för 
att säkra deras framtid – och på de 
äldre för att tacka för att de byggde 
landet.  

– Hanna Svensson, 
oppositionsråd (S) 

Mellan klockan 7 och 9 
samt klockan 16 och 18, det 
vill säga under högtrafik 
bör Epa-traktorer förbjudas 
att köra. De stoppar upp 
trafiken med enorma köer 
som följd. Folk hinner inte 
i tid till varken jobb eller 
andra viktiga ärenden, 
sjukbesök etcetera. 

Ett läskigt scenario jag 
bevittnat: det kom två 
Epabilar från varsitt håll 
och båda hade en lång kara-
van med bilar efter sig, när 
det blev en lucka påbörjas 

omkörning med två bilar 
från vardera håll och det 
värsta är när det görs från 
båda håll samtidigt, vi 
pratar några få meter som 
de klarade sig med denna 
gång. Snart är en allvarlig 
olycka ett faktum.

Epa-ägare, läser du detta 
så ta dig en riktig funderare, 
kör åt sidan så kön upp-
löses men bäst är det om 
du låter ”bilen” stå och tar 
buss till plugget.

 – Yvonne

Kunskaps-
resistens

REPLIK

I tidigare nummer av tid-
ningen, uttalade sig Msciwoj 
Swigon (SD), trafikpolitiskt 
ansvarig, Region Stockholm 
samt Jimmy Fors (SD), 
gruppledare, Ekerö, om 
att miljö- och kollektiv-
trafikregionrådet Tomas 
Eriksson (MP) endast som 
ett spel för gallerierna, har 
krävt att bygget av Förbifart 
Stockholm stoppas medan 
en utredning utförs kring 
miljökonsekvenserna av 
användandet av det kemiska 
tätningsmedlet polyuretan. 
Dessa två politiker menar att 
Tomas Erikson ska lämna 
det åt experterna att avgöra 
i dessa frågor och missar 
därmed att det är just det 
Tomas Eriksson säkerställer 
genom att kräva en miljö-
konsekvensanalys. Tydligen 
har vissa inte lärt sig något 
från incidenterna kring tun-
nelbygget vid Hallandsåsen. 
Att säkerställandet av att 
öborna kan komma ännu 
lite snabbare fram får inte 
prioriteras över vår och kom-
mande generationers hälsa 
samt vår allas miljö.

– Mot kunskaps-
resistens och för kritiskt 
tänkande

Frågor angående Ekgården
Jag har några funderingar över Ekgårdens försäljning och 
byggandet av trygghetsboendet. Har det gjorts någon eko-
nomisk beräkning utifrån kommunalt byggande och drift 
kontra privat kostnad, för att på så sätt få fram det som skulle 
gynna skattekollektivet bäst? På Ekgården har också kom-
munen en öppen verksamhet ihop med olika föreningar för 
äldre i en lokal kallad Kajutan. Vad kommer hända med den 
verksamheten och dess möjligheter till annan lokal?

– Birgitta Norén

Turtätheten måste ses över
Nu måste bussarna och 
dess turtäthet ses över.  Alla 
pratar om en hållbar utveck-
ling men detta tycks inte 
gälla busstrafiken?! Är sedan 
16 år bosatt i Ekerö sommar-
stad. Har inte körkort, har 
alltid hävdat att det går bra 
ändå. Då utbyggnaden av 
Ekerövägen skulle påbörjas 
hade jag förmånen att kunna 
börja arbeta på ön.

Tänkte att det var tidsbe-
sparande och livskvalitet, 
vilket det till viss del är, men 
inte då det kommer till buss 
309!

Gles trafik har gjort att 
många ” moppebilar” körs 
runt. För de som har den 

ekonomiska fördelen av att 
införskaffa en sådan.

Morgonturerna på varda-
gar fungerar oftast bra. Dock 
fanns inga som helst res-
triktioner under den mera 
intensiva perioden av pan-
demin, utan kring skolstart 
det vill säga  runt 8-tiden 
kunde det vara 50 till 60 
personer på bussen.

Denna vecka (torsdag 
idag)  har jag väntat på 
bussen hem i nästan 2,5 
timmar.  Ja, ett vägbygge 
pågår, men vi pratar om 
åtta buss 302 , sex buss 177. 
Flertalet 176 och 301, 305 
passerar, dessa drabbas 
ju också av vägarbete! De 

flesta var dessutom halv-
tomma! Buss 312 kom tre 
stycken under samma tid. 
Den skulle man kunna ta 
och sedan gå en promenad i 
höstmörkret.

Men då inget övergångs-
ställe eller någon belysning 
finns vid Ekerö kyrkväg är 
detta ett alternativ förenat 
med livsfara! 

Varför måste alla bussar 
gå till Brommaplan? Vore 
bättre med mindre mata-
bussar med tätare trafik.

Livskvalitet blev en evig 
väntan på buss 309. 

– Malin Arleij 

Busstrafiken över alla Mälaröarna
REPLIK

Du har så rätt Eva-Lena i nummer 21. Busstrafiken för boende på 
Färingsö har försämrats samtidigt som den förbättrats för många ekerö-
bor.  Varför inte vänta med försämringen för så många resande tills det 
verkligen var nödvändigt. Att namnge kommunen, vid sammanslag-
ningen med Färingsö, med en av alla öarnas namn var ett fult tilltag, 
men har väl gett tänkt resultat.

– Färingsöbo i 52 år



Visa rätt information 
i era displayer Arriva!
Nog är man van att vänta 
länge på bussen, men att 
hela den precis nyinköpta 
biljetten hinner gå ut, 75 
minuter, har jag inte varit 
med om.

Jag står vid Mörby station 
och ser att den buss jag ska 
med kommer, köper biljett 
via mobilen i farten, men 
inser snabbt att skylten ”Ej 
i trafik” tänds och bussen 
rullar vidare.

Ja, ja, det står ju ändå 
att nästa kommer om åtta 
minuter... Dessa minu-
trar går, displayen ändras 
till ”Nu”, men inte dyker 
någon 177:a upp. Ny tid, 18 
minuter visas som sedan 
räknas ner. 

Vi är nu 20 personer som 
tålmodigt står och väntar.  
Informationstexten i rutan 
intill minuttalen rullar och 
man ser den välbekanta 
formuleringen om för-
sening på grund av fram-
komlighetsproblem. När 
ytterligare aviserad buss 
försvunnit från displayen 
går jag närmare, för det är 
ju en mening till jag inte 
känner igen, som jag på håll 
sett  efter den välkända om 
framkomlighetsproblem: 
”Sträckan Brommaplan-

Mörby trafikeras inte”. Jag 
fattar ingenting, fortsätter 
att  förlita mig på tidsangi-
velserna på displayen och 
jag ska ju åka motsatt rikt-
ning...  

Gruppen av väntande 
har nu växt till säkert 40 
personer. Jag kollar flera 
gånger i appen också, ja, 
även där står det att en 177:a  
eller 176:a som jag kan ta 
som alternativ är på väg. 
Fortsätter att vänta!

När så min biljett börjar 
närma sig timmen ökar 
frustationen på. Den där  
”nya meningen”, vad bety-
der den egentligen? Går in i 
appen igen. I nedre hörnet 
ser jagdå en diskret triangel 
i orange som leder till all-
männa trafikstörnngar, 
som inte borde gälla just 
min tur eftersom det så 
klart och tydligt står att 
den ju kommer. Klickar 
ändå på triangeln och då 

när jag scrollar bland massa 
busslinjer ser jag: All trafik 
mellan Brommaplan och 
Mörby är inställd på grund 
av köer...

Då går topplocket! Om 
man nu har så förnämliga 
displayer, använd dem just 
för ändamålet, att infor-
mera rätt för tusan.  Skriv  
”Inställda turer” och släck 
tidsangivelsen. Funkar inte 
det, släck hela skylten då. 
Det går ju att ändra budska-
pet, det märkte jag dagen 
efter med meningen ”Test”.  
Ja, att testa funktionen är 
verkligen motiverat. Det 
borde vara en självklarhet 
att Arriva visar rätt infor-
mation i sina displayer! 

Hur kom jag då hem? 
Roslagsbanan till stan, buss 
till Odenplan, tunnelbana 
till Brommaplan... och där 
nådde jag äntligen 177:an.

– Ilsken 

Svar på insändaren ”Stank 
och misär vid reningsverk”

REPLIK

I en insändare skriver 
Desirée Björk och Bernt 
Richloow om det behö-
ver vidtas åtgärder vid 
ett reningsverk i Älvnäs. 
Först och främst är det 
inget reningsverk utan en 
pumpstation. Sedan jag 
tillträdde som styrelseord-
förande i Ekerö vatten AB 
i november 2020, har jag 
planerat för en åtgärd av 
den här pumpstationen väl 
medveten om att det är i 

stort behov av renovering 
och framför allt få bort 
lukten. Styrelsen för Ekerö 
vatten AB har nyligen fattat 
beslut om att investera cirka 
15 miljoner kronor och 
renoveringsarbetet beräk-
nas vara klart under 2022 
under förutsättning att vi 
får alla tillstånd som krävs 
vid ombyggnationen av 
pumpstationen..

– Ola Sandin (M),
styrelseordförande 
i Ekerö vatten AB

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

JULHANDLA
ADELSÖ RUNT

I Stenby hittar du Gammalt & Nytt som 
erbjuder 50% rabatt på det mesta i butiken.

Här står också foodtrucken BondenKocken
med egen ost och lunch med julsmak.

Även Adelsö Smedja finns i Stenby med
mängder av konsthantverk och barnböcker.

På Adelsö festplats ordnar Adelsö Evenemang
och Adelsö IF traditionell Julmarknad, Birka-
kören sjunger julsånger kl 13.30.

I Sättra gård finns Blomverkstan med jul-
blommor, egenodlad amaryllis och gofika.

I Stora Dalby finns Countrybutiken som  
utlovar extra bra priser på inredningsdetaljer.

Adelsö butik, som finns i Lilla Stenby, har fyllt
butiken med den godaste julmaten.     

Öns föreningar och företag har gått samman för att
visa vad de har att erbjuda inför julen.

27 november kl 11-16



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!

ALARVIKENS¨
aprapati och rehab.

Mn
Ont eller stel? Vi hjälper dig!

Vi erbjuder även rörelseanalys och stötvågsbehandling.

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

Boka din bil på 
www.haningenynastaxi.se 

eller på 08-520 111 11

• Stina Astrid Sofia Nordlöf, Ekerö, avled 
den 22 oktober i en ålder av 95 år.

• Inger Maj-Britt Larsson, Ekerö, avled den 
23 oktober i en ålder av 85 år.

• Karin Elisabeth Wikman, Lovö, avled den 
24 oktober i en ålder av 75 år.

• Björg Edith Karoline Larsson, Ekerö, 
avled den 28 oktober i en ålder av 91 år.

AVLIDNA___

Vår käre

Lennart
Nyström

* 7 augusti 1939

har idag stilla insomnat

Ekerö 19 oktober 2021

B E R I T
ANNIKA och MATS

Sonya och Filip
Linnea
Vänner

Saknar inget utom
ditt sällskap

Avsked sker inom familjen.
Tänk gärna på

Läkare Utan Gränser
tel 010-199 33 00

Vår älskade

Stina Nordlöf
* 17 oktober 1926

har lämnat oss i stor
sorg och saknad

✝ 22 oktober 2021

LENA och BOSSE
CHRISTINA

LASSE och ANNE-LIE
BIRGITTA och TOMMY

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Övrig släkt och vänner

Sakta, så sakta
Du tynade bort

Vi stod vid Din sida
så hjälplösa blott
Stilla kom döden

den kom som en vän
tog Dig vid handen
och förde Dig hem.

Begravningen äger rum i
kretsen av de närmaste.

Tänk gärna på 
Alzheimerfonden
tel 020-30 11 30

www.ignis.se

Älskad - Saknad

Leif Berg
* 13 december 1944

har lämnat oss 
efter en lång tids sjukdom.

Adelsö 
den 16 oktober 2021

A N N E T T E
FIA och PER

KALLE och CLAIRE
PETER

med familjer

Släkt och vänner

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

Avskedet äger rum inom familjen.

Tänk gärna på Prostatacancer-
fonden via gåvotel: 08-655 44 13 
eller genom Leifs minnessida på

www.malarobegravning.se

Vår älskade Mamma
Farmor och Svärmor

Björg Larsson
* 5 maj 1930

har stilla insomnat i sitt hem

Ekerö 
den 28 oktober 2021

BENGT och CARINA
Gustav

Syster Annhild och Ivar
Syskonbarn

Övrig släkt och vänner

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

Tack för all glädje 
Du oss skänkt

Vi vet Du på oss alltid tänkt
Tack för att Du alltid 

funnits för oss

Begravningen äger rum 
fredagen den 19 november

kl.11.00 i Ekerö kyrka.
Efter akten inbjudes till

minnesstund. Anmäl deltagande
till stockholmsnya@ignis.se 

eller tel.08-643 01 50 
senast den 15 november.

Tänk gärna på Cancerfonden 
tel. 010-199 10 10

Beskrivning: Kombinera att bo och företaga under samma tak, eller bara bo i ett nybyggt radhus 
nära kommunikation och Troxhammar golf.

Bo i Bokal  Kombinera att bo och ha företaget i bottenvåningen 

eller bara bo i nybyggt brf radhus  i Troxhammar,

Din lokala mäklare i Ekerö!
08-560 360 00

ekero@lansfast.se
www.lansfast.se/ekero

Adress: Troxhammarbyväg 29 A/H
Pris: 4 500 000 kr Som acceptpris
Avgift: 3 523 kr/mån + värme
Boarea: 97 kvm
Mäklare: Fredrik Drougge, 070-560 1970 100 % lokalt – Såklart! 

En podd för oss som bor 
på Mälaröarna!

M
älaröarnas nyheters egen p

od
dälä aröarnas nynn heters eggenn

ppppooo
dddddddddd



          

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!



Kornvägen 5, Stenhamra Barnvänligt område

Bra läge mot allmänning

Stora luftiga ytor

Välkommen till detta trevligt planerade boende med ett barnvänlig läge mot stor allmänning.  

Entré till huset sker via en ombonad och insynsskyddad gård och här finns utrymme för en trevlig uteplats i en 

mysig miljö.
4 ROK 133 KVM UTGÅNGSPRIS 4 175 000 KR

TOMT 608 KVM BYGGÅR 1969 EP 176 KWH/KVM/ÅR

VISAS SÖN 14/11 

MÄKLARE MARTIN LARSSON, 070-830 01 61

FÄRINGSÖ VILLA

Kvarnstugevägen 9, Munsö Gavelradhus med bullerbykänsla

Ombyggd till en mini 3:a

Bekvämt boende i ett plan

Gavelradhus med söderläge i lantligt område med bullerbykänsla! 

Ljust kök med generös matplats. Förrådet har inretts till ett extra litet rum. 

Härliga trädgårdstäppor på båda sidor av huset. Garage ingår. 

Mysig lugn gård med omtyckt lekplats. 

Nära till buss, skola och förskola.

2 ROK 65 KVM UTGÅNGSPRIS 1 950 000 KR

AVGIFT 3 661 KR BYGGÅR 1984 EP 220 KWH/KVM/ÅR

VISAS SÖN 14/11 SAMT MÅN 15/11

MÄKLARE LINN LAGERQVIST, 070-510 65 69

MUNSÖ BOSTADSRÄTT

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



Björkhagen 9, Färentuna Lantlig idyll med fantastisk vy

Renoverat & tillbyggt 1-planshus

Attefallshus, garage & friggebod

Inbäddat i vacker natur med ljuvlig utsikt! Stor härlig altan med soligt sydvästläge. 

Renoverat och tillbyggt enplanshus med två sovrum, vardagsrum, kök, tvättstuga samt kaklat duschrum med wc. 

Attefallshus, garage, samt friggebod som inretts till gästrum. 

Nära till buss, förskolor samt skola.

3 ROK 69 KVM UTGÅNGSPRIS 3 700 000 KR

TOMT 2 319 KVM BYGGÅR 1961

VISAS SÖN 21/11 SAMT MÅN 22/11

MÄKLARE LINN LAGERQVIST, 070-510 65 69

FÄRINGSÖ VILLA

Knalleborgsvägen 8C, Väsby Fint söderläge 

Stort kök och växthus

Sociala sällskapsytor

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

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

Sociala sällskapsytor med kök och vardagsrum på entréplanet. 

Genomgående ljust, fräscht och trivsamt boende!

5 ROK 116 KVM UTGÅNGSPRIS 4 495 000 KR

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

VISAS SÖN 14/11 SAMT 15/11

MÄKLARE SOPHIA ÅKERMAN, 070-760 46 63

EKERÖ RADHUS

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



Alviksvägen 4, Stenhamra Smakfullt renoverad villa

Separat tomt, möjlighet att bygga 

Fastigheterna säljes tillsammans

Varmt välkommen till Alviksvägen 4 & 4a i populära och barnvänliga Stenhamra!  

En mycket smakfullt renoverad 2-plan villa med pool och garage samt med en extra avstyckad tomt. Här finns alla 

möjligheter att ha en stor härlig tomt eller att kunna bygga en extra villa. Två fastigheter som säljes ihop
6 ROK 157 KVM UTGÅNGSPRIS 7 475 000 KR

TOMT 2 090 KVM BYGGÅR 1975 EP 86 KWH/KVM/ÅR

VISAS SÖN 14/11 SAMT 16/11

MÄKLARE SOPHIA ÅKERMAN, 070-760 46 63

FÄRINGSÖ VILLA

Karlskärsvägen 25, Färentuna Modern nybyggd enplansvilla

Smakfullt, välbyggt & gediget

Solig tomt med lugnt läge

Välkommen att bli först att flytta in i detta nyproducerade enplanshus som genomgående håller hög klass! 

Smakfull, välbyggd och gedigen villa från Floods trähus. Generösa sällskapsytor med högt i tak, fint ljusflöde och 

härlig rymd. Öppen planlösning mellan vardagsrum, matplats och kök.
4 ROK 96,5 KVM UTGÅNGSPRIS 5 350 000 KR

TOMT 2 079 KVM BYGGÅR 2021 EP 94 KWH/KVM/ÅR

VISAS SÖN 14/11 SAMT MÅN 15/11 

MÄKLARE LINN LAGERQVIST, 070-510 65 69

FÄRINGSÖ VILLA

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


