
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 22/11–28/11-21.

 Saffransfl äta   Bonjour. 
    Butiksbakad.      

  

 3  för

 21k 
 Tappens Gubbröra  
     Butikslagad.   Jfr pris 149:00/kg.    

 /kg 
 149k 

 Julskinka i skivor   Mor Matildas. Jakobsdals. 
Sverige.     Från vår Deli.   Jfr pris 199:00/kg.    

 /kg 
 199k 

 /kg 
 99k 

 Janssons frestelse   Carolines kök. 
    Från vår Deli.   Jfr pris 99:00/kg.    

 /kg 
 99k 

Tappströms
Egna

 Vintersallad  
       Jfr pris 99:00/kg.    

Tappströms
Egna

 Från vår deli 

�

Tappströms
Egna

 Saint Agur   Engelmanns. 
      Jfr pris 269:00/kg.    

 /kg 
 269k 

 Pepp arkaksbak för barn 
i butiken på lördag kl 11–15 .

/Maria � �

 Conference Päron   Europa. 
      Jfr pris 20:00/kg.    

 /kg 
 20k 

På lördag blir det extra 
julstämning med julsånger 
och centrums egna tomte!
– Och vi bjuder på kaffe 
och saffransbulle på torget 
på lördag kl 11–15. Välkomna!



 49  90  /kg 

 Liten julskinka   Ursprung 
Sverige.   Ca 1000–2000 g.   Färdigkokt. 
Utan svål.   Jfr pris 49:90/kg.   
Max 2 köp/hushåll.  

 Smör   Arla.   500 g.  
 Gäller ej ekologiskt.   Jfr pris 60:00/kg.    

 /st 
 30k 

 Vetemjöl   Kungsörnen.   2 kg.   Gäller Vetemjöl 
av fi nt kärnvete.   Jfr pris 7:00/kg.   Max 1 köp/hushåll.  

  
 28k 

 2  för

 Strösocker   ICA.   1 kg.     Jfr pris 10:00/kg.    

  

 2  för

 20k 
 Ekologisk blandfärs   
ICA I Love Eco. Ursprung Sverige. 
  500 g.     Jfr pris 87:80/kg.    

 43  90  /st 

Öppet 7–22 Tappström

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

Välkomna!

 Julbaket börjar nu 

�

 Julstjärna       3-4 grenad. 
Röd. 11 cm. Svenskodlad.      

  

 2  för

 50k 



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

2 
fö

r 
1

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

Arbetsplats ........sid 24-25
Föreningsliv ............ sid 26
Mälaröpodden ........sid 28
Öarna runt .............. sid 29
Husdrömmar ......... sid 30

Mälarökrysset ......... sid 31
Larmet .....................sid 32 
Insändare ..........sid 34-35
Så här tycker vi .......sid 35
Familjesidan ........... sid 36

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”.

Det var ett tag sedan. Det var verkligen ett tag sedan vi fick 
tillfälle att medverka på en lokal företagsmässa och träffa 
våra läsare och annonsörer. I lördags var det äntligen dags 
då Mälarö träningsverk anordnade Spin of hope i samband 
med deras ettårsjubileum i nya lokaler. Mycket folk och 
många intressanta samtal bjöd dagen på. Stort tack till alla 
som kom fram till oss under dagen och gav oss tips och 
idéer om vad ni vill läsa om i tidningen. Alltid lika kul att 
träffa engagerade mälaröbor! Läs gärna mer om Spin of 
hope på sid 16.

För övrigt så finns det som vanligt mycket att läsa om i tidningen, hela 40 sidor om 
våra öar! 100 procent lokalt – såklart! 

Trevlig läsning! Nästa nummer kommer den 8 december!   Thomas Älgekrans          

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





Mälaröarnas
Boendestöd

Bostäder, butiker och ett 
mer definierat torg ingår 
i detaljplanen för det nya 

Träkvista centrum.

ILLUSTRATION: EKERÖ KOMMUN

TRÄKVISTA | Efter att 
det senaste överklagan-
det blivit avslaget, är nu 
detaljplanen för Träkvista 
torg spikad. I den framgår 
det att här kommer byggas 
130 lägenheter, ett äldre-
boende för 60 personer 
och gott om plats för 
butiker.

Byggplanerna för Träkvista 
torg har varit omgärdade av 
många protester och seg-
dragna processer. Bland an-
nat har boende i närområdet 
varit negativa till höjden på 
de bostäder som planerats. 
Likaså har både privatper-
soner och politiker tyckt att 
man inte inhämtat tillräck-
ligt med synpunkter från 
medborgarna. 

Slutligen, efter justering-
ar som kommit till efter en 
samrådsprocess, antogs den 
nya detaljplanen i december 
2020. Planen överklagades 
till Mark- och miljödom-
stolen som dock inte tog 
upp ärendet. Ytterligare en 
överklagan gick till Mark- 
och miljööverdomstolen 
som beslutade att inte hel-
ler de skulle ta upp den för 
prövning. 

Därmed har planen vunnit 
laga kraft och nu fortgår ar-
betet med att fylla den ram 
som detaljplanen kan sägas 
utgöra.

– Detaljplanen reglerar 
att det ska byggas ett sär-
skilt boende för äldre, med 
centrumnära läge, stora ge-
mensamhetsytor, takterass, 
balkonger och gård in mot 
skogen, berättar Erik Ed-
ström, kommunens stads-
arkitekt. 

Vidare säger han att om-
rådet kommer få mer yta för 
butikslokaler och att cirka 
130 lägenheter, såväl hyres- 

som bostadsrätter, kommer 
finnas i området. På andra 
sidan Ekerövägen från nu-
varande centrum, finns det 
också utrymme för nytill-
kommen radhus- och bo-
stadsrättsbebyggelse.

När det gäller höjden på 
byggnaderna, som fått 
mycket kritik, så har man 
gjort sol- och bullerstudier 
för att minimera effekterna 
och anpassat området.

– Vi har bearbetat planen 
så att det blir en upptrapp-
ning av höjden på husen 
från ytterkanten in till cen-
trumhuset, för att det inte 
heller ska bli så tydlig skill-
nad mot nuvarande bebyg-
gelse. I kanterna kommer 
det bli två till tre våningar 
och i mitten uppemot fem.

För närvarande arbetar 
arkitekterna på Horisont 
arkitektur med rådgivning 
från stadsarkitekten med 
att ta fram ritningar som 
ska lämnas in i samband 
med bygglovsansökan, 
sannolikt under våren eller 
sommaren 2022. 

Området ska nu gestaltas 
utifrån de förutsättningar 
som detaljplanen ger.

– I det här skedet är det vik-
tigt att bearbeta och anpas-
sa ritningarna till platsens 
identitet. Vi ska bearbeta 
arkitekturen, ta fram rätt 
kulörer och material, skapa 
ett mer definierat torg och 
göra ett riktigt bra prome-
nadstråk med gott om ve-
getation.

Angående tidsplanen har 
Erik Edström svårt att ge 
besked om hur lång tid det 
fortlöpande arbetet kom-
mer att ta, men han vågar 
sig på en gissning.

– Det är svårt att säga 
när centrumhuset kan vara 
klart för inflyttning, men 
kanske om tre år. Hela om-
rådet kan eventuellt vara 
klart om sex år, då omvand-
lingen kommer ske etapp-
vis.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Bostadstillskott i Träkvista

NYHETER ”I kanterna kommer det bli två till tre våningar och i mitten uppemot fem” ’’

’’
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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

e
f

e
Lördag 

27 november
kl. 11:00 - 15:00

 Fynda julklappar i 
dina lokala butiker!

 Julklappsjakten
Träffa tomtemor och leta 

julklappar i centrum!

n 



Mälaröarnas
Hemtjänst

Här är kandidaterna 
till Sveriges roligaste 
ortsnamn:

 Aha

 Buslätt

 Frufällan

 Hej

 Mellangården

 Mensalvaret

 Normlösa

 Snålkuk

 Stjärtnäs

 Värsta

Lisa van Leeuwen bor i Stjärtnäs på Färingsö, en av de tio orter 
som slåss om titeln Sveriges roligaste ortsnamn.  FOTO: PRIVAT

NYHETER ”Citat” ’’

’’

STJÄRTNÄS | I Språk-
tidningens tävling om 
Sveriges roligaste orts-
namn är Stjärtnäs på 
Färingsö en av de tio 
slutkandidaterna. Den 
lilla orten på Mälaröarna 
är också det enda bidra-
get på listan som är från 
Stockholm.

Att både Sveriges vackraste 
och roligaste ortsnamn ska 
koras i Språktidningens täv-
ling var Sveriges radio först 
med att rapportera. Över 
femhundra bildrag kom in 
från tidningens läsare och i 
samråd med en expertjury 
har nu tio bidrag i varje ka-
tegori valts ut. Bland de tio 
roligaste finns Stjärtnäs på 
Färingsö. 

Men faktum är att det 
finns inte bara en, utan två, 
Stjärtnäs på Mälaröarna, en 
på norra och en på södra de-
len av ön. Lisa van Leeuwen, 
som bor på Stjärtnäs gård på 
södra Färingsö, berättar att 
släktgården har anor från ti-

digt 1800-tal. Hon är ingift i 
familjen som bor på gården 
och har bott här i sju år. 

– Nu har jag vant mig lite 
vid namnet, men fortfaran-
de när man måste uppge sin 
adress är det lite speciellt. 
Många undrar om stavning-
en verkligen stämmer, säger 
hon med ett skratt.

 Var namnet kommer 
ifrån vet hon inte och inte 
heller vem som anmält det 
till tävlingen. Fram till den 

3 januari 2022 pågår om-
röstningen och efter det står 
det klart vem som kammar 
hem den ärofyllda titeln, 
men Lisa tror inte riktigt på 
någon vinst för deras del.

– Det vore ju lite kul, men 
det fanns några andra kan-
didater som vi tyckte var 
snäppet värre, konstaterar 
hon.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Stjärtnäs – Sveriges 
roligaste ortsnamn?

NYHETER ”Det vore ju lite kul, men det fanns några andra kandidater som vi tyckte var snäppet värre” ’’

MÄLARÖARNA | Under
våren har 556 mälaröbor, 
mellan 16 och 85 år, svarat 
på en undersökning om 
den upplevda tryggheten 
i kommunen. Resultatet 
visar bra betyg och att 
Ekerö kommun står sig väl 
jämfört med andra områ-
den i länet.

Sedan 2020 genomförs år-
liga trygghetsmätningar i 
region Stockholm. Detta för 
att kunna utveckla polisens 
och kommunens arbete och 
även mäta effekterna av det 
arbete som görs. Den senas-
te undersökningen gjordes 
våren 2021 och visar att den 
upplevda tryggheten Mä-
laröarna ligger högt.

– Att få människor att 
känna sig trygga och säkra är 
en av samhällets absolut vik-
tigaste uppgifter och något 
som vi i kommunen satsar 
på. Det är därför vi är glada 
att den upplevda tryggheten 
i Ekerö kommun fortsatt lig-
ger högt, säger Adam Reu-
terskiöld, (M), kommunsty-
relsens ordförande.

Men trots höga betyg 
inom flera områden visar 

undersökningen att det 
finns förbättringspotential 
när det kommer till otrygga 
platser, närvaro av polis och 
utsatthet för brott.

– Undersökningen visar 
att allmänheten känner sig 
otrygg på kvällstid i framfö-
rallt Stenhamra och Ekeby-
hov - Träkvista - Väsby, sä-
ger Marie-Louise Mattsson, 
kommunpolis och förklarar 
att man därför kommer läg-
ga extra tid på närvaro och 
synlighet i de områdena.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Mälaröborna 

känner sig trygga



 

                                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         24 november Ekebyhovskyrkan
18:30     VECKOMÄSSA 
                Präst: Monika Regnfors Sjörén . Musiker: 
                Mie Johansson

sön         28 november Ekerö kyrka
11:00     ADVENTSGUDSTJÄNST                                                                                                                                                   
               Präst: Monika Regnfors Sjörén . 
               Musiker: Kerstin Baldwin Sterner

sön         28 november Lovö kyrka
11:00     ADVENTSGUDSTJÄNST 
                Präst: Magnus Ehntorp. Musiker: Mårten
                Adolfsson – trumpet, Bengt Tribukait – orgel, 
                Lovö Kyrkas kör under ledning av Leif Asp

sön         28 november Munsö kyrka
11:00     GUDSTJÄNST 
                Präst: Katarina Wolf, Musiker: Carina Einarson
 

sön         28 november Adelsö kyrka
15:00     GUDSTJÄNST 
                Präst: Katarina Wolf, Musiker: Carina Einarson

sön         28 november Drotningholms slottskyrka
16:00     LJUSTÅG MED LOVÖ BARNKÖR                                                                                                                                           
                Lovö barnkör, dir: Klara Valkare. Ulrika 
                Björkman – flöjt, Thomas Erlandsson – bas,
                Leif Asp– orgel.

sön        28 november Ekebyhovskyrkan
18:00    ADVENTSKONSERT                
               Sonorakören, Mälarstråk under ledning av
               Alexander Klimentov Löfstrand och Gudrun   
               Pettersson, Helena Hansson —orgel

ons        1 december Ekebyhovskyrkan
18:30     VECKOMÄSSA
                Präst: Monika Regnfors Sjörén . Musiker: 
                Mie Johansson

lör          4 december Drottningholms slottskyrka
11:00     MUSIKGUDSTJÄNST
               Präst: Magnus Ehntorp . Sångkvartetten 
                Vox Regalis: Alexandra Ullsten, Charlotta 
                Hedberg, Marcus Josephson, Leif Asp

lör          4 december Drottningholms slottskyrka
13:00     JULENS SÅNGER
14:00    Julkonserter med sångkvartetten Vox
15:00    regalis: Alexandra Ullsten, Charlotta 
               Hedberg, Marcus Josephson och Leif Asp

lör          4 december         Ekebyhovskyrkan
14:00    LUCIAFIRANDE
           Diakon: Annika S. Åkerlund . Musik: 
               Tonfiskarna 5-6 år under ledning av Mie 
               Johansson, Viktoria Lindqvist, Anna Hansson,   
               Mona Rahm

lör          4 december         Ekebyhovskyrkan
16:00   LUCIAFIRANDE
           Diakon: Annika S. Åkerlund . Musik: 
               Grönsångarna årskurs 1-2 under ledning av 
               Helena  Hansson, Viktoria Lindqvist, 
               Anna Hansson, Mona Rahm

sön        5 december       Drottningholms slottskyrka
11:00   SÖNDAGSGUDSTJÄNST
           Präst: Magnus Ehntorp .  Musik: Leif Asp, Lovö        
               Kyrkas kör.

sön        5 december       Drottningholms slottskyrka
13:00    JULSÅNGER
14:00   Musik: Leif Asp, Lovö Kyrkas kör

sön        5 december         Drottningholms slottskyrka
15:00    LUCIATÅG 

           Västerleds församlings ungdomskör, dir: Sara 
               Wager.

sön        5 december        Ekebyhovskyrkan
16:00    LUCIAGUDSTJÄNT

           Diakon: Annika.S.Åkerlund . Musik: Blue                                                   
               Voices, Lena Stämmor under ledning av Helena
               Hansson, Anna Hansson, Viktoria Lindqvist,        
               Mona Rahm. Efter gudstjänsten försäljning till     
               förmån för ACT Svenska kyrkan, julinsamlingen   
              ”Bryt en tradition”.

tis         7 december        Ekebyhovskyrkan
18:30    KYRKOFULLMÄKTIGE (KF)

           Nya KF sammanträder första 
                tillfället efter valet

KALENDARIUM 24/11 – 7/12 2021 Ekerö pastorat följer Folkhälsomyndighens 
direktiv. Vi vill därför signalera om att krav 
på covidpass för evenemang inomhus med 
fler än 100 personer fr.o.m. 1/12, kom-
mer troligtvis även att gälla för kyrkan. För 
aktuell info: www.svenskakyrkan.se/ekero 
samt Facebook: Ekerö pastorat

Adventskonsert
Sonorakören och Mälarstråk

28 november kl. 18:00
Ekebyhovskyrkan. 

Fri entré.

Händels Messias
Ekerö kyrka 19 december

kl 14:00 och 18:00

Biljetter säljs i Bokhandeln i 
Ekerö centrum och 

Ekebyhovskyrkans expedition

Ekerö gospels
julkonserter

solist Samuel Ljungblahd

Ekerö kyrka 21 & 22 december
kl 18:30 och 20:30

Biljetter: Manickas bod, 
Ekebyhovskyrkans expedition

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

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
Advent. Vi väntar på det lilla Jesusbarnets ankomst och får sjunga våra älskade advents och julpsalmer.  
Ja, vi väntar på julens ankomst och hänger upp adventsstjärnan i fönstret och tänder det första adventsljuset  
och den första december öppnas adventskalenderns första lucka. Undrar vad som döljer sig bakom den luckan?! 
Det är mycket att stå i. Vardagen fortgår som vanligt, samtidigt som förväntan växer. 

Och allvaret gör sig påmind genom ökande smitta av Covid-19, där vi i Sverige förhoppningsvis klarat oss bättre än övriga Europa. 
Det är verkligen dubbelhetens tid. I Adventstiden, med tyngdpunkt på Herrens ankomst, får vi stilla oss och söka ro, där kyrkorna 
ute på Mälaröarna särskilt hälsar välkommen. Vi firar adventsgudstjänster och bjuder in till konserter. 

Evangelietexten som läses under första advents gudstjänster berättar om när Jesus rider in i Jerusalem på ett åsnesto. Folket  
jublar, brer sina mantlar och strör kvistar från träden längs vägen in i Jerusalem. Folket ropar Hosianna Davids son. Välsignad 
är han som kommer i Herrens namn. Glädjen är stor inför Jesus Kristus ankomst och vi ges alla möjligheten att dela glädjen och 
hoppet med varandra.  
Gud, du vet vad var och en av oss längtar efter och behöver. Skänk oss den tillit vi behöver för att våga lita till din ständiga  
närvaro, att Du står oss närmare än vi själva förstår och att du aldrig någonsin lämnar oss. Amen

Yngve Göransson, präst i Färingsö församling

Yngve Göransson, präst i Färingsö församling
Livsnära samtal om tro, hopp och kärlek

GUDSTJÄNSTER - 24/11-7/12
Tors  2021-11-25 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA
 Yngve Göransson, präst. Joakim Wanzelius, kyrkomusiker.

Sön 2021-11-28 Skå kyrka
11:00 FÖRSTA ADVENTSGUDSTJÄNST
 Yngve Göransson, präst. 
 Birgitta Lindeke Levin & Ligita Sneibe kyrkomusiker. 
 Färingsö kyrkokör. Jannike Edlund, oboe.

Tors  2021-12-02 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA
 Yngve Göransson, präst. Ligita Sneibe, kyrkomusiker. 

Sön 2021-12-05 Färentuna kyrka
11:00 ADVENTSMÄSSA
 Ann-Sofi Furugård Sandberg, präst. 
 Joakim Wanzelius, kyrkomusiker
 Göran Ronsten, trombon/flöjt
 
 .

”Julcafé med FaVo-kören”
Stenhamra församlingsgård. Entré 60:-

Lördag 4/12 kl. 14.30 

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

”Ungdomskvällar i Stenhamra” 
Stenhamra församlingsgård

Onsdagar 15.00-21.30

MÄMUS julkonsert
Stenhamra församlingsgård. Entré 100:-

Måndag 6/12 kl. 20.00

SAMLING 08-564 209 20 ,

ÄRINGSÖ FÖ
Advent. Vi väntar på det lilla Jesusbarne
Ja, vi väntar på julens ankomst och hänger u
och den första december öppnas adventskalen
Det är mycket att stå i. Vardagen fortgår som vanl

Och allvaret gör sig påmind genom ökande smitta av Cov
Det är verkligen dubbelhetens tid. I Adventstiden, med tyngd
ute på Mälaröarna särskilt hälsar välkommen. Vi firar adventsgud

Evangelietexten som läses under första advents gudstjänster berättar o
jublar, brer sina mantlar och strör kvistar från träden längs vägen in i Jerusa
är han som kommer i Herrens namn. Glädjen är stor inför Jesus Kristus ankoms
hoppet med varandra.  
Gud, du vet vad var och en av oss längtar efter och behöver. Skänk oss den tillit vi beh
närvaro, att Du står oss närmare än vi själva förstår och att du aldrig någonsin lämnar os

Yngve Göransson, präst i Färingsö församling

café med FaVo-kören”
örsamlingsgård. Entré 60:-

4/12 kl. 14.30 

MÄ
Stenham



Det är en grådisig dag och 
regnet hänger i luften. Ja har  
stämt möte med Miguel Ja-
ramillo på parkeringen vid 
Eldgarnsö. Han har lovat 
mig att visa hur hans arbete 
i naturreservatet ser ut. Det 
går inte att ta miste på hans 
engagemang när han bör-
jar prata och visa mig runt 
bland delar av de senaste 
årens arbete, som innebär 
både ett glesare landskap 
men också travar med träd-
stammar från avverkade 
träd på marken intill.

– Jag förstår oron hos 
människor när man bara 
ser träd som avverkats, men 
jag vill gärna förklara hur vi 
jobbar. Det handlar bara om 
att vi försöker göra det bätt-
re, säger Miguel Jaramillo.

Han har jobbat på länssty-
relsen sedan 2006, först 
med hotade arter, men se-
dan 2014 som handläggare 
för miljöfrågor och förval-
tare över naturreservaten 

runt Mälaren, bland annat 
Eldgarnsö. 

Naturreservatet bildad-
es 1979 efter förslag från 
Mälaröarnas naturskydds-
förening, men växte sedan 
igen under många år, därför 
att betesdjuren inte längre 
fanns kvar. 

– Utan betesdjur fanns 
det ingen möjlighet att hålla 
markerna öppna, förklarar 
han. Men han menar också 
att det under många år även 
saknades medel för att sköta 
naturreservaten, och att de 
också därför växt igen.

– Vill vi bevara hotade 
naturmiljöer och ha en bio-
logisk mångfald, så behövs 
det pengar. Det har vi sedan 
några år tillbaka. Men vi har 
också en skuld i skötseln i 
över 30 år att ta igen, säger 
Miguel och förklarar att det 
kommer ta tid, men att må-
let är att göra det så bra som 
möjligt för naturen, men 
också så fint som möjligt för 
de som besöker Eldgarnsö.

Han förklarar att man ge-
nom att avverka träd som 
asp och lönn, som tagit 
över de gamla betesmarker-
na, vill gynna andra arter 
och få tillbaka de marker 
som fanns här för 50 till 60 
år sedan och som funnits i 
trakten sedan urminnestid. 

– I den skugga som varit 
i stora delar av Eldgarnsö, 

är det få arter som kunnat 
överleva. När vi öppnar upp 
och det kommer in ljus så 
kommer hundratals växter, 
insekter och organismer att 
trivas här igen, säger han.

Han berättar att Domän-
verket som ägde marken 
tidigare planterat in granar 
för att sälja och att granar-
na tillsammans med vitala 
lövträd, med tiden trängt 
undan ekar och andra träd 
som funnits sedan lång tid 
tillbaka, men som inte är 
lika bra på att konkurrera. 
De tusentals arter som är 
direkt eller indirekt bero-
ende av dem för att över-
leva, drabbas då också.

– En ek som har gott om 
plats breder ut sina grenar 
som armar rakt ut. Du ser 
på de ekar som står här och 
haft andra träd tätt intill sig 
att de inte mår bra, säger 
han och pekar på en jätte-
ek där ena sidan helt saknar 
grenar. 

ELDGARNSÖ | Många mälaröbor har reagerat 
på hur träd har avverkats i naturreservatet på 
Eldgarnsö. Mälaröarnas nyheter följde med 
biologen Miguel Jaramillo, som är ansvarig 
för skötseln av naturreservatet, en dag på jobbet, 
för att få veta vad som händer. 

Han jobbar hårt 

NYHETER  

Elisabet och Kjell Wretler, markägare på Eldgarsö, samarbetar med Miguel Jaramillo på länsstyrelsen om naturen. 
 FOTO: HELEN BJURBERG

’’
”I den skugga 
som varit i 

stora delar av 
Eldgarnsö, är det få 
arter som kunnat 
överleva. När vi 
öppnar upp och det 
kommer in ljus så 
kommer hundratals 
växter, insekter och 
organismer att trivas 
här igen”

EKERÖ  | Ett företag som är verksamt på Ekerö har ålagts 
att betala en företagsbot om 20 000 kronor för ett miljö-
brott. Företaget har handhaft en farlig, kemisk produkt 
utan att ha tillstånd för det. Boten var ursprungligen på 
50 000 kronor, men har jämkats med anledning av en två 
år lång handläggningstid.

KOMMUNEN | Två arbetsplatsolyckor med anknytning 
till Förbifart Stockholm, har anmälts under den senaste 
tiden. Båda olyckorna har skett på samma företag. Den 
första inträffade i augusti och gick till så att en 1,5 ton 
tung del av berget lossade och föll på kanten av grävma-
skinen och krossade en ruta. Föraren blev inte skadad 
men rädd.

Den andra olyckan skedde i början av oktober, då en 
anställd brände sig på en skärbrännare efter att en två 
meter lång bit av en bult fallit ned och gjort att bränna-
ren ryckt till. Den anställde fick besöka akuten för att 
behandla brännskadan

EKERÖ | Länsstyrelsen upphävde nyligen en strand-
skyddsdispens som beviljats tidigare i år av Ekerö kom-
mun. Ärendet gäller utökning av ett område på Munsö 
som används för paintball och skytte. Enligt länssty-
relsen finns inte tillräckliga skäl för att ge dispens från 
strandskyddet.

KOMMUNEN | I arbetet med att ta fram en gestaltnings-
policy för Ekerö kommun uppmanas mälaröborna att 
skicka in en bild på den plats som man tycker är finast. 
Kommunens stadsarkitekt kommer sedan att använda 
bidragen som underlag och inspiration för det fortsatta 
arbetet med planen. Tio bilder kommer också väljas ut 
och vara med i den nya gestaltningspolicyn. Bidragen 
kan skickas in till och med den 28 februari.

EKEBYHOV | Från och med den 15 november kommer 
det vara möjligt att cykla downhill i Ekebyhovsbacken. 
Ekerö kommun har upplåtit mark och slutit avtal med 
Ekerö MTB som kommer att driva en bana i skogen invid 
backen.

KOMMUNEN | Till och med den 8 december ligger 
förslaget för en ny skola i östra Ekebyhovsdalen ute för 
granskning. Enligt planen ska en ny skola för upp till 
900 elever byggas där. Kommunen har nu tagit in de 
synpunkter som lämnades i samrådsskedet och det är 
den omarbetade versionen som kan ses på biblioteket i 
Ekerö centrum, kommunhusets tillfälliga reception och 
på kommunens hemsida.

I planen beskrivs en träbyggnad i lindblomsgrönt och 
grått, med sadeltak och där stor hänsyn är tagen till det 
omgivande natur- och kulturlandskapet.

M
älaröarnas nyheters egen p

od
dälä aröarnas nynn heters eggenn

ppppooo
ddddddddddd

”Våra kunder är nyfikna, 
positiva och vill handla lokalt” 

KRISTINA BILLTER, 
MANICKAS BOD



Är du företagare och osäker på hur du gör upphandlingar? Ekerö kommun 

dialogmöte om upphandling & direktupphandling. Varmt välkommen!

Bäst förberedd vinner -  
LÄR DIG OM UPPHANDLING

Tid och plats: Kommunhuset 7 december kl 17-19 

naringsliv@ekero.se
7 december 

Kl 17-19

 

• 
• 
• 
• 
• 

Medverkar gör:

 - Företagarna Ekerö
   

Han tar mig vidare till en 
gård strax intill och presen-
terar mig där för markägarna 
Kjell och Elisabet Wretler. 
Kjell har bott på Eldgarn-
sö nästan hela livet. Hans 
pappa arrenderade marken 
när han var liten och nu är 
den hans.

– Jag har följt hur mar-
kerna vuxit igen genom 
åren, säger han och berättar 
att de själva rensat upp vis-
sa delar av naturreservatet 
och att de tidigare gjorde 
flis av en del träd, som de 
sedan sålde till kommunen. 

– Det räckte till att värma 
upp både Färentuna skola 
och Färingsöhemmet, men 
sedan början av 2000-talet 
köper kommunen in pel-
lets istället.

Sedan några år tillbaka 
görs arbete med naturre-
servatet i samarbete med 
länsstyrelsen, vilket fung-
erar bra, enligt både Kjell 
och Elisabet.

Miguel håller med och 
uppskattar markägarnas 
kunskap och engagemang 
– och framföralt deras kor 
som, enligt både Miguel, 
Kjell och Elisabet är de rik-
tiga stjärnorna i arbetet.

– På de flesta naturreser-
vat äger staten marken men 
Eldgarnsö är privatägt, vil-
ket betyder att vi behöver 
samarbeta, förklarar han 
och visar en dunge som de 
röjde upp för ett år sedan 
och som nu håller på att 
återhämta sig fint. Där står 
ekar som är mellan 200 och 
300 år gamla intill hamlade 
lindar och öppna gräsmar-
ker däremellan.

– Kossorna som fått gå 
här gör så att marken blir 
dynamisk. Nu kommer det 
kunna växa blommor och 
andra växter här, som inte 
har kunnat konkurrera på 
andra marker och de gam-
la ekar kommer att kunna 
få tillbaka den stora biolo-
giska mångfalden som är 

knuten till dessa, säger han 
och ler.  

Sedan pandemin har 
mängden besökare till 
Eldgarnsö ökat rejält och 
många tar den sex kilome-
ter långa leden runt. 

– På helgerna när det är 
fint väder är det fullt med 
människor, men även på 
eftermiddagarna, så länge 
det är uppehåll, säger Eli-
sabet.

– I och med att vi fällt så 
mycket kan man se vattnet 
runt nästan hela slingan, 
vilket är uppskattat av både 
fåglarna och de som besö-
ker området, säger Miguel 
och tillägger:

– Nästa steg är att göra 
en bättre parkering intill, 
med plats för fler bilar och 
förhoppningsvis även toa-
letter intill.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

 för naturen

’’ MIGUEL JARAMILLO,
BIOLOG

LÄNSSTYRELSEN

Många mälaröbor har reagerat på alla träd som avverkats vid Eldgarnsö.   FOTO: HELEN BJURBERG



MÄLARÖARNA | Att sitta 
fast i kö har mer eller min-
dre blivit vardagsmat för 
den som passerar Ekerö 
med bil i rusningstrafik. 
De som bor och driver 
affärsverksamhet invid 
Destination Ekerö i 
Närlunda upplever dock 
att de blivit ännu hårdare 
drabbade än andra. Här gör 
den intensiva trafiken att 
man kan bli stående länge 
innan man kommer ut på 
Ekerövägen.

– Det har successivt blivit 
värre och värre sedan vi flyt-
tade hit 1997. Nu är det så illa 
att jag anpassar mina arbets-
dagar och åker inte när jag 
vet att det är mycket trafik, 
säger Pontus Axelsson, som 
bor med sin familj utmed 
Gamla Ekerövägen som le-
der fram till korsningen.

Han och de övriga boende 
i området har ingen annan 
väg att välja på och han be-
rättar att han vet många som 
kliver ur bilen och trycker på 
gångtrafikanternas knapp 
till trafikljusen, för att det 
ska bli rött för bilarna på 
Ekerövägen. På så sätt kan 
den som står och väntar på 

att det ska bli tomt på bilar, 
få en chans att åka ut.

Han och ett par av dem 
som driver verksamheter 
i Destination Ekerö möter 
upp i korsningen och för-
klarar att när det är mycket 
trafik så kan man i bästa fall 
kasta sig ut mellan två bilar 
för att komma åt höger, men 
att göra en vänstersväng är i 
stort sett omöjligt. 

– Det är också så att bilarna 
kör alldeles för fort förbi här 
och det är inte ovanligt att 
det går i mellan 70 och 100 
kilometer i timmen. Det gör 
att trafiken blir extra inten-
siv, säger Fredrik Drougge, 
som driver mäklarfirma i 
Destination Ekerö.

Jossi Gerlich som har En-
zos deli och gelato i samma 
byggnad är övertygad om att 
han missar många kunder 
på grund av att de inte vill 
svänga av från stora vägen 
för att riskera att bli stående 
på väg ut därifrån.

– Jag har pratat med kom-
munen om problemet och 
de har sagt att de har förstå-
else, men hur länge ska vi 
vänta på en lösning? Det är 
ju gästerna som vi livnär oss 

på och om de inte kommer 
hit kommer det att stå tom-
ma affärslokaler här, säger 
han. 

Enligt Pepijn Klaassen, tra-
fikplanerare på kommunen 
finns det tankar om att byg-
ga om korsningen till en 

mindre cirkulationsplats, 
men att den inte är planerad 
inom de närmaste åren, då 
finansieringen inte är klar. 
Själva Ekerövägen är kom-
munens ansvar medan När-
lunda gårdsväg och Gamla 
Ekerövägen förvaltas av 
Närlunda vägförening 

När det gäller olycksfrek-
vensen menar han att det i 
statistiken inte syns en ökad 
risk för olyckor i korsningen.

– De senaste tio åren har 
det registrerats fyra olycks-
händelser i Transportstyrel-
sens databas STRADA. Där 
samlas alla inrapporterade 

olyckshändelser från polisen 
och sjukvården. Det är dock 
tydligt att det händer olyck-
or lite oftare, men då hand-
lar det om mindre skador 
på bilar som löses mellan 
försäkringsbolagen. Dessa 
registreras inte i STRADA, 
säger han och fortsätter för-
klara:

– De fyra registrerade 
handlade om lindrigt skada-
de, en cyklist, en mopedist 
och två biltrafikanter. Båda 
bilolyckorna var så kallade 
upphinnandeolyckor, alltså 
att någon bromsar in för rött 
ljus och blir påkörd bakifrån. 
De andra två handlade om 
bilister som inte lämnade 
företräde till en cyklist eller 
moped.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Trafiken tär på närlundabor

NYHETER ”...tankar om att bygga om korsningen till en mindre cirkulationsplats” ’’

’’
Fr.v. Pontus Axelsson, boende i området samt näringsidkare Jossi 
Gerlich, Fredrik Drougge och Carola Belin.  FOTO: LO BÄCKLINDER



Service på 
dina villkor!
Vi fortsätter att utveckla vår service med nya kanaler 

och bättre tillgänglighet och flera nya e-tjänster. 

Vi vill göra det enklare för dig att få service och hitta 

den information som du behöver – när du behöver det!

På kommunens webbplats hittar du svar på många av de vanligaste frågorna. 
Här hittar du också alla våra e-tjänster och kan ställa frågor till vår digitala 
medarbetare Kommun-Kim.
 
Kommun-Kim finns även som informationsskärm i Ekerö Kulturhus, 
i Stenhamra bibliotek och i Mälaröhallen.
 
All information och service hittar du på www.ekero.se - välj den väg som passar dig bäst!

’

Fråga 
mig!

Färentunavägen 65 • 08-560 241 00 • info.faringso@k-bygg.se • Ord. öppettider: mån-fre 6.30-18, lör 9-14, sön 10-14 • k-bygg.se/faringso

Julstämning
Vi hjälper er att skapa den perfekta julstämningen hemma, välkommen in till oss!

 

 



NYHETER ”Citat” ’’

’’

EKERÖ | Stenen kastades 
mitt i natten mot sovrum-
met där hennes 3-åring låg 
och sov. Lyckligtvis höll en 
av rutorna i dubbelglaset.

– Jag vågar inte tänka 
på vad som hade hänt om 
rutan gått sönder helt, 
säger mamman Josefin 
Ullbrand

Natten mellan fredagen och 
lördagen i förra veckan vak-
nade Josefin Ullbrand av ett 
främmande ljud hemma i 
atriumhuset i Hummelvre-
ten på Ekerö. Hon bad sin 
sambo gå upp och under-
söka vad det var som väckt 
henne, men han såg inget 
konstigt. Inte förrän morgo-
nen därpå, när Josefin drog 
upp rullgardinen i sin treåri-
ga sons sovrum, upptäckte 
hon vad som orsakat ljudet 
som väckt henne. Fönstret i 
sonens rum var krossat och 
på utsidan nedanför fönstret 
låg en stor sten. Någon hade 
medvetet kastat en sten som 
krossat fönstret någon meter 

från sonens säng. Men lyck-
ligtvis hade bara ena rutan 
i fönstrets dubbelglas gått 
sönder. 

– Jag vågar inte tänka på 
vad som hade hänt om rutan 
gått sönder helt och stenen 
hade landat på honom, säger 
Josefin Ullbrand.

Huset är ett gavelhus som 
ligger mitt i området och 
även om fönstret är det enda 
som vetter mot en väg så är 
det ingen naturlig passage 
till någonting. Dessutom 
växer en stor häck för, vilket 
gör det svårt att ta sig fram.

– Vi har känt oss trygga 
här. Det är ett lugnt område 
med mestadels pensionärer 
och barnfamiljer, säger Jo-
sefin.

Vem som kastat stenen och 
varför har hon ingen aning 
om, men att det skulle kun-
na vara en olyckshändelse är 
uteslutet, menar hon. Hon 
har också avfärdat både för-
sök till inbrott och att det 
skulle kunna vara riktat mot 

henne eller hennes sambo. 
Det troligaste scenariot är 
att det är ett upptåg av några 

ungdomar som drivit runt, 
menar hon. 

– Jag tror inte att perso-

nen som gjort det har fattat 
att det funnits ett sovande 
barn där inne och hur illa det 
skulle kunnat gå om stenen 
träffat.

Sedan händelsen vill inte 
Johanna och hennes sambo 
låta sonen sova i sitt sovrum 
längre. Det trasiga glaset ska 
de byta mot något mer håll-
bart och de har också börjat 
titta på larm. Men värst är 
känslan av otrygghet som 
finns kvar.

– Vi känner oss betydligt 
mindre trygga nu. De har 
gjort intrång i vår privata 
sfär. Det känns mycket mer 
personligt än om det varit 
exempelvis en bil.

Marie- Louise Mattsson, 
kommunalpolis på Ekerö, 
känner till händelsen, som 
i dagsläget rubriceras som 
skadegörelse. 

– Vi har tidigare haft lik-
nande händelser på Ekerö, 
men då har det kastats ägg 
mot hus och inga stenar, sä-
ger hon.

Hon tycker ändå inte att det 
finns anledning till oro för 
allmänheten.

– Jag tolkar det som ett 
busstreck. 

Josefin har skrivit om hän-
delsen i sociala medier och 
hoppas att hennes berättelse 
ska leda till att föräldrar pra-
tar med sina ungdomar där 
hemma. 

– Vi måste hjälpas åt att ta 
ansvar för ungdomarna. De 
måste lära sig att förstå vad 
det kan bli för konsekvenser 
av deras agerande, säger hon.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Barnfamilj fick fönstret 
krossat av kastad sten

NYHETER ”...tror inte att personen som gjort det har fattat att det funnits ett sovande barn där inne och hur illa det skulle kunnat gå” ’’

När Josefin drog upp rullgardinen upptäckte hon ett stort hål i 
fönstret. Nedanför på marken låg den stora stenen som någon 
kastat.  FOTO: PRIVAT

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.



Köpa? Sälja? Nu?

Utmana 
mäklarkedjan  

som säljer flest 
bostäder i  
Sverige.

Var ska du bo? Det är spännande att byta bostad, men det 
kan också vara en utmaning. Vare sig du ska köpa eller sälja. 
Våra mäklare som är experter på området där du bor, och 
våra digitala tjänster hjälper dig till en smidig och lyckad 

bostadsaffär. Är vi rätt för dig? 

Fastighetsbyrån Ekerö 
08-564 109 80 / fastighetsbyran.com



JUNGFRUSUND | Den 20 
november firade Mälarö 
träningsverk 1-årsjubi-
leum i sina nya lokaler 
i Jungfrusund. Under 
dagen strömmade 700 
personer genom loka-
lerna och minglade med 
lokala företagare, tävlade 
om att lyfta mest eller 
deltog i Spin of hope.

– Vi hade ju tänkt att vi 
skulle ha haft en ”grand 
opening” när vi flyttade in 
i lokalerna för ett år sedan, 
men det var mitt i pan-
demin och vi kunde inte 
genomföra det. Därför be-
stämde vi att vi skulle ta 
igen det nu när vi har ett-
årsjubileum, berättar Bir-
gitta Steenhouwer, Mälarö 
träningsverk.

Som av en händelse var 
Barncancerfondens årliga 
evenemang Spin of hope 
planerat till samma helg 
som jubileet inföll. Det 
brukar locka många mä-
laröbor och så även i år.

– Jag tror att vi samla-

de ihop uppemot 80 000 
kronor till insamling-
en, säger Birgitta Steen-
houwer, på morgonen ef-
ter evenemanget, när alla 
summor ännu inte hunnit 
bli kontrollerade.

Under dagen, som lock-
ade nära 700 unika besö-
kare, arrangerades också 
en Team Challengetävling, 
där par om två och två täv-
lade i att lyfta så mycket 
vikt som möjligt tillsam-
mans.

På plats fanns också ett 
gäng mälaröföretag samt 
även ett antal av gymets 
samarbetspartners och det 
gav möjlighet till mingel 
och möjligheter att knyta 
kontakter.

– Det var tolv företag 
som deltog och det var 
väldigt uppskattat. Flera 
utställare kom med önske-
mål om att vi ska göra om 
det här årligen, berättar 
Birgitta Steenhouwer.

Hon förklarar också att 
det gångna året har präg-
lats av en tuff start på den 

nya verksamheten, men  
att det nu tycks börja ljus-
na.

– Det var full panik till 

en början när vi skulle 
öppna mitt i pandemin. Vi 
var tvungna att korttids-
permittera och samtidigt 

skulle vi erbjuda samma 
service som tidigare. Men 
bit för bit har allt återhäm-
tat sig och nu känns det 

definitivt som om vinden 
har vänt.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Jubileum, insamling och mässa

Näringgsliv ” Birgitta Steenhouwer’’

700 personer kom under dagen till Mälarö träningsverks ettårsjubileum i de nya lokalerna i Jungfrusund och uppemot 80 000 kronor 
samlades in till Barncancerfonden genom aktiviteten ”Spin of hope”.  FOTO:  MÄLARÖ TRÄNINGSVERK
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Modern touch

med hög ambition
JUNGFRUSUND | Mälarö-
arnas nyheter besöker 
Tegnérs bageri som öpp-
nar inom kort. Ägaren To-
mas Ablahad berättar om 
verksamheten, tankarna 
inför framtiden och sin 
syn på utvecklingen av 
Mälaröarna. 
 
Berätta om dig själv och 
din bakgrund. 
– Jag heter Tomas Abla-
had och kommer främst 
från hotellbranschen och 
driver ett hotell i Brom-
ma samt Tegnérs bageri i 
Tullinge.

Varför föll valet på att 
öppna ett bageri just på 
Ekerö? 
– Nordblick kontaktade 
oss och vi fick ett väldigt 

bra intryck av dem som 
fastighetsägare och gillade 
verkligen deras vision för 
området och det de skapat. 
Ekerö är ett område som vi 
tror på och läget vid vatt-
net är fantastiskt! Vem vill 
inte ha denna fantastiska 
utsikt som sin arbetsplats?

Vad kan man handla hos 
er?
– Allt som är gott! Bröd, 
bullar, bakelser, kaffe, tår-
tor och lättare luncher typ 
sallader och mackor. Vi vill 
att man svänger förbi oss 
för att handla sitt bröd till 
frukosten, till fikastun-
den eller för att äta en god 
lättare lunch. Det kommer 
vara ett sortiment som 
passar bra för att ta med sig

Vad kan man förvänta 
sig som kund? 
– Ett bageri och konditori 
med modern touch som 
har en hög ambitionsnivå 
och som vill skapa pro-
dukter som inte hittas 
överallt.

Hur ser era framtidsut-
sikter ut och vilka utma-
ningar står ni inför?
– Framtidsutsikterna är 
först och främst att pro-
ducera Ekerös bästa fika. 
Inför framtiden finns am-
bitionen för ytterligare 
expansion, men viktigast 
är att skynda långsamt så 
kvalitén bibehålls. Från 
start kommer vi inte öpp-
na så tidigt som vi vill, 
men med tiden önskar vi 
hitta morgonpigga baga-

re som bor i närheten så 
vi kan ha frukostfrallorna 
redo när första färjan går.

– Den främsta utma-
ningen är som för alla 
andra i branschen: perso-
nalförsörjningen, vilket 
tyvärr har blivit ännu tyd-
ligare nu efter corona, då 
många erfarna gått vidare 
till andra branscher. Det 
är en väldigt rolig bransch 

som fler borde satsa på 
med händelserika dagar, 
varierande arbetsuppgifter 
och man får möta många 
olika människor.

Till sist, vilket företag i 
kommunen vill ni läsa 
om i tidningen? 
– Karlaplanskliniken som 
öppnar inom kort på Eke-
rö.                                                       

   

’’

g MN MÖTER! ’’Tomas Ablahad

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.

Snart öppnar Tegnérs bageri. På bild ägaren Tomas Ablahad, 
tv,  tillsammans med Andon Trouiga, produktionschef.

 FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS



NYHETER ”Citat” ’’NYHETER ”Citat” ’’

MÄLARÖARNA | Ny sta-
tistik visar en minskning 
av antalet utlånade barn-
böcker på biblioteken i 
hela landet. Även i Ekerö 
kommun är siffrorna 
lägre än tidigare, men det 
är inte hela sanningen. 
Skolbibliotekens utlåning 
tillkommer och nya sats-
ningar är på gång för att 
stimulera läslusten hos de 
unga.

Under 2020 lånade kom-
munens barn och unga i ge-
nomsnitt 9,6 böcker var på 
biblioteken i Stenhamra och 
Ekerö centrum. Året innan 
var siffran 10,7 och 2018 var 
den 11,5 enligt statistik från 
Kungliga biblioteket. En av 
förklaringarna kan vara att 
pandemin har minskat an-
talet besök på biblioteken, 
även om Ekerö kommun, 
till skillnad från många an-
dra har hållit öppet hela ti-
den.

– Man får också tänka på 
att när det gäller Ekerö så 
tillkommer utlåningen på 
skolbiblioteken, de är inte 
medräknade i de här siffror-
na. Vi har bemannade skol-
bibliotek på alla kommunala 
skolor, vilket bara 45 procent 

av landets skolor har, berät-
tar Kerstin Lidman, bibliote-
karie och barnboksansvarig 
på kommunens bibliotek. 

Hon berättar att man ny-
ligen, med tanke på kom-
munens vidsträckta utbred-
ning, har satsat på att öppna 
skolbiblioteken även för för-
skolornas barn.

– Vi har köpt in en hel del 
böcker som passar för min-
dre barn och nu kan barnen 
på Adelsö och Munsö låna 
böcker på skolorna, de på 
Färingsö kommer snart få 
tillträde och behöver inte 
åka till de stora folkbiblio-
teken. Vi har också ett bra 
samarbete med kommunens 
alla förskolor som kommer 
till oss och hälsar på.

Kerstin gör dessutom re-
gelbundna besök på försko-
lorna för att möta barnen i 
tidig ålder och låta dem be- kanta sig med böcker. Hen-

nes kollegor jobbar också 
målinriktat mot de lite äld-
re barnen, med olika sats-
ningar som främjar läsandet 
som till exempel läskollo på 
loven, skrivargrupper och 
andra läsbefrämjande akti-
viteter.

Varför är det då så viktigt att 
barn läser böcker, förutom 

att det är ett underhållande 
tidsfördriv? 

– Alla vill och behöver 
kunna kommunicera och 
dessutom förstå det man 
själv läser. För det behöver 
man ett rikt språk. Genom 
att möta många olika ord på 
det vis som man gör i böck-
er, så tillägnar man sig språ-
ket. Det är en demokratifrå-
ga och än mer viktigt idag 

när vi möter så mycket in-
formation, förklarar Kerstin 
Lidman och fortsätter.

– För att inte tala om hur 
härligt det är att krypa upp 
i soffan med en vuxen och 
läsa en bok tillsammans. Det 
är en upplevelse som många 
barn bär med sig hela livet.

Totalt i landet var utlå-
ningssiffrorna elva böcker 

per barn jämfört med 2019 
då snittet låg på tolv böcker. 
Statistiken gäller totalt antal 
utlån av tryckta böcker och 
seriella publikationer för 
barn och unga på folkbib-
liotek under året, dividerat 
med antal barn i kommunen 
som är 0 till 17 år.

I Bjurholm lånade barnen 
flest böcker på folkbibliote-
ket i fjol, enligt statistiken. 
Där låg snittet på 41 böcker 
per barn. Lägst antal lån per 
barn hade Botkyrka, Upp-
lands-Bro, Nykvarn och Lil-
la Edet. Där gjordes ungefär 
fyra lån per barn 2020.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Färre utlån, men stort läsintresse
KULTUR ”Vi har bemannade skolbibliotek på alla kommunala skolor, vilket bara 45 procent av landets skolor har” ’’

’’

FAKTA BOKLÅN

Så många böcker lånade 
kommunens barn och 
unga: 

 2014: 11,4

 2015: 9,8

 2016: 9,6

 2017: 10,2

 2018: 11,5

 2019: 10,7

 2020: 9,6

Bibliotekarien Kerstin Lidman menar att det är en demokrati-
fråga att ha tillgång till böcker för att lära sig språket fullt ut. 

 FOTO: LO BÄCKLINDER 



Julen börjar 
på Karamellgränd

Till nära, kära, kolleger och vänner,

vi har chokladaskar, presentkorgar och godsaker,

ja, till alla ni känner

– En del av Mälaröarna – 

ÖPPETTIDER: Mån-fre 10-19. Lör 10-16. Öppet 1-2-3-4 Advent 12-15
Tel.nr 0700-95 08 50    karamellgrand.ekero@gmail.com

Följ oss på Instagram @karamellgrand_ekero

La Praline 
askar 

59 kr

Grändens 
julgottskorg 

199 kr

Just nu pågår ett arbete med att ta fram 

Ekerö kommuns gestaltningspolicy. 

En gestaltningspolicy vägleder på vilket 

sätt kommunen ska utformas framöver, 

när det gäller arkitektur och planering. 

Nu vill vi ha din åsikt!

Nu har du chansen att vara med och bidra till 
kommunens gestaltningspolicy. Skicka in en bild 
på det hus, område eller landskap du tycker är finast 
i kommunen. 

Ekerö kommuns stadsarkitekt kommer sedan att 
använda bidragen som underlag och inspiration för 
det fortsatta arbetet. Tio bilder kommer väljas ut 

och ligga med i gestaltningspolicyn.

Vill du föreslå ett hus, område eller landskap fyller 
du i ett formulär och laddar upp din bild via 
kommunens webbplats:
ekero.se/fotobidrag 

Du kan lägga upp bilder till och med 28 februari.

Om din bild blir en av de utvalda så kontaktar vi dig. 

Tipsa gärna andra om att vara med!

Vilket hus, område 
eller landskap tycker du 
är finast i kommunen?

Vi vill 
ha din 
åsikt!

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

PizzafredagPizzafredag kl 17-20 kl 17-20
99 kr för valfri pizza99 kr för valfri pizza

08-34 11 7708-34 11 77

Första advent ochFörsta advent och
julbaket är full gång.julbaket är full gång.
Vi har söndagsöppet  Vi har söndagsöppet  

fram till jul!fram till jul!



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

Mälarö hockey till Alltrean
ISHOCKEY | Efter en 
rafflande slutomgång 
lyckades Mälarö hockey 
knipa den sista platsen till 
Alltrean. 

Inför den sista omgången 
av Hockey-trean Östra B i 
fredags slogs Mälarö hock-
ey, Waxholm och Öster-
åker om de två sista plat-
serna till Alltrean. Mälarö 
hockey hade bortamatch 
mot redan klara andrapla-
cerade Älta och just Öster-
åker och Waxholm mötte 
varandra. 

Lagen turades om flera 
gånger under kvällen att 
ligga på rätt sida om streck-
et. I Österåker drog Wax-
holm till slut det längsta 
strået och vann med 5-2, 
vilket innebar att Mälarö 
hockey var tvungna att ta 
poäng i Älta. 

Efter den första perioden 
ledde Mälarö hockey med 
2-1. Inför den sista peri-
oden ledde Älta med 3-2. 
Mälarö hockey kvitterade 
tidigt i den tredje perioden 

men Älta återtog ledning-
en kort därpå. Med dryga 
tio minuter kvar kvittera-
de Mälarö hockey återigen 
genom Jesper Jansson fram 
till 4-4. Ett resultat som 
stod sig perioden ut och 
Mälarö hockey var därmed 
klara för Alltrean dit de 
fyra bästa lagen går. 

I förlängningen tog även 
Mälarö hockey bonuspo-
ängen då Vincent Lawaetz 
avgjorde vilket innebar att 
Mälarö hockey tog den fjär-
de och sista platsen.

– Målet är att ta sig till 
division 2 och första målet 
är uppnått att ta sig till All-
trean. Med alla sjukdomar 
och skador som varit är det 
starkt av oss. Hoppas alla 
får vara friska och hela, då 
är vi absolut ett lag att räkna 
med för att gå hela vägen, 
säger tränaren Christian 
Sannerdal.

Alltrean drar igång den 
30 november.

JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

Sportnyhet? Skicka kort text till sport@malaroarnasnyheter.se

”Målet är att ta sig till division 2 och första målet är uppnått...”
Christian SannerdalSpporten ’’

Mälarö hockey gör mål i den sista hemmamatchen mot 
Farsta.  FOTO: JOHAN ÄLGEKRANS



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

FOTBOLL | Efter ännu en 
hjärnskakning väljer Britta 
Gynning, 25, att sluta med 
fotbollen. 

Under sin spelarkarriär har 
Britta Gynning drabbats av 
flera hjärnskakningar. Efter 
den senaste hjärnskakning-
en kände Hammarbymål-
vakten att det fick vara nog. 
Men det var inget lätt beslut 
att ta.

– Det var väldigt svårt. 
Kanske inte så mycket på 
grund av fotbollen utan 
mestadels på grund av laget 
och vännerna. I och med att 
jag tänkt på det så pass länge 
hade jag kommit till ro med 
fotbollen, men det var svå-
rare att ta beslutet utifrån 
att ”tappa” ett så självklart 

socialt sammanhang som 
jag också trivs otroligt bra i. 
Men efter den senaste hjärn-
skakningen såg jag inget an-
nat som rimligt än att avslu-
ta, säger hon.

Mälarötjejen inledde sin 
karriär i Skå IK och har 
även spelat i Ekerö IK. Hon 
fortsatte sedan sin karriär i 
AIK innan hon gick vidare 
till Eskilstuna och slutligen 
avslutade sin spelarkarriär i 
Hammarby. Där var hon en 
stark bidragande orsak till 
att Hammarby avancerade 
till allsvenskan inför den här 
säsongen. Det är också ett 
minne som sticker ut från 
karriären.

– Att vinna mot Älvsjö 
borta i elitettan 2020 med 

två matcher kvar och sedan 
att få fira det med alla otro-
liga supportrar som tagit sig 
dit. Det glömmer jag aldrig, 
säger Britta Gynning.

Trots att Britta Gynning 
avslutar sin spelarkarriär 
kommer hon att fortsätta att 
verka inom fotbollen och ut-
veckla framtidens Hammar-
bymålvakter inom flickaka-
demin.

– Det känns väldigt roligt, 
dels för att, om än i mindre 
skala, få bibehålla samman-
hanget, dels för att få chan-
sen att ge vidare och utveck-
la de som förhoppningsvis 
är Hammarbys framtid, av-
slutar hon.

JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

SM-framgång 
RIDSPORT | Systrarna Sig-
ne och Ester Ekengren stod 
för fina prestationer på SM 
i hästhoppning som avgjor-
des i Kungsbacka nyligen. 
Lillasyster Signe tog silver i 
B-ponny kategorin och Es-
ter slutade på niondeplats i 
childrenklassen. Båda syst-
rarna tog även brons på In-
verkans-SM. Både Signe och 
Ester Ekengren tävlar för 
Rastaborgs ridklubb, som 
även har tävlat framgångs-
rikt i ponnyallsvenskan. 
Där har Rastaborgs ridklubb 
vunnit både division 2 och 
division 1 i Stockholms län.

JOHAN ÄLGEKRANS

SPORTEN ”Det känns väldigt roligt... få chansen att ge vidare och utveckla de som förhoppningsvis är Hammarbys framtid” ’’p
Britta Gynning lägger handskarna på hyllan

Signe på hästen Blaengwens 
Kato Star och Ester på hästen 
Cleveland.  FOTO: PRIVAT 

INNEBANDY | Två spelare 
från Ekerö IK innebandy 
har blivit uttagna att 
representera Stockholms 
distriktslag.

Det är Klara Brockert och 
Jesper Knutsson som är 
födda 2005. Tillsammans 

med övriga uttagna spela-
re i Stockholm kommer de 
möta distrikt från hela lan-
det i SM i Nyköping/Oxelö-
sund som spelas den 6 till 9 
januari.

JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

Spelare till distriktslaget Nordin återvänder till AIK
FOTBOLL | Jennie Nordin, 
28, återvänder till AIK för 
sin tredje sejour i klubben. 

Fotbollspelaren Jennie 
Nordin valde att inte för-
länga kontraktet med Piteå 
och återvänder nu i stället 

till AIK som är klubben i 
hennes hjärta.

– AIK har alltid varit 
klubben i mitt hjärta, säger 
Nordin till AIK:s hemsida.

Mälarötjejen är dotter till 
AIK-ikonen Krister Nordin 
och har skrivit på ett tvåår-

skontrakt. Mittbacken har 
spelat i AIK vid två tillfällen 
tidigare och har förutom Pi-
teå även representerat Växjö 
och Linköping i damall-
svenskan.

JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

Avancemanget till Allsvenskan med Hammarby nämner Britta 
Gynning som ett speciellt minne från karriären.

 FOTO: HENRIC WAUGE
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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.

När ambulansen flyttade 
in till brandstationen
MÄLARÖARNA | När ett 
nytt bolag fick i uppdrag 
i mittet på 90-talet att ta 
över ambulanssjukvården 
på Mälaröarna flyttade 
ambulansen, med all sin 
personal, från gamla 
Q8-macken i Träkvista till 
brandstationen i Tappström. 

Mellan 1991 och 1996 sköt-
tes ambulanssjukvården på 
Mälaröarna av det privatägda 
bolaget Ekerö ambulans AB. 
Men sommaren 1996 vann 
landstingsbolaget Ambulans-
sjukvården i Storstockholm 
AB, AISAB, upphandlingen 
och tog över ambulanssjuk-
vården i kommunen, står det 
att läsa i artikeln från novem-
ber 1996.

Samtidigt som bytet av entre-
prenör skedde bytte ambu-
lansen också lokaler, från den 
gamla Q8-macken i Träkvista 
till brandstationen i Tapp-
ström. Samtliga åtta anställda 
från det gamla bolaget fick 
hänga med till det nya bola-
get, tre av dem som sjukskö-
terskor och resterande som 
undersköterskor. 

”Landstinget i Stockholm 
kräver inte sjuksköterskor i 
ambulanserna, trots att det 
är en trend i hela landet att gå 
mot en sjuksköterska i varje 
bil”, säger Svante Sörenson, 
narkossjuksköterska och sta-
tionschef på Ekerö ambulan-
sen i artikeln men förklarar 
att Ekerö, tillsammans med 
Lidingö, är unika i länet med 

nära hälften anställda sjuk-
sköterskor.
”Man kan aldrig ha överkom-
petens i en ambulans, särskilt 
inte när man lägger ner fler 
och fler sjukhus och får längre 
och längre transportsträckor”, 
säger han till Mälaröarnas ny-
heters Laila Westerberg.

Idag är de cirka tolv anställ-
da på Ekeröambulansen, som 
fortfarande ligger kvar på 
brandstationen och drivs av 
AISAB, som ägs till 100 pro-
cent av Region Stockholm 
(fd Stockholms läns lands-
ting). Svante Sörenson, som 
blev intervjuad av Mälaröar-
nas nyheter 1996, jobbar kvar 
på Ekerö-ambulansen, men 
har idag klivit av sin stations-

chefstjänst. Han berättar 
att det i dagens arbetsgrupp 
arbetar både ambulanssjuk-
vårdare, sjuksköterskor och 
specialistsjuksköterskor. 

– År 2005 blev det krav på 
att minst en i ambulansen 
skulle vara sjuksköterska och 
från 2008 att det måste vara 
med minst en sjuksköterska 
med vidareutbildning.

Flytten till brandstatio-
nen minns Svante Sörenson 
mycket väl. 

– Jag ser bara fördelar med 
att vi flyttade till brandstatio-
nen, framförallt för att vi fick 
till ett smidigare och bättre 
samarbete med brandkåren, 
säger han.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

JAG MINNS  när jag på 
60-talet beklagade mig hos 
min mamma över den för-
färliga trafiken in till stan 
både på morgnar och helger 
– oändliga köer och trängsel. 
Fullständigt hopplöst! Då tit-
tade hon på mig och påminde 
mig om hur det hade varit för 
hennes pappa (det vill säga 
min morfar) på 20-talet, då 
han tidigt hade ”blivit med 
egen personbil”. Skulle han 
till stan från sommarhuset på 
Ekeröstranden mellan Södran 
och Lundhagen så var han 
tvungen att stanna i Träkvista 
– gå in på telegrafstation och 
ringa till Drottningholm för 
att höra att ingen bil var på väg 
ut. Om så var fallet fick han 
snällt vänta tills den kommit 
fram till Träkvista. Sedan var 
det fritt att åka in mot staden.  
    Vid ett tillfälle hände det att 
en bonde vid nuvarande golf-
banan i Drottningholm stod 
vid sidan av vägen och tog av 
sig kepsen när morfar passe-
rade. Vad var det – kände du 
honom? sa mormor. Morfar 
bara muttrade, men mamma 
lär från sitt baksäte ha sagt: 
Men det var ju han som drog 
upp dig ur diket när vi åkte ut 
till stugan förra gången.

Sant eller inte? Men mamma 
såg trovärdig ut när hon berät-
tade det.

JAN BYSTRÖM     

EKERÖ MUNSÖ 
HEMBYGDSFÖRENINGS  
PROJEKT ”JAG MINNS”  

 Tack för alla minnen 
och positiva reaktioner på 
Ekerö-Munsö hembygdsför-
enings projekt ”Jag minns”
Cirka 75 ekeröbor har bidra-
git med nästan 250 minnen. 
Nu ska vi i hembygdsfören-
ingen försöka göra en bok/
skrift av dem. Men fortsätt 
gärna att komma med 
minnen!   
För projektet ”Jag minns”            
Jan Byström           

”Jag minns”

Telegrafstation i Träkvista 1917-
49, men huset finns kvar.

Alltid nära dig! 

100 % om Mälaröarn
a

Svante Sörenson, som blev intervjuad 
i Mälaröarnas nyheter 1996, jobbar 

fortfarande kvar på Ekerö ambulansen. 
 FOTO: HELEN BJURBERG



Varmt välkommen till en kvalitativ julmarknad i mysig 
skärgårdsmiljö! Njut av underbara delikatesser, lokalt 
hantverk, konst, karameller, granförsäljning, julklappar, 
tomte, musik, aktiviteter och en massa god mat & dryck.

Aktörer på marknaden

Restaurang Jungfrusund, Ofyr, Jungfrusunds Fisk, Lakewise, Ekerö 
Brygghus, Fiordilatte, Addwater, Vicki’s deli, Ekerö IK, O’Learys Ekerö, 
Gynning Design, Plain Vanilla, Adelsölamm, Karamellgränd, Uniq, 
Fjäderholmarna choklad, Fröhagen trädgård och design, Smolk, 
Makraméboaje, Vänehem keramik, Jungfrusunds Skärgårdsstad,  

Läs mer på: 
jungfrusund.se/julmarknad

Varmt välkommen till en kvalitativ julmarknad i mysig Varmt välkommen till en kvalitativ julmarknad i mysig
skärgårdsmiljö! Njut av underbara delikatesser, lokalt 
hantverk, konst, karameller, granförsäljning, julklappar, 
tomte, musik, aktiviteter och en massa god mat & dryck.

Aktörer på marknaden

Restaurang Jungfrusund, Ofyr, Jungfrusunds Fisk, Lakewise, Ekerö 
Brygghus, Fiordilatte, Addwater, Vicki’s deli, Ekerö IK, O’Learys Ekerö, 
Gynning Design, Plain Vanilla, Adelsölamm, Karamellgränd, Uniq, 
Fjäderholmarna choklad, Fröhagen trädgård och design, Smolk, 
Makraméboaje, Vänehem keramik, Jungfrusunds Skärgårdsstad,  

Läs mer på: 
jungfrusund.se/julmarknad

p



 Följ oss på                                     www.arbetsplatsmalaroarna.se  

Våra 5 tips för 

en lyckad intervju 
Ska du på en anställningsintervju? Då vill vi säga, för det första, stort grattis! 
För det andra, så vill vi ge dig några tips på vägen som du kan tänka på under din 
intervju.

En intervju är en process för ett företag att hitta sin nästa medarbetare. Detsamma gäller 
för dig som går på intervjun, det är en process för dig att hitta din nästa arbetsplats och nya 
kollegor. Så ha det i åtanken när du sitter på intervjun - det här är en ömsesidig process.

1) Tro på dig själv. Du blev kallad till intervjun på grund av dina erfarenheter och kunska-
per. Så är trygg i din kompetens. Det som du behöver göra under intervjun är att beskriva 
dessa på bästa sätt så att den som intervjuar enkelt kan se dig i rollen.

2) Fokusera på vad du kan bidra med till företaget. Ge hellre konkreta exempel än gene-
rella beskrivningar. Till exempel, om du nämner att du är problemlösare ge då ett exempel 
som beskriver en specifik situation och vad resultatet blev. Du kan även använda dig av 
konkreta resultat i faktiska nummer på vad du har åstadkommit i din tidigare roll. På så sätt 
ger det en större förståelse av din kapacitet. 

3) Plocka alltid upp det positiva i dina erfarenheter, projekt och utbildningar. Till exem-
pel om du nyligen tagit examen så lyfta fram att du har senaste akademiska kunskaper 
inom området som kan vara till stor hjälp och utveckling för företaget. Så fokusera på vad 
du kan bidra med istället för vad du exempelvis saknar yrkesmässigt. 

4) Ställ frågor, var nyfiken på din framtida arbetsroll och på företaget. Förbered frågor 
som du vill ta upp under intervjun. Här kommer några frågor som vi vill tipsa dig om att 
ställa utöver dina egna. Hur mäts resultat för rollen? Vilka ingår i teamet? Vad ser ni som 
viktig för att lyckas i rollen? 

5) I slutet av intervjun, tacka för att de tog sig tid att träffa just dig och efter intervjun är 
det trevligt att mejla kort och tacka för mötet.

Är det något du vill att vi lyfter upp och skriver om?  Hör då av dig till oss 
hej@arbetsplatsmalaroarna.se.  Tillsammans ökar vi sysselsättningen på Mälaröarna!

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

Vikarier till LSS 
verksamheter
Vi söker timvikarier till våra gruppbostäder, 

servicebostäder, dagliga verksamheter, 

personlig assistans, ledsagning och 

avlösarservice samt korttidsvistelse.

Verksamheterna vänder sig till personer med olika 
funktionsvariationer i olika åldrar. För att lyckas är du 
trygg i din yrkesroll, engagerad och har förmågan att 
arbeta utifrån våra brukares bästa i fokus. 

Stödet vi ger till den enskilde är individuellt utformat 
och präglas av lyhördhet för varje persons behov och 
önskemål.

Läs mer på jobb.ekero.se

Ekerö 
kommun 

söker

Vi söker medarbetare  
till vår brädgård

Det vi söker är personal med grym servicekänsla. Det är viktigt 
att du är en lagspelare och att du besitter hög social förmåga 

och inte är rädd att jobba när det behövs. Vi erbjuder ett spän-
nande och utvecklande arbete. Körkort är ett krav. 
Verkar detta intressant, skicka ett mejl omgående till  

robert.nilsson@k-bygg.se



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

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



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.malarogymnas-
terna.se

MOTIONSPOKALEN 
EKERÖ
www.motionspokalen-
ekero.n.nu

MUNSÖ IF
www.munsoif.se

PRIMA E-SPORT-
FÖRENING EKERÖ
www.prima.gg

RASTABORGS 
RIDKLUBB
www.rark.se

SKÅ IK OCH BYGDE-
GÅRD
www.skaik.se

SPÅRVÄGEN 
SIMFÖRENING
www.sparvagensim.se

STENHAMRA FC
www.svenskalag.se/
stenhamrafc

STENHAMRA 
TENNISKLUBB
www.stenhamratennis.nu

STOCKHOLMS KAPP-
SIMNINGSKLUBB
skk.kansli@kappis.se

STOCKHOLMS 
SEGELSÄLLSKAP
www.stockholmssegel-
sallskap.se

TROXHAMMAR 
GOLFKLUBB
www.troxhammargk.se

KULTUR-
föreningar___ 
ADELSÖ EVENEMANG
www.adelsoevenemang.se

ADELSÖ SMEDJA
www.adelsosmedja.se

ALSNU VIKINGAR
www.alsnu.se

ASKANÄS KAMMAR-
FESTIVALSFÖRENING
www.askanasfestival.com

BIRKAKÖREN
birkakoren@gmail.com

DANSKLUBBEN 
FÄRINGSÖ  HUMBUGGS
faringso_humbuggs@
spray.se

EKEBYHOVS SLOTTS 
INTRESSEFÖRENING
www.ekebyhovsslotts
intresseforening.se

EKEBYHOVS SLOTTS 
VÄNFÖRENING
olsson_anita@hotmail.com

EKERÖ FILMSTUDIO
ekero.filmstudio.se

FÖRENINGEN 
HELT BAROCKT
www.heltbarockt.din-
studio.se

KULTURFÖRENINGEN 
SKÅ FESTPLATS
www.skafestplats.se

JAZZ PÅ 
MÄLARÖARNA
facebook.com/jazzmalaro

KONSTRINGEN 
PÅ MÄLARÖARNA
www.konstringen.se

LOVÖ KULTUR-
FÖRENING
www.lovomagasin.se

MÄLARÖ KINO
www.malarobion.se

MÄLARÖARNAS 
KAMMARKÖR
malaroarnas_kammar-
kor@yahoogroups.com

MÄLARÖARNAS 
MUSIKSÄLLSKAP
www.mamus.se

MÄLARÖARNAS 
KONSTFÖRENING
malaroarna.konst-
foreningar.se

MYS OCH SPEL
www.mysochspel.se

LOVÖ VÄVARE
lovövävare.se

ÖLAGET
www.ölaget.se

ÖLSTA FOLKETS HUS
www.olstafolkpark.se

SUNDSGÅRDEN 
KULTUR/INTEGRA-
TIONSCENTER
sundsgarden7@gmail.com

VÄRNA ADELSÖ
www.varnaadelso.se

PENSIONÄRS-
föreningar___ 
PRO EKERÖ
www.pro.se

PRO FÄRINGSÖ
www.pro.se/faringso

SPF MÄLARÖARNA
spfseniorerna.se/distrikt
/stockholmsdistrikt.se

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

TRÄKVISTA 
SJÖSCOUTKÅR
trasjo.scout.se

STUDIER___ 
MEDBORGARSKOLAN
www.medborgarskolan.se

SENSUS 
STUDIEFÖRBUND
www.sensus.se

STUDIEFÖRBUNDET 
VUXENSKOLAN
www.sv.se

STUDIEFRÄMJANDET
www.studieframjandet.se

ÖVRIGA 
FÖRENINGAR___ 
ADELSÖ 
FÖRENINGSRÅD
www.adelso.se

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

MÄLARÖARNAS 
BIODLARFÖRENING
www.malarobiodlarna.se

MÄLARÖ 
BRUKHUNDSKLUBB
www.malarobk.se

MÄLARÖ 
HUNDUNGDOM
malarohu.weebly.com

MÄLARÖ 
JAKTVÅRDSKRETS
malarojvk@gmail.com

MÄLARÖARNAS 
FÅRFOLK
malaroarnasfarfolk.se

MÄLARÖARNAS 
MODELLFLYGKLUBB
www.mmfk.se

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

MÄLARÖARNAS 
ORNITOLOGISKA 
FÖRENING
mof-ekero.se

MUNSÖ ADELSÖ
LOKALA KENNEL-
KLUBB
malkk.se

VÄLKOMMEN TILL 
MÄLARÖARNA
vtm@malaroarna.org

Ekerö freestyle

Fart, skidteknik
och akrobatik

Beskriv verksamheten?
– Jag är själv gammal 
puckelpiståkare och 
satsar nu tid och energi 
på att få igång en klubb 
på Ekerö, som inriktar sig 
på freestyle-åkning och 
puckelpist för ungdomar.
Puckelpist är skidsporten 
som kombinerar fart, 
skidteknik och akrobatik 
under svårast tänkbara 
förhållanden. Tävlingsfor-
men går ut på att så snyggt 
och snabbt som möjligt 
ta sig nedför en stupande 
brant backe täckt av stora 
pucklar. Åkaren ska även 
göra två hopp på vägen 
ner. En puckelåkare blir en 

mycket allsidig skidåkare 
som bemästrar skidåk-
ningens alla former.

Vad utmärker er?
– Kombinationen mellan 
skidåkning och skidak-
robatik gör att puckelpist 
inte bara är en av de roli-
gaste sporterna, åkaren 
får också en fantastiskt 
allsidiga träning. Och för 
oss är tävlingsresultat inte 
det viktiga – viktigast är 
våra åkares utveckling. 
Och att ha roligt!

Vad är aktuellt  just nu?
– Ekerö freestyle är i en 
spännande uppstartsfas 

och startar upp med sina 
första grupper denna vin-
ter. Målgruppen är 12- till 
15-åringar. Vi söker också 
flera ledare som brinner 
för sporten.

Hur ser framtiden ut?
– Att få igång flera trä-
ningsgrupper och skapa 
en trygg och inspirerande 
träningsmiljö. Klubben 
kommer delta i Young 
mogul generation, en 
lekfull tävlingsform för 
juniorer organiserat av 
Svenska skidförbundet.

Vilka är er utmaningar?
– Att det blir kallt och snö 

i Stockholm denna vin-
tern. Att hitta flera tränare 
och föräldrar som brinner 
för sporten.                         

Under vinjetten ”Mälaröarnas rika föreningsliv” låter tidningen 
föreningar berätta om sin verksamhet. Här pratar vi med Nils 
Gejer för Ekerö freestyle. 

FÖRENINGAR! Vill ni berätta om er verksamhet här ovan och finns med i kommunens föreningsregister? 
Mejla: forening@malaroarnasnyheter.se . Kanske blir det just er förening våra läsare kan läsa om i nästa nummer.
Stämmer uppgifterna i registret här intill? Om inte,mejla oss de rätta.

 FOTO: TOMAS ENGLUND

 Grundad: 2021
 Medlemsantal: 5
 Hemsida:

 under uppbyggnad

 E-post: 
      ekero.freestyle@ 
       gmail. com

 Kontaktperson:
 Nils Gejer

FAKTA
EKERÖ FREESTYLE
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Vi erbjuder massage och yoga 
i små grupper med personlig 

omtanke i trivsam miljö!

Varmt välkommen 
till oss på 

Mälarö Yoga
& Friskvårdcenter!

Född 2007-2008?
Tillsammans skapar vi minnen för livet...!

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

20222022
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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

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.
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Finns reserv-el          
på kommunens     
äldreboenden?

FRÅGA 

Hörde på ekot att många äldrebo-
enden i Sverige saknar reserv-el, 

som kan slås på vid ett strömav-
brott. Hur är det i Ekerö kom-
mun?   

KERSTIN

SVAR 
Ekerö kommun har reservkraftska-
pacitet för våra äldreboenden.

Viltstängsel från 
Träkvista mot     
Lönnviksvägen?

FRÅGA 
Flera viltolyckor, har skett denna 
vecka. Det behövs viltstängsel 

från Träkvista mot Lönn-
viksvägen. Det är den mest vilt-
olycksdrabbade sträckan i kom-
munen. Vem kan fixa det?   

HÅKAN RSVAR 
På den här sträckan ska man köra 
försiktigt eftersom det är mycket 
vilt i området. Ansvarig väghållare 
för sträckan är Trafikverket och där-
utöver ägs skogsmarken av privata 
fastighetsägare. Det är de som har 
rådighet över att eventuellt sätta upp 
viltstängsel.

Hur går det med  
badhuset?
FRÅGA 
Badhuset, hur ser tidsplanen ut? 
Tycker inte att det händer något   

BADSUGEN
SVAR 
Arbetet med badhuset pågår för fullt. 
I nuläget jobbar man med att förbere-
da gjutning av grunden efter omfat-
tande markförberedande arbete. Den 
som vill följa arbetet på nätet kan 
göra det via www.ekero.se.

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

JOHAN ELFVER
KOMMUNENS 

NÄRINGSLIVSCHEF

MÄLARÖPODDEN LYSSNA

  Varannan torsdag 
släpps nya avsnitt. 
Programledare: 
Joakim Jonsson

Hör intervjun med Kristina Billter, Manickas bod, i senaste poddavsnittet.  FOTO: JOAKIM JONSSON



Läs mer på ivt.se

Hälsosamt inomhusklimat 
och stor energibesparing.

AirX 400

Geo 500

Vent 402

  

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”.  

Vid Företagarna Ekerös affärsmingel pratade Hedvig Andér 
om att kläder är ett språk – det är det första du ser innan du hör 
någon tala. Hedvig känns också igen från Go kvälls inslag ”Gör 
om mig” på SVT.  FOTO: KATARINA MAGNUSSON

Peo Thyrén från Noice gästade Radio Vikings Ytterligheter den 
12 november, dagen efter premiären på musikalen om gruppen 
Noice. Huvudrollen som Peo Thyrén, görs av Charlie Gustavsson 
från ”Vår tid är nu”.   FOTO: PEO THYRÉN T V. LARS GRAHM T H

Ekerö rotaryklubb kunde äntligen lämna över ungdomsstipen-
diet för våren 2020 till Prima e-sportförening, en lokal förening 
för ungdomar och gaming och som jobbar aktivt mot utanförskap 
och mobbing. Överlämnandet skedde i samband med ett ”LAN” i 
Tappströmsskolans matsal 31 oktober.                 

 
FOTO: PRIMA E-SPORT

Dao di Ponziano deltog i Radio Vikings Ytterligheter den 27 okto-
ber i samband med att hennes låt ”Headspace” släpptes. Hon kom 
3:a i Idol 2019 och har medverkat i bland annat ”Sune på bilsemes-
ter”, ”Lasse-Majas detektivbyrå” och ”Hassel”.   FOTO: ULF JANSSON

Bechstein flygeln på Ekebyhovs slott fick finbesök den 4 
november av Monica Dominique, med sång av Hayati Kafe, gitarr 
Erik Söderlind och Hans Backenroth på bas. Publiken fick lyssna 
till många kända jazzstandards och musik skriven av Dominique 
och Söderlind.                                                       FOTO: RODRIGOPARAS.SE

Värna Adelsö har bjudit in alla Ekerös partier till Adelsö. Den 12 
november var det Centerpartiets tur. Man diskuterade olika frågor 
som är viktiga för adelsöborna, som Munsö skola, buller, bussarna 
och satsningen på världsarvet Hovgården.   FOTO: BJÖRN RYDBERG



Född 2007-2008?
Tillsammans skapar vi minnen för livet...!

Anmäl dig senast 30/11: svenskakyrkan.se/faringso/konfa
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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: Nya skateboardrampen  bakom Adelsö butik.                  
FOTO: OVE WESTERBERG                  

Vi gratulerar Christina Grün, Svartsjö, till förra numrets 
vinst där korsordet hade nedanstående lösning. 

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!

  



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

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

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

Vi gör hembesök med gratis

athias@ tekero.se • 076-710 18 98

www.mtekero.se

Vi erbjuder massage och yoga 
i små grupper med personlig 

omtanke i trivsam miljö!

Varmt välkommen 
till oss på 

Mälarö Yoga
& Friskvårdcenter!

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

Sättra småfågelkrog

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

Mått:1,7 x 0,7 x 0,6 m 

Boka via bokadirekt.se

LARMET GÅR 

Stölder och 
bedrägerier
MÄLARÖARNA | Tjuvar 
och bedragare har varit i 
farten på många ställ-
en på Mälaröarna under 
den senaste perioden. 
Både i omklädningsrum i 
Tappströms bollhall och på 
Uppgårdsskolan har perso-
ner blivit bestulna på priva-
ta ägodelar. 

Ett villainbrott har skett i 
Stenhamra och vid åtmins-
tone två tillfällen har paket 
som levererats till brevlå-
dor blivit stulna strax efter 
att de lämnats av. Vid minst 
tre tillfällen har också per-
soner på Mälaröarna blivit 
uppringda av bedragare 
som försökt, samt även i 
ett fall lyckats, att få dem 
att föra över pengar eller 
lämna ut sina bankkort till 
dem. 

Även en båtklubb på 
Ekerö har fått påhälsning 
av tjuvar som tagit sig in 
med hjälp av en kofot och 
stulit ett flertal båtmotorer.

Likaså har ett stort antal 
fordonsrelaterade stölder 
inträffat. Bland annat stals 
ett stort antal katalysatorer 
natten mellan den 16 och 
17 november från Träkvista. 
En mountainbike, flera 
BMX-cyklar, en ellådcykel, 

en fyrhjuling och regist-
reringsskyltar har också 
anmälts försvunna under 
de senaste två veckorna.           

             

Många 

viltolyckor
MÄLARÖARNA | I takt med 
att det blir mörkt fler tim-
mar av dygnet och kylan 
gör att vilda djur får svåra-
re att hitta mat, ökar också 
viltolyckorna. Vid ett flertal 
tillfällen under den senas-
te veckan, har älgolyckor 
inträffat på Ekerövägen i 
närheten av Ekerö präst-
gård. 

– Det har också varit 
flertalet viltolyckor under 
senaste tiden med både 
rådjur, enstaka dovhjor-
tar och vildsvin inblanda-
de. Det är viktigt att for-
donsförare är vaksamma, 
främst i skymning och 

gryning, säger Marie-
Louise Mattsson, lokalpo-
lis.                                           

Man förföljde 
barn i Älvnäs
ÄLVNÄS | Den 11 novem-
ber i Älvnäs blev både en 
pojke och en flicka förföljda 
av en man som försökte få 
dem att följa med honom 
på hans cykel. Mannen som 
beskrivs som ljushyad, lång 
med normal kroppsbygg-
nad och utmärkande näsa 
samt mustasch och skägg, 
försökte få barnen att sätta 
sig på pakethållaren på den 
mörka cykel, troligtvis av 
damcykelmodell, som han 
färdades på.                                    

– Som framgår av senaste 
tidens anmälningar så har 
det skett ett flertal till-
greppsbrott under senaste 
tiden på Mälaröarna och 
vi behöver allmänhetens 
hjälp med iakttagelser. Hör 
av er till oss om ni ser något 
som avviker från det ”nor-
mala”, säger Marie-Louise 
Mattsson, kommunpolis.

Hon har ytterligare en 

uppmaning till boende i 
kommunen:

– Man bör vara säker 
på att bilen verkligen går 
i lås när man lämnar den 
på parkering för julhandel. 
Vi har problem med tjuvar 
som använder störsändare 
på de stora parkeringarna i 
vårt lokalpolisområde, men 
ännu inte på Ekerö så vitt 
vi känner till. Vi vet dock 
att dessa brott blir fler ju 
närmare julen vi kommer. 
Störsändare stör ut låssig-
nalen när man låser bilen 
med fjärrlås, så man bör 
kontrollera att bilen verkli-
gen är låst genom att känna 
på handtaget. Lämna heller 
aldrig värdesaker eller jul-
klappar i bilen.                      

MARIE-LOUISE MATTSSON
KOMMUNPOLIS

KOMMUNPOLISEN 
INFORMERAR



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



Snälla kommunen! Hur i 
hela fridens namn kan man 
fatta beslut om att bygga 
höga bostadshus och ett äld-
reboende vid Ekerös kanske 
mest trafikerade korsning,  
Träkvistakorset?  Jag blir 
både ledsen och förtvivlad 
över att våra folkvalda inte 
har bättre omdöme än att 
låta barnfamiljer och äldre 
bosätta sig utmed en farled 
med en aldrig sinande 
ström av fordon! Hur 
tänkte ni nu? På våra fina, 
vackra öar finns fantastiska 
platser att bygga passande 
bostadsområden på både för 
barnfamiljoer och gamla... 
och så beslutar man sig för 
att bygga utmed en tungt 
trafikerad farled! Det borde 
vara förbjudet! 

De flesta somvuxit upp 
och levt sina liv på Mälar-
öarna har nog inte levt sina 
liv i höghus. De har antag-
ligen bott i något av våra 
lugna villaområden eller på 
någon gård. Kanske har de 
drivit jordbruk eller odlat 
något. Ska de nu behöva 
leva sina sista år i en trafike-
rad korsning. Nej, stoppa 
byggnationen i Träkvista. 
Gör om och gör rätt!

– Ebba

Stoppa bygget

Budget för klimatet och ökad livskvalitet

ty
ck

!

• Välkommen att skriva en  
lokal insändare!  
• Skicka till
tyck@malaroarnas nyheter.se
• Redaktionen förbehåller 
sig rätten att avgöra vilket 
innehåll som lämpar sig på 
 insändarplats samt även att 
korta ner inläggen.

Nu flyttar jag snart härifrån
Jag oroar mig varje dag om 
jag ska lyckas komma i tid till 
skolan och jag tvingas allt för 
ofta be klasskamrater att säga 
till läraren att ”Elin kommer 
sent för det är köer” eller från-
varoanmäla mig på första lek-
tionen. Det är oacceptabelt.

I morse väntade jag på bussen i 40 
minuter i Jungfrusund på grund 
av ”framkomlighetsproblem” 
för att sedan mötas av köer vid 
Lovö Edeby. Endast tack vare mitt 
förutseende beslut att ta en buss 
som skulle göra att jag var framme 

i skolan en halvtimme innan 
jag behövde, blev jag ”bara” 20 
minuter sen. Jag övervägde att ta 
bilen upp till Tappström för att 
få fler bussmöjligheter men då är 
problemet att det sällan finns en 
endaste parkeringsplats på infarts-
parkeringen efter klockan nio. 
Jag tänker dessutom på de som 
inte har möjligheten att ta sig till 
Tappström: skolbarn med föräldrar 
som redan åkt till jobbet eller vuxna 
som varken har bil eller cykel. Ja, jag 
antar att alternativet är att gå. Ännu 
värre kommer det dessutom att 
bli när vintern kommer med halka 

och snöstormar. Då jag halva tiden 
bor hos min pappa i Björkvik på 
Färingsö tänker jag också på alla som 
inte har möjligheten att ta sig till till 
exempel Tappström där bussarna 
kommer i princip varannan minut 
under rusningstrafik. Vårt bästa 
alternativ är Svanhagen och till och 
med dit är det väldigt långt att åka 
och i jämförelse få bussar som går. 
Om 176 ställs in och 318 har halkat 
av vägen kommer jag inte till skolan 
den dagen. 

Jag förstår att vägarbetet är en 
nödvändighet, men det börjar bli 
tröttsamt att höra ”det är bara att stå 

ut” när ingenting görs för att opti-
mera arbetet. Varför arbetar de inte 
på natten och varför flyttar de refu-
ger och sätter ut gupp mitt under 
rusningstrafik? 

Om ni bara visste hur många 
gånger jag har tjatat på mina föräld-
rar att flytta in till stan för att under-
lätta för mig att ta mig till skolan... 
Är det det ni politiker och ansvariga 
för vägarbetet på Ekerövägen vill? 
Att ekeröborna ska flytta ifrån kom-
munen? För just nu känns det som 
enda lösningen.

– Elin, 18 år

Det finns fortfarande en 
möjlighet för vår genera-
tion att göra om och göra 
rätt. Miljöpartiet har gjort 
en budget med syfte att 
Ekerö kommun ska bidra 
till att nå Parisavtalets mål 
att inte nå en temperatur-
ökning över 2 grader men 
med sikte på 1,5 grader.

Det fina med klimat-
omställningen är att det 
kommer att leda till bättre 
livskvalitet för fler. Genom 
våra förslag får vi bättre 
hälsa, mer tid med nära och 
kära och ett bättre samvete 
för att vi inte försämrar 
livsvillkoren för de mest 
sårbara i utvecklingslän-
der som drabbas hårdast 
av klimatförändringarna. 
Genom ett strategiskt 
och proaktivt miljö- och 
klimatarbete kan vi bidra 
till vår tids stora ödesfråga, 
nämligen hur vi kan lindra 
effekterna av klimatför-
ändringarna. Det viktigaste 
bidraget som vi i Ekerö 
kommun kan göra är att 
genast dra ner på klimat-
belastande aktiviteter. 

Som kommun gör vi det 
bäst genom att stimulera 
till ökat återbruk, hållbart 
byggande, växtbaserad 
kost i offentlig matpro-
duktion, satsningar på 
hållbara transporter genom 
GC-vägar, samordnade 
transporter och bilpooler 
samt satsningar på kam-
panjer för att uppmuntra 
våra kommunmedborgare 
att bli medvetna konsu-
menter. Eftersom Ekerö 
kommuns medborgare har 
en avsevärt mycket högre 
medelinkomst än andra 
kommuner så innebär det 
också att vi har ett större 
köputrymme och därmed 
riskerar att belasta klimatet 
i högre utsträckning än 
andra. Låt oss styra över 
konsumtionen av varor 
till att i högre utsträckning 
återbruka, dela, hyra och 
konsumera tjänster. På så 
sätt håller vi ekonomin 
igång utan att belasta kli-
matet.

Klimatomställningen 
behöver inte vara tung, 
jobbig och svår utan kan 

vara kreativ, innovativ och 
lustfylld. Vi har ju lösning-
arna mitt framför näsan! 
Varför inte använda oss av 
dem? Solceller på kommu-
nens alla tak är ekonomiskt 
lönsamt men bidrar också 
till lägre sårbarhet av ener-
giförsörjning vid eventu-
ella kriser. Satsningar på 
biologisk mångfald stärker 
naturens kraft att anpassa 
sig till ett förändrat klimat. 
Genom differentierade 
parkeringsavgifter på 
infartsparkeringar kan vi 
stimulera dem att användas 
främst av dem som fortsät-
ter sin resa med kollektiva 
färdmedel. Det är bättre för 
klimatet och det minskar 
trängseln på vägarna.

Miljöpartiets budget är 
den enda budgeten som tar 
tillvara på de möjligheter 
som finns för att göra en 
smart omställning till ett 
hållbart samhälle.

– Ulrika Sandin (MP),
gruppledare
– Fredrik Zandrén (MP), 
ordförande

Det är dags att ge 
ekeröborna mer frihet!

REPLIK

I det senaste numret rik-
tade oppositionen i form 
av Socialdemokraterna och 
Öpartiet kritik mot den av 
Ekeröalliansen planerade 
skattesänkningen, något 
som visar att oppositionen 
fortsatt inte vill förstå att 
skatteintäkter alltid är 
medborgarnas egna pengar 
först och främst.

Den föreslagna skat-
tesänkningen på 30 öre 
skulle leda till att det 
genomsnittliga hushållet i 
Ekerö kommun får behålla 
cirka 2 200 kronor mer av 
sin lön varje år. Detta är 
pengar som ekeröborna 
själva kan använda. Oavsett 
om det är medlemsavgif-
ten till fotbollsföreningen, 
besök på museum eller 
familjeutflykter i våra 
vackra naturområden; det 
är du som bestämmer.

Att oppositionen målar 
upp en bild av att en skatte-
sänkning står i ett motsats-
förhållande till ytterligare 
satsningar på våra unga och 
gamla är ett retoriskt knep 
som socialdemokratin har 
använt sig av under en lång 
tid och det är därför dags 
att slå hål på denna myt 
en gång för alla. Samtidigt 
som vi sänker skatten med 
27 miljoner kronor, så 
satsar vi ytterligare 27 mil-

joner på skolan, 15 miljoner 
på omsorg och 7 miljoner 
på kultur och fritid. Utöver 
detta så vill vi se fortsatta 
satsningar på digitalisering 
och miljöarbetet, tryggare 
skolvägar och två nya 
idrottshallar. 

Att Hanna Svensson 
(S) tillsammans med 
Öpartiet inte vill se en 
skattesänkning bör vara 
en varningssignal. Det är 
nämligen samma politiska 
krafter som vill återinföra 
den för Ekerö så skadliga 
fastighetsskatten samtidigt 
som man avser att stänga 
ned alla fristående för- och 
grundskolor genom ett 
vinstförbud, ett beslut som 
senast röstades igenom 
på Socialdemokraternas 
kongress.

Vi moderater står istäl-
let för en politik som för 
Sverige och Mälaröarna in i 
framtiden. Det är en politik 
som satsar på arbetslinjen, 
återupprättar rättssam-
hället och som garanterar 
människors frihet. Det 
är en politik som sätter 
människan i fokus och som 
samtidigt tar hänsyn till 
vårt gemensamma. Detta 
är vi i Ekerömoderaterna 
stolta över.

– Adam Reuterskiöld 
(M)

Tack till alla EPA-ungdomar som gör som det ”ska” och åker in  vid närmsta busslucka, 
då kö uppstått bakom.                                                                                                              – Arne på Färingsö

rosor  tack



EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad

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

   båt, bil

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

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

Ny behandlingsmodell för 
ungdomar med beteendeproblem
Det finns ungdomar 12 till  
17 år som har allvarliga bete-
endeproblem. Detta leder 
ofta till kriminalitet och 
missbruk, asocialt beteende 
och psykisk ohälsa. Det 
enda behandlingsalterna-
tivet för samhället är att 
placera dessa ungdomar på 
institution, så kallade SIS-
hem. Dessa hem är kost-
samma och har dålig prog-
nos för ungdomarna. Under 
det senaste året har media 
vid flera tillfällen slagit larm 
om att den institutionella 
vården inte fungerar. Det 
bekräftas av Ekerö social-
nämnd och andra kommu-
ner med erfarenheter från 
SIS-hem.

Men nu finns det ett alter-
nativ som innebär att dessa 
ungdomar erbjuds place-
ring i så kallade behand-
lingsfamiljer. Där ska det 
finnas utbildade familje-
hemsföräldrar som tillsam-
mans med ett team bedriver 
behandling.

Modellen kallas TFCO, 
har utvecklats i USA och 
använts i flera svenska 
kommuner sedan början 
av 2000-talet. TFCO – 
Treatment Foster Care 
Oregon – innefattar utbild-
ning av behandlingsfamil-
jer, främst inom den egna 
kommunen i samarbete 
med företag inom indi-
vid- och familjeomsorgen. 

Behandlingsmodellen har 
vetenskapligt utvärderats 
och godkänts av Statens 
beredning för medicinsk 
och social utvärdering.

Vi Liberaler anser därför 
att Ekerö kommun bör 
erbjuda våra ungdomar en 
TFCO-certifierad verksam-
het med de fördelar och 
möjligheter som modellen 
medför. Vår önskan är att 
socialnämnden får i upp-
drag att utbilda familjehem 
och på Ekerö skapa ett team 
för TFCO.

Liberalerna Ekerö
– Barbro Zimmerling 
Svan
– Johan Hagland

Ulrich Frehde, 69, 

Ekerö:

– Jag brukar både gå och cyk-
la vandringsstigen vid Älv-
näs, där är det fint. Den bör-
jar vid Konsum och slutar 
vid Nyckelby och är ungefär 
åtta kilometer lång.

Gunnel Lärka Rafner, 
Färingsö:

– Jag tycker att Eldgarnsö är 
jättefint, men min favorit 
är Klevberget och spåret vid 
Stenhamra. Det är en tre till 
fyra kilometer lång slinga 
inne i skogen.

Milvi Vassblom, 77, 
Ekerö:

– Min favoritplats är få-
gelskådartornet vid Svartsjö. 
Dit åker jag i snitt var fjor-
tonde dag och tittar på fåglar. 
Jag är med i ornitologerna 
så jag brukar träffa mina få-
gelskådarvänner där också.

NATUROMRÅDE | Länsstyrelsen jobbar hårt med att ta hand om naturreser-
vatet Eldgarnsö. Brukar du vara ute i skog och mark och vilket naturområde på 
öarna är ditt favoritområde?

SÅ HÄR TYCKER VI!

Vilket är ditt bästa 
naturområde på öarna?

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?



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!

Boka din bil på 
www.haningenynastaxi.se 

eller på 08-520 111 11

• Jan-Erik Fredrik Lilja, 
Ekerö, avled den 30 septem-
ber i en ålder av 78 år.

• Maud Inger Susanne 
Edvardsson, Ekerö, avled 
den 30 oktober i en ålder av 
63 år.

• Peggy Ingegärd Karlsson, 
Ekerö, avled den 2 november 
i en ålder av 93 år.

• Peter Skarelius, Skå, avled 
den 4 september i en ålder 
av 82 år.

• Sven Joel Burell, Stenham-
ra avled den 6 november i en 
ålder av 93 år.

• Johan Hilding Lindblom, 
Ekerö, avled den 19 novem-
ber i en ålder av 84 år.

• Gudrun Ottilia Pettersson, 
Färingsö, avled den 20 sep-
tember i en ålder av 100 år.

.

AVLIDNA___

Vår kära

Pehggi Karlsson
* 6 september 1928

har stilla somnat in

Ekerö den 2 november 2021

B E N G T

KIRSTI och KJELL

EHRI och WOLFGANG

RAINE och SUSANN

Barnbarn och Barnbarnsbarn

Släkt och vänner

Älskad - Saknad

Avsked sker i stillhet 
inom familjen.

Vår älskade Pappa
och Farfar

Sven Burell
* 2 augusti 1928

har idag stilla insomnat

✝ 6 november 2021

MATS  LASSE  PER

Knut

Släkt och vänner

Begravningen äger rum i 
Sånga kyrka 

torsdag 2 december kl.15.00.
Därefter är ni välkomna till

minnesstund på Svartsjö slott.
Vänligen anmäl deltagande till

IGNIS Kungsholmen
tel 08-653 33 75 eller

kungsholmen@ignis.se
senast 26 nov.

Tänk gärna på Hjärnfonden
tel 020-523 523

Vårt varma tack för all
omsorg vi mött och de rikliga

gåvor som givits i samband
med vår älskade

Astrid Erikssons
bortgång

den 23 september 2021

David med familj

Min älskade Make
Vår käre Pappa och Morfar

Åke Hill
* 22 februari 1946

har i dag stilla insomnat

Stenhamra 
15 november 2021

K I C K A N

MARTINA

Melinda  Malte

Mikael

Så har vi vandrat Du och jag
i kärlek, hand i hand
Så har vi delat varje dag
i våra drömmars land,
Vår lycka var vår rikedom,
nu har Du gått,
min hand är tom

Avskedet sker inom familjen.
Tänk gärna på Läkare Utan

Gränser via tel. 010-199 33 00.
www.malarobegravning.se

Beskrivning: Bo i nybyggt radhus och ha möjlighet att ha sitt företag under samma tak, nära 
kommunikation och Troxhammar golf. Mycket fräscht, bör ses!

Brf radhus i Troxhammar byggt 2021.  2 sovrum och kök/vardagsrum på 

övervåningen samt öppen planlösning på nedervåningen. 2st fräscha badrum.

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

• GRATULERA nära och kära GRATIS! 
• Max 100 tecken inklusive blanksteg samt eventuell jpg-bild. 
• Skicka till familj@malaroarnas nyheter.se  
• Uppgifter under rubriken ”Avlidna” får tidningen direkt från 
Svenska kyrkan

Binärdata AB
Support & Försäljning 

07-22 Alla dagar
0707-139 000   08-560 402 51  

Leif Rickegård

RUT-avdrag

50 % 
rabatt 

på timpriset



          

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!



Clas Horns väg 7D, Ekbacken Tilltalande och välplanerad

Fönster åt tre håll

Balkong mot gården

Varmt välkommen till en mycket väldisponerad och trivsam fyra om 94 kvm, belägen två trappor upp i huset och 

hiss finns.�

Ljus med fönster åt tre håll, genomgående stilrena och smakfulla materialval. Luftig planlösning med stor 

öppning mellan kök och vardagsrum. Rymligt vardagsrum med utgång till balkong som vetter in mot gården

4 ROK 94 KVM UTGÅNGSPRIS 4 295 000 KR

AVGIFT 5 157 KR BYGGÅR 2018 EP 84 KWH/KVM/ÅR

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE JENNY NÄSLUND, 070-826 83 00

EKERÖ BOSTADSRÄTT

Glasmästarens väg 7, Skå Renoveringsbehov

Stor fin tomt

Trevligt område

Välkommen till detta välplanerade1,5-planhus med bra ytor och hel källare. Huset ligger med ett bra läge på stor 

lummig tomt i ett lantligt villaområde på södra delen av Färingsö.
4 ROK 139 KVM UTGÅNGSPRIS 3 975 000 KR

TOMT 1 961 KVM BYGGÅR 1947

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE MARTIN LARSSON, 070-830 01 61

FÄRINGSÖ VILLA

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



Väsbyvägen 2, Väsby Familjevilla med många möjligheter

Uteplats med pool och utekök 

Härlig trädgårdstomt

Varmt välkomna till ett tilltalande boende, här finns fina förädlingsmöjligheter, delvis renoveringsbehov.Interiört är 

huset mycket yteffektivt och har en bra planlösning. Ett anpassningsbart boende som lätt kan förändras för att 

passa ägarnas behov.Det tidigare garaget är ombyggt och brukas idag främst som förråd, för den som är i behov 

av generationsboende eller möjlig uthyrningsdel så har den här ytan stor potential och många möjligheter. Vidare 

finns möjligheter med en oinredd vind.

5 ROK 146 KVM UTGÅNGSPRIS 5 500 000 KR

TOMT 1 558 KVM BYGGÅR 1965 EP 290 KWH/KVM/ÅR

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE JENNY NÄSLUND, 070-826 83 00

EKERÖ VILLA

Barrgränd 10, Stenhamra En dröm för barnfamiljen

Genomgående fint skick

Solig insynsskyddad hörntomt

Utmärkt naturnära läge i ytterkant av barnvänligt område! Plan lekvänlig hörntomt med insynsskyddat sydvästläge 

på baksidan. Modernt kök med trivsam matplats och braskamin med hög mysfaktor. Öppen planlösning mot det 

stora ljusa vardagsrummet. Superfint renoverat duschrum. Lugn återvändsgata.
6 ROK 139 KVM  UTGÅNGSPRIS 4 975 000 KR

TOMT 499 KVM  BYGGÅR 1974  EP 79 KWH/KVM/ÅR

VISAS SÖN 28/11 SAMT  MÅN 29/11 

MÄKLARE LINN LAGERQVIST, 070-510 65 69

FÄRINGSÖ  KEDJEHUS

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



Ekerövallen 2-planshus, Träkvista Säljstart januari -22

Centralt på Ekerö

Nyproduktion

5 ROK 105 KVM PRIS FRÅN 5 895 000 KR

AVGIFT 4 850 KR  BYGGÅR 2022

MÄKLARE SOPHIA ÅKERMAN, 070-760 46 63

EKERÖ BOSTADSRÄTT

Ekerövallen 3-planshus, Träkvista Inflytt våren-23

Modern trädgårdsstad

Söder och västerlägen

6 ROK 138 KVM PRIS FRÅN 6 495 000  KR

AVGIFT 6 375 KR  BYGGÅR 2022

MÄKLARE SOPHIA ÅKERMAN, 070-760 46 63

EKERÖ BOSTADSRÄTT

Fredrikstrandsvägen 17D, Ekerö Underbar sjöutsikt

Nyskick

Barnvänligt område

Här får hela familjen plats. Detta radhus är byggt i två plan med en boyta om 135 kvadratmeter fördelade på fem 

rum och kök.  Med utgång från vardagsrummet återfinns ett stort härligt trädäck med högt läge och fin sjöglimt.
5 ROK 135 KVM UTGÅNGSPRIS 6 175 000 KR

AVGIFT 5 989 KR BYGGÅR 2019 EP 62 KWH/KVM/ÅR

VISAS TIDSBOKNING MÄKLARE MARTIN LARSSON

070-830 01 61 OCH SOPHIA ÅKERMAN 070-760 46 63 

EKERÖ BOSTADSRÄTT

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


