
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!

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

����������	
���

������������������������

Extra julöppet 



 Anklevermousse   Selectos 
de Castilla.   95 g.   Grönpeppar, congac 
och original.   Jfr pris 621:05/kg.    

 /st 
 59k 

 Ankbröst   Frankrike. 
    Packad.   Jfr pris 189:00/kg.    

 /kg 
 189k 

 Smått och gott potatis  
 Svegro. Sverige.   900 g.     Jfr pris 14:33/kg.    

 12  90  /st 

 Färska fi kon   Europa.          

 9  90  /st 

 Clementinlåda   Spanien.   
2 kg.     Jfr pris 17:45/kg.    

 34  90  /st 

Fira Nobel 
med fi n middag!

Tips på festlig meny till  Nobelmidd agen!

Förr ätt :   Snitt ar med anklevermouss e 
och färska fi kon.

Varmrätt :   Ankbröst med apelsinsås och 
ugnstekta små potatisar.

Dess ert:  Clementin Pann acott a.

       Hitt a recept på ica.se

 Digestive   ICA.   400 g.   Gäller ej 
fullkorn.   Jfr pris 18:75/kg.    

 2  för

 15k 

Priserna gäller 6/12–12/12-21.



Öppet 7–22 Tappström

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

� �

av denna 

vara går till

1:00kr

 Ägg   ICA.   10-pack.   Strl M/L. 
  Jfr pris 1:70/st.    

 /st 
 17k 

 Benfri fl äskkarré  
 Sverige.   Ca 1100 g.   I bit. 
  Jfr pris 69:90/kg.    

 69  90  /kg 
 Broccolikronor   ICA. Spanien. 
  300 g.   Klass 1.   Jfr pris 33:33/kg.    

 /st 
 10k 

 Mogen avokado 3-pack   ICA. 
Colombia/Chile.   330 g.   Klass 1.   Jfr pris 60:61/kg.    

 /st 
 20k 

 Falukorv   Lithells.   800 g. 
    Jfr pris 25:00/kg.   Max 1 köp/hushåll.  

Minst 25% rabatt!SUPERKLIPP

 /st 
 20k 

 Plommontomater i ask  
 ICA. Spanien.   500 g.   Klass 1. 
  Jfr pris 30:00/kg.    

 /st 
 15k 

Trevlig tredje advent! 
önskar Jess ica & Fann y

En godare 
vardag



Köper du nya kompletta 
glasögon, bjuder vi på ett 

extra par glasögon med din 
egen styrka från utvalt 

sortiment (värde 4390:-) 
Gäller lagerglas + - 6/2. 

Kan ej kombineras 
med andra erbjudanden. 
Gäller t.o.m. 2021-12-31

SYNUNDERSÖKNINGSYNUNDERSÖKNING

5050 %
RABATTRABATT

(ordinarie pris 390:-)(ordinarie pris 390:-)

VÄRDECHECKVÄRDECHECK  
SYNUNDERSÖKNINGSYNUNDERSÖKNING
BOKA REDAN IDAG!
Boka en tid hos våra legitimerade optiker redan idag. Inget köptvång. 
Gäller för glasögon (ej linser, intyg, recept etc). Erbj. gäller t.o.m. 21-12-31
Namn......................................................................... Datum....../...... kl..........
Butik.................................................................................................................

2 2 förför 1! 1!

1999 - 2019

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

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

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

ADRESS 
Box 100, 178 22 Ekerö

HEMSIDA
www.malaroarnasnyheter.se

TRYCK Bold Printing Sthlm

UTGIVNING
2021

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

ANNONSER

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

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

• ANNONSSTOPP
Torsdag kl 12, en vecka före 
utgivning

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

Mälaröbornas egen nyhetstidning
Partipolitiskt obunden • Grundad 1949 av SvD

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

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

Helén Lo Johan Laila Gertrud Per Thomas

Alltid nära dig! 
100 % om Mälaröarn

a

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

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 är inte många dagar kvar på året och det är mycket som 
ska hinnas med och bli klart innan jul. Vi har två nummer till 
som ska ges ut innan vi kan stänga 2021. Nästa nummer 
kommer redan nästa vecka med utgivning 15 december och 
vårt sista nummer för året den 27 december och just det 
numret kommer du endast att kunna hämta i något av alla 
våra tidningsställ runt om på Mälaröarna. 

Den 12 januari landar första numret på det nya året. Under 
november månad har vi anlitat företaget RAM för att göra 
en läsarundersökning bland de boende på Mälaröarna om 
hur man läser tidningen och om man läser tidningen. Enligt 
den undersökningen läser hela 16 800 mälaröbor tidningen av 
kommunens 21 000 invånare som är i åldern 16 till 80 år. Otroligt 
starka siffror som gör oss väldigt motiverade att fortsätta förse 
er läsare med lokala nyheter om allt som händer på våra öar.

Trevlig läsning alla 16    800 mälaröbor! 
                                                                  Thomas Älgekrans          

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





Mälaröarnas
Boendestöd

NYHETER ”Citat” ’’NYHETER ”...visa att vi har kraften och viljan att förändra till våra invånares bästa och göra en insats för våra vackra Mälaröar” ’’

KOMMUNEN | Efter senas-
te tidens nominerings-
arbete står det nu klart 
att det är Johan Elfver 
(M), kommunens nuvaran-
de näringslivschef, som 
kommer axla manteln som 
moderaternas förstanamn 
på nästa års valsedel. 
Därmed är det också han 
som står på tur att ta över 
som kommunalråd om par-
tiet återigen vinner valet.

Den 2 december höll Ekerö-
moderaterna nominerings-
stämma i Tappströmssko-
lan och där bestämdes det 
hur valsedeln ska se ut när 
de lokala moderaterna går 
till val nästa år. 

– Medlemmarna rösta-
de i stort sett helt enligt 
nomineringskommittens 
förslag. Det betyder att för-
stanamnet blir Johan Elfver, 
därefter kommer Erik Lif 
Sjöcrona, Arnulf Langlet, 
Karin Kniberg och Frida 
Tamker, berättar nomine-
ringskommittens ordföran-
de Kjell Öhrström (M).

Tillsammans med sina 
kollegor har han under de 
senaste månaderna jobbat 
med att ta fram ett förslag 
bland de sju kandidater som 

själva anmält intresse för att 
efterträda Adam Reuterski-
öld, som har avsagt sig att 
fortsätta uppdraget efter 
nästa val. Kandidaterna har 
bland annat genomgått per-
sonlighetstester, intervjuer 
och fått sina tidigare meri-
ter granskade.

– Genom att presentera 
kandidaterna i den här ord-
ningen har vi försäkrat oss 
om att vi har ett bra lag som 
är duktiga på lagspel, säger 
Kjell Öhrström.

– Det är väldigt roligt, he-
drande och förpliktigande 
att ha fått det här förtroen-
det, säger Johan Elfver som 
för många kommunmed-
borgare är känd som kom-
munens näringslivschef. 
Han har dock även arbetat 
i flera år som informations- 
och presschef innan sin nu-
varande tjänst. 

– Jag kom in i kommunen 
2007 som pressekreterare, 
så det har blivit många år 
på tjänstemannasidan. Men 
från och med i torsdags när 
jag blev vald, så ingår jag 
inte längre i ledningsgrup-
pen, utan har bara kvar den 
delen av min tjänst som är 
en ren service- och stöd-
funktion. Från och med 
augusti kommer jag sedan 

vara tjänstledig för att kun-
na vara med i valrörelsen, 
berättar han.

Innan Johan Elfver började 
arbeta i Ekerö kommun och 
vid sidan av sitt arbete, har 
han hunnit med en hel del 
politiska uppdrag. Han har 
varit politiskt aktiv sedan 
1987 då han gick med i Mo-
derata ungdomsförbundet 
och har bland annat suttit 
i kommunfullmäktige och 
flera nämnder i Haninge 
kommun för moderater-
na, suttit i Stockholms läns 
landsting och haft uppdrag 
på finansroteln i Stock-
holms stadshus hos Carl 
Cederschiöld (M).

Han har även studier i 
statsvetenskap och ekono-
mi samt erfarenhet från det 
militära i sitt mångfacette-
rade bagage.

– Jag fram emot att till-
sammans med mina politi-
kerkollegor jobba stenhårt 
i valet där vi ska visa att vi 
har kraften och viljan att 
förändra till våra invånares 
bästa och göra en insats för 
våra vackra Mälaröar, säger 
Johan Elfver.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Johan kan bli nästa kommunalråd

Johan Elfver (M), blir moderaternas förstanamn 
på nästa års valsedel.                        FOTO: PRIVAT



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

GRÖNYTESKÖTSEL • VINTERVÄGHÅLLNING • VÄGBYGGEN

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

Så här års är det många som har visioner
Det kan röra julklappar eller planer för det kommande året. 

Vad står på din önskelista inför 2022? Kanske det där poolbygget? 

Eller kanske att äntligen fixa den där dräneringen...

Skicka gärna din lista till oss så ska vi se vad vi kan hjälpa till med.

Till dess har vi också en önskan - att på detta sätt få önska dig:

God Jul & Gott Nytt År!

DRÖMTIDER

Dags att köpa gran? 
Vi har som vanligt fi na, nyhuggna småländska granar. 

Vanlig gran 
0:-

Kungsgran 
550:-

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



Mälaröarnas
Hemtjänst

NYHETER ”Citat” ’’

’’

BRYGGA | Detaljplanen 
för den nya skolan på 
Bryggavägen är klar och 
ute på slutgiltig gransk-
ning. Många ekeröbor är 
kritiska till den nya trafik-
situation som detaljplanen 
innebär.

I östra delen av Ekebyhovs-
dalen, sydöst om Ekerö cen-
trum planerar Ekerö kom-
mun för en ny grundskola 
för 900 elever. Den nya de-
taljplanen för området 
innebär bland annat att man 
omvandlar Björkuddsvägen 
till parkområde och därmed 
stänger förbindelsen mellan 
Bryggavägen och Mälarö-
hallen. Svante Bengtsson, 
boende på Gällstaö, är en av 
de som är kritiska till försla-
get.

– Kommunen verkar 
bara ha tänkt på trafikflödet 
inne på skolans område. Var 
elever och föräldrar kom-
mer ifrån verkar man inte 
ha funderat speciellt över, 
säger han och menar att det 
är ogenomtänkt att stänga 
av genomfarten och blanda 
trafiken till och från skolan 
med övrig trafik. 

Svante Bengtssons far-
hågor är att det kommer bli 
stopp i trafiken både när 

bussarna stannar för att släp-
pa av och på barn, men också 
när föräldrarna från Jungfru-
sund och Gällstaö skjutsar 
sina barn och måste göra en 
vänstersväng över motsatt 
vägbana både för att komma 
till skolan och vidare till job-
bet efter det. Han tror också 
att det nya förslaget kom-
mer skapa mer trafik genom 
Ekerö centrum, samtidigt 
som man riskerar säkerheten 
för barnen.

– Gör man inte en bra 
lösning från början kom-
mer folk hitta sina egna lös-

ningar och släppa barnen på 
andra ställen än tänkt, säger 
han. 

Trots att den nya skolan 
kommer rymma dubbelt 
så många elever som gamla 
Ekebyhovsskolan och att det 
i utredningar framkommit 
att en stor andel av barnen 
lämnas med bil, planerar 
man också för färre hämt-
nings- och lämningsplatser 
än i dagsläget. Från ett 25-tal 
platser idag på 550 elever, 
till 16 platser för 900 elever. 
Motiveringen är att man vill 

att folk ska cykla till skolan 
istället för att köra bil. 

– Man planerar alltså inte 
utifrån hur situationen är 
eller kan förväntas bli, utan 
istället utifrån ett drömsce-
nario. Men många kommer 
även fortsättningsvis behö-
va ta bilen för att livspuss-
let ska gå ihop, säger Svante 
Bengtsson.

Mälaröarnas nyheter har 
sökt ansvariga på kommu-
nen för en kommentar, men 
utan resultat. Mellan 8 no-
vember och 8 december är 
detaljplanen ute på gransk-

ning och det är sista tillfället 
för berörda att lämna syn-
punkter innan kommunsty-
relsen beslutar om planen 
ska antas eller justeras ytter-
ligare.

Svante Bengtsson har 
skickat en skrivelse till kom-
munen där han framför sin 
syn på planerna men också 
ger några egna förslag på hur 
man istället kan lösa proble-
met.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Ny detaljplan för skola i Brygga

NYHETER ”Kommunen verkar bara ha tänkt på trafikflödet inne på skolans område” ’’

FÖRSLAG 
SVANTE BENGTSSON

 Flytta Bryggavägens 
sträckning närmare Alv-
erbäcks så att det går att 
skilja av övrig vägtrafik från 
bussar och hämta/läm-
na-trafik.

 Gör egen parkerings-
ficka för bussar så att 
andra fordon kan passera.

 Rita in cirkulations-
platser så att utfart från 
hämta/lämna-zon inte blir 
blockerad.

 Betänk att idrottshallen 
förhoppningsvis kommer 
att nyttjas även efter 
skoltid men när skolans 
personal fortfarande är på 
plats. Antalet p-platser är 
underdimesionerade.

 Håll Björkuddsvägen 
fortsatt öppen för biltrafik. 
Möjligen kan ett alternativ 
vara att enkelrikta vägen.

Detaljplanen för nya skolan vid Bryggavägen är nu ute på 
granskning med ett sista tillfälle för berörda att lämna 
synpunkter.                          ILLUSTRATION: LLP ARKITEKTKONTOR



                                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:

 KALENDARIUM

onsdag 8 december Ekebyovskyrkan
18:30 VECKOMÄSSA
 Präst: Monika Regnfors Sjörén . Musiker: Daniel Stenbaek

söndag 12 december Ekerö kyrka
11:00 GUDSTJÄNST
 Präst: Benny Runsten . Musiker: Kerstin Baldwin Sterner   

söndag 12 decemberr Lovö kyrka
11:00 GUDSTJÄNST
 Präst: Monika Regnfors Sjörén . Musiker: Torbjörn Gustavsson

8/12 – 14/12 2021

BRYT EN TRADITION

Vi lever alla under samma himmel. Vi har samma rättigheter 

men verkligheten ser olika ut. Tillsammans kan vi stoppa 

tvångsäktenskap, könsstympning och våld mot fl ickor.

JULINSAMLINGEN 2021

#BRYTENTRADITION

FLER ÄN 10.000 

FLICKOR KÖNSSTYMPAS 

VARJE DAG

EN AV TRE FLICKOR 

UTSÄTTS FÖR VÅLD 

UNDER SITT LIV.

FLER ÄN 30.000 

FLICKOR GIFTS BORT 

VARJE DAG. foto: jesper w
ahlström

/ikon 

Tillsammans kan vi göra skillnad. Din gåva gör det möjligt! 

PG 90 01 22-3     BG 900-1223
svenskakyrkan.se/act

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223

Äntligen får vi fira jul tillsammans!
Tänk att det som vi förr kunde gruva oss för och 
klaga över; julklappar som ska köpas, allt som ska 
fixas till julen och släktingar att besöka, har förra 
årets ”corona-jul” hjäpt oss se värdet i. 
Vi får träffas, vi får äta julmiddag tillsammans, vi 
får gå på julkonsert och på julaftonsmorgon gå 
med våra barn till kyrkan – Vi får fira jul!

Men vi ska fortsätta göra detta med försiktighet. 
Ekerö pastorat följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och 
regeringens beslut om vaccinationsbevis för inomhus arrangemang med 
mer än 100 deltagare.

Ekerö pastorat följer 
regeringens beslut om 
uppvisande av 
vaccinpass
för covid 19 vid
sammankomster där 
fler än 100 personer 
deltar.

Monika Regnfors Sjörén
Kyrkoherde

Banan hittar du på 
parkeringen vid 

Ekebyhovskyrkan.
Alla är hjärtligt välkomna att nyttja den. 

Förhållningsregler:

•Använd hjälm
•Visa hänsyn till andra åkare 

•All åkning på isbanan sker på egen risk
 

Isbanan håller öppet så länge
 som vädret tillåter.

 

Välkommen att åka skridskor!Välkommen att åka skridskor!

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

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
Julen är i antågande

Kanske någon mer än jag står lika chockad varje år inför december och inför julen?  
”Va? Redan? Men jag har ju inte ...” 

Innan man ens hunnit få fram adventsljusstaken så har redan flera grannar pyntat sina hus med ljusslingor  
nästan överallt. Något håglöst krafsar jag i den stora jullådan och får fram min lilla ljusstake till köksfönstret och den fina varma 
röda stjärnan till vardagsrummet, vips så klev värmen och myset in även hos mig, puh!

Ett annat sätt att fånga in lite julstämning kan ju vara att kika på julkrubbor! Vi har en jättefin utställning här i Stenhamra  
församlingsgård, allt från krubba med badankor, hemgjord av äggkartong till mer traditionella med träfigurer. Välkomna att kika på 
dem måndag, tisdag och fredag kl. 10-12, 13-15 till och med den 20 december.

Jag önskar er en fin fortsättning på december och glöm inte att du duger precis som du är.

Varma hälsningar
Sandra Malmborg
Diakoniassistent, Färingsö församling

Livsnära samtal om tro, hopp och kärlek

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

svenskakyrkan.se/natvandrare/chatt

GUDSTJÄNSTER
Tors  2021-12-09 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA
 Yngve Göransson, präst. Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

Sön 2021-12-12 Sånga kyrka
11:00 ADVENTSGUDSTJÄNST
 Yngve Göransson, präst. 
 Ligita Sneibe kyrkomusiker. 
 Sandra Haak Södervall och Marianne Caesar, sång.

Tors  2021-12-16 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA
 Yngve Göransson, präst.  

 
 .

 

”Julkrubbeutställning”
Stenhamra församlingsgård.

Mån, tis & fre 10-12, 13-15

Luciatåg - Online på Facebook
facebook.com/faringsoforsamling

Lördag 11/12 kl. 15.00

SAMLING 08-564 209 20

FÄRINGSÖ FÖ
Julen är i antågande

Kanske någon mer än jag står lika chockad varj
”Va? Redan? Men jag har ju inte ...” 

Innan man ens hunnit få fram adventsljusstaken så har
nästan överallt. Något håglöst krafsar jag i den stora jullåda
röda stjärnan till vardagsrummet, vips så klev värmen och mys

Ett annat sätt att fånga in lite julstämning kan ju vara att kika på julk
församlingsgård, allt från krubba med badankor, hemgjord av äggkarto
dem måndag, tisdag och fredag kl. 10-12, 13-15 till och med den 20 dec

Jag önskar er en fin fortsättning på december och glöm inte att du duger precis

Varma hälsningar
Sandra Malmborg
Diakoniassistent, Färingsö församling

Julkrubbeutställning”
mra församlingsgård.

fre 10-12, 13-15

Luciatåggggggg
facebo
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KOMMUNEN | När alla mälarö-
bor över 65 år blev uppmanade 
att ta sin tredje spruta visade 
det sig vara lättare sagt än gjort. 
Fullbokade tidsböcker och tims-
långa köer för drop-in väntade 
den som försökte.

NYHETER  

Pierre Anselmi, 72, och 
hans fru Anita Anselmi är 
några av de som vänt sig 
till vaccinationsbussen 
vid Tappströmsskolan för 
drop-in-vaccination när 
inga andra tider för vaccina-
tion funnits lediga. Men där 
väntade timslånga köer. 

– Inte ens en ung och frisk 
människa skulle orka stå 
där flera timmar i kylan och 
kallare kommer det att bli, 
säger Pierre Anselmi och 
poängterar att personalen 
gör sitt bästa men att det up-
penbart inte räcker med en 
sjuksköterska, som under 
mycket begränsade tider, 
ska vaccinera alla som är 
över 65 år i hela kommunen.

Flera av Mälaröarnas ny-
heters läsare har hört av sig 
och vittnar om liknande 
erfarenheter. Svårigheter 
att boka tider och köer på 
mellan två och tre timmar 
ute i kylan för drop-in-vac-
cination.

– Redan 20 minuter inn-
an öppning var det mellan 
femton och tjugo personer 
i kön, som dessutom fylldes 
på med personer som ändå 
lyckats boka en tid, berät-
tar Gunilla, 77 år, som vill 
vara anonym och som efter 

drygt två timmars väntan 
till slut lyckades få sitt vac-
cin. Hon tycker inte att det 
är värdigt att ha en vaccina-
tion av äldre som fungerar 
så illa.

– Det var flera som var 
både 65, 75 och 85 år i kön. 
Nog kunde man ha ordnat 
med lokaler inomhus eller 
ett kösystem som tillåtit 
att man kunnat gå ifrån och 
värma sig, säger hon.

När Margareta Montgo-
merie, 81, kom till bussen 
med sina 90-åriga grannar 
häromdagen fick de till och 
med veta att det var lönlöst 
att ställa sig i kön eftersom 
det bara fanns tid för de som 
förhandsbokat. Personalen 
hänvisade dem istället till 
1177.se för att boka, vilket 
inte var möjligt för gran-
narna. För Margareta, som 
gav det ett försök, resulte-
rade det bara i ett meddelan-
de om att tiderna var slut. 
Men efter ihärdiga försök 
har hon till slut lyckats få 
en vaccinationstid, i Söder-
tälje, som hon tackat ja till. 
Hon lider dock med sina 
äldre grannar som inte kan 
ta sig utanför kommunen.

– Vem är ansvarig för det-
ta haveri? undrar hon.   

Linda Bengtsson, pressan-
svarig på region Stockholm 
är medveten om bristen på 
vaccinationstider men ber 
om tålamod. Regionen tit-
tar på åtgärder för att skapa 
fler tider, meddelar hon via 
mejl. Vad det innebär för 
just mälaröborna kan hon 
dock inte svara på. 

Enligt Lena Törnblom 
Löfquist, samordningschef 
på Ekerö kommun, har även 
kommunen kännedom om 
problemen och har kontakt 
med regionen för att hitta 
en lösning. 

– Det är regionens ansvar 
och uppdrag och kommu-
nen har ingen möjlighet att 
påverka tiderna överhuvud-
taget. Vi har lämnat önske-
mål om utökade tider men 
vi delar bussen med en an-
nan kommun så det är inte 
möjligt just nu, säger hon 
men påtalar att man ändå 
försöker hitta en bättre plats 
för bussen att stå på, där det 
finns en varm lokal i direkt 
anslutning att vänta i.  

– Det är dock en ganska 
svår nöt att knäcka eftersom 
det ställs krav på tillgänglig-
het och säkerhet kring bus-
sen för såväl besökare som 
personal. Lokalen behöver 
dessutom stå tom från an-

nan verksamhet, säger hon. 
Pierre Anselmi tycker 

inte att det duger att skylla 
ifrån sig utan att alla måste 
ta sitt ansvar.

– I det här läget måste 
kommunen gå in och hjälpa 
till, informera om hur man 
ska gå tillväga för att få en 
vaccinationstid och se till 
att det finns lokaler att vac-
cinera i, säger han bestämt 
innan han tillägger.

– Och de måste snabba sig 
på så att vi inte hinner bli 
sjuka. 

Efter att den här artikeln 
skrevs har Ekerö kommun 
gått ut med information om 
att vaccinbussen stannar 
året ut och fortsätter ta emot 
för drop-in och bokade tider 
måndagar och tisdagar mel-
lan klockan 10  och 17 samt 
söndagar 10 till 15, men 
lunchstängt mellan 12 och 
12.30. Från och med söndag-
en den 5 december har bus-
sen också bytt plats och står 
mitt emot Nordiums entré 
på Tegelbruksvägen 4 till 6, 
vilket gör att de som väntar 
på vaccination kan vänta in-
omhus.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

 ”Inte ens en ung och frisk människa 
skulle orka stå där flera timmar i kylan”’’KOMMUNEN  | Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) 

har granskat en lex Maria-anmälan som rör en vårdcen-
tral på Mälaröarna. Anmälan handlar om försenad dia-
gnos av sköldkörtelrubbning, vilket kunde ha lett till 
allvarliga komplikationer. Ivo avslutar nu ärendet och 
konstaterar att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som 
har behövts.

MÄLARÖARNA | Fyra företag som är verksamma på 
Mälaröarna har nyligen fått besked om att de ska betala 
tillbaka utbetalda pengar enligt lagen om stöd vid kort-
tidsarbete, så kallat permitteringsstöd. Detta eftersom 
Tillväxtverket har funnit att företagen inte har rätt till 
hela summan. För varje företag rör det sig om belopp på 
strax under eller över 100 000 kronor.

EKERÖ | En person boende på Ekerö är en av 14 personer 
som har anmält Filmstaden till Justitieombudsmannen 
(JO) efter beskedet om att det från den 1 december kom-
mer att krävas ett vaccinationsbevis för att gå på bio i 
salonger med 100 platser eller fler. ”Detta är rent av en 
diskriminering för bland annat mig som valt att inte 
vaccinera mig. Märk väl att inget som helst bevis på att 
vaccinet ska hjälpa mot smitta och smittspridning har 
gjorts, snarare tvärtom.” skriver anmälaren.

JO ska dock granska statliga och kommunala myn-
digheter och Filmstaden står inte under JO:s tillsyn, så 
därför kommer inte dessa anmälningar att utredas.

En annan mälaröbo har även JO-anmält riksdagen 
och Folkhälsomyndigheten för att införa vaccinpass 
istället för att godkänna antikroppstester eller negativa 
covidtester.

KOMMUNEN | Ett skyddsombud på en arbetsplats som 
drivs av Ekerö kommun och är belägen på Ekerö, har an-
mält allvarliga brister i arbetsmiljön. Bristerna gäller att 
det inte funnits godkända ventilationskontroller under 
det senaste två åren, trots påstötningar och att persona-
len mår dåligt av den dåliga luften. Likaså misstänks det 
finnas mögel i lokalerna. Skyddsombudet kräver ome-
delbara åtgärder av arbetsgivaren.                                            

KOMMUNEN | Ekerö kommun har kommit överens 
med en leveranstjänst om att placera ut tre boxar för 
mottagning och återsändning av paket, i kommunen. 
Boxarna finns i Ekerö centrum, på Jungfrusundsvägen 
och vid Sjöstadskajen. De står utomhus och är tillgäng-
lig dygnet runt.

– Boxen är en service vi vill testa för kommunens 
invånare som gör att de inte behöver ta sig till ett 
utlämningsställe för att hämta sitt paket. Det mins-
kar även trycket på andra utlämningsställen, särskilt 
under till exempel julen när e-handeln ökar kraftigt, 
säger Sara Gahm, teknik- och exploateringschef, Ekerö 
kommun.

Timslånga 
köer för 
ny spruta



Flera av Mälaröarnas nyheters läsare har hört av sig och vittnat 
om svårigheter att boka tider och köer på mellan två och tre 
timmar ute i kylan för drop-in-vaccination.  FOTO: HELEN BJURBERG

MÄLARÖARNAS NYHETER  REDER UT…

Mälaröarnas nyheter tog 
kontakt med Ekerö kom-
mun för att reda ut om ryk-
tet stämmer eller inte. Här är 
svaret vi fick:

– Kommunen har inte ne-

kat en förfrågan om tältupp-
ställning. Vi för en löpande 
dialog om de behoven Sten-
hamra hälsocentral har, där 
vi tillsammans bland annat 
kommer diskutera behov av 

en lösning för de patienter 
som väntar utomhus, säger 
Jonas Tingvall, fastighets-
chef Ekerö kommun.
  Mälaröarnas nyheter har 
också sökt Stenhamra häl-
socentral för en kommentar, 
dock utan resultat.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Var? Nordiums entré på Tegelbruksvägen 4 till 6, Ekerö.

När? Måndagar och tisdagar 10.00-17.00 (lunchstängt 12.00-12.30) samt söndagar 
10.00-15.00 (lunchstängt 12.00-12.30). 

Hur? Boka via appen Alltid öppet. Välj Ekerö – vaccination covid – Mobila doktorn.     
Du kan även boka tid för vaccination på telefonnummer 08-428 429 30, alla dagar klockan 
08.00-19.00. Observera att trycket är högt och det kan vara lång väntetid.

KOMMUNEN | Ett rykte har florerat om att Stenhamra 
hälsocentral ansökt om att få sätta upp ett uppvärmt tält 
utanför sina lokaler, för att patienterna ska slippa stå ute 
i kylan och vänta på sin tur, men att kommunen inte gett 
sitt tillstånd till detta.

FAKTA  VACCINATIONSBUSSEN

Gustavshill
 

Blommor

Presenter

• Tel 560 425 80 •



Barn- och ungdomsförvaltningen har startat ett närvaroteam som ska arbeta för att öka skolnärva-
ron och stödja elever med problematisk frånvaro till en fungerande skolgång. Fr.v: Sandra Kelloniemi, 
Emil Swanberg, Andreas Ohlsson och Åsa Karström. FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS

NYHETER ”Citat” ’’

KOMMUNEN | Ett team 
som ska hjälpa barn och 
unga med problematisk 
skolfrånvaro att få till en 
fungerande skolgång är 
Ekerö kommuns nya sats-
ning.

Under hösten har barn- 
och ungdomsförvaltning-
en startat ett närvaroteam 
som ska arbeta för att öka 
skolnärvaron och stödja 
elever med problematisk 
frånvaro till en fungerande 
skolgång. Åsa Karström, 
metodutvecklare på central 
elevhälsa, Ekerö kommun, 
är ansvarig för det nya tea-
met, bestående av en speci-
alpedagog, en lärare och en 
skolpsykolog. 

Stödet riktar sig till de 
elever i kommunen som 
har stor frånvaro.

– Det är framförallt i 
mellan- och högstadiet de 
här problemen uppstår. 
Många gånger är det kopp-
lat till NPF-diagnoser eller 

andra orsaker till att man 
är känslig för en kravfylld 
miljö, berättar hon. 

Tidigare har det legat på 
elevens egen skola att hitta 
lösningar för elever med 
närvaroproblematik, men 
med Närvaroteamet kom-
mer nya möjligheter att 
komma, tror Åsa Karström. 

Hon förklarar att teamet 
kommer kunna göra både 
skol- och hembesök men 
också vara den som har 
helheten kring eleven och 
samordnar insatserna med 
övriga instanser såsom ex-
empelvis habiliteringen 
och socialtjänsten.

Sedan augusti, då arbetet 
drog igång, har teamet träf-
fat rektorerna på samtliga 
kommunens skolor, vilka 
hjälpt till att identifiera ett 
drygt fyrtiotal elever som 
är aktuella för stödet.

– Det finns ingen direkt 
nationell statistik på hur 
vanligt det är med proble-

matisk skolfrånvaro, men 
ju mer man uppmärksam-
mar problemet desto fler 
barn med de här problemen 
hittar man. Känslan vi har 
är att Ekerö kommun ändå 
inte utmärker sig, säger Åsa 
Karström.

När eleverna är identifie-
rade väntar arbetet med att 
tillsammans med eleven 
själv, vårdnadshavare och 
skola, utreda orsaken till 
frånvaron och hitta funge-
rande lösningar.

– Det kan innebära allt 
från att finnas där med stöd 
och handledning till sko-
lans personal till att erbju-
da eleven lektioner i när-
varoteamets egna lokaler. 
Dit kan man komma själv 
eller med sin lärare, om 
den egna skolmiljön är för 
stress- eller ångestfylld, sä-
ger hon och tillägger att det 
inte finns något rätt och fel 
i arbetet men att det kräver 
kreativitet och flexibilitet 

hos de inblandade. 
– Alla kommer behöva 

gå lite utanför sitt eget an-
svarsområde för att hjälpa 
eleven.

Närvaroteamet ska dela 

lokaler med jobbcenter i 
den gamla radiobutikens 
lokaler i Ekerö centrum. 
Det kommer drivas som ett 
projekt under ett år men är 
efter det tänkt att bli en sta-

dig verksamhet. 
Den 3 december invigs den 
nya verksamheten.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Nytt team ska stötta barn 
och unga med skolfrånvaro

NYHETER ”Alla kommer behöva gå lite utanför sitt eget ansvarsområde för att hjälpa eleven” ’’



God jul &
gott nytt år!

Med önskan om en 
god jul och ett tryggt 

hem för .
På vår önskelista står trygghet högst upp. Vi vill bidra till att fler får ett 
tryggt hem. Därför skänker vi för varje förmedlad bostad 100 kr till SOS 

Barnbyar, Sveriges Stadsmissioner eller BRIS. Det har sedan 2018 
resulterat i drygt 17 miljoner kronor i arbetet för ett tryggt hem för fler. 

Vi hoppas att du också får en lugn och trygg jul – och ett gott 2022! 
Läs mer på fastighetsbyran.com/samhallsansvar

Fastighetsbyrån Ekerö 
08-564 109 80 / fastighetsbyran.com



De tolv parhusen kommer smälta in i den omgivande bebyggelsen. Fr. v. Peter Östergren, förste vice ordförande i Ekerö bostäders styrelse tog det första spadtaget tillsammans med Göran Heikius, vd på 
Heikius hus, Ingemar Hertz, ordförande i Ekerö bostäders styrelse och Ove Wallin (C), kommunstyrelsens förste vice ordförande.                                                                                                           FOTO: LO BÄCKLINDER

NYHETER ”Citat” ’’

ADELSÖ | Den 24 novem-
ber var en viktig dag för 
adelsöborna, då det första 
spadtaget togs till bygget 
av de 24 hyreslägenheter 
som man planerat sedan 
länge. Med ens tredubblas 
nu antalet hyreslägenhe-
ter på ön.

Senast det tillkom hyres-
bostäder på Adelsö var 
1982, då tio marklägenhe-
ter byggdes i Hovgårds-
området. Nu blir det alltså 
ytterligare 24 lägenheter 

fördelade på sex tvårums-
lägenheter, tolv trerum-
mare och sex stycken fyror. 
Varje lägenhet kommer ha 
en egen liten tomt samt en 
parkeringsplats i anslut-
ning till lägenheten.

Redan för fem år sedan 
skrev Mälaröarnas nyheter 
om planerna på att bygga 
ytterligare hyresbostäder 
på Adelsö, för att möta 
bristen på lägenheter i 
kommunen. Då var proble-
met att hitta intresserade 
husföretag som kunde tän-

ka sig att bygga på platsen. 
Nu är dock både det hindret 
undanröjt och bygglovet 
i hamn. Spadtaget, som 
skedde i en hög med grus 
då marken var frusen, blev 
starten på själva byggandet.

– Det här spadtaget är ett 
viktigt sådant för lands-
bygden på såväl Adelsö 
som Munsö. Bostäderna 
behövs för att bevara och 
utveckla den service som 
behövs här. Men bostäder-
na i sig gör ingen skillnad, 

det är människorna som 
kommer bo där som är med 
och bygger samhället med 
förskola, skola, affärer, för-
eningslivet och andra verk-
samheter, sa Ove Wallin 
(C), kommunstyrelsens 
förste vice ordförande som 
tog det första spadtaget 
tillsammans med Ingemar 
Hertz, ordförande i Ekerö 
bostäders styrelse, Peter 
Östergren, förste vice ord-
förande i Ekerö bostäders 
styrelse och Göran Heiki-
us, vd på Heikius hus. 

Norrlands VA kommer att 
påbörja markarbeten i bör-
jan av 2022 och husleverans 
från Heikius hus kan kom-
ma till stånd hösten 2022. 
De första tio lägenheterna 
beräknas vara inflyttnings-
klara i början av 2023 och 
den andra etappen med de 
resterande fjorton lägen-
heterna, ungefär ett halvår 
senare.

Med tanke på att Ekerö bo-
städer för närvarande har 
3 000 personer i bostads-

kön som har anmält intres-
se för att få hyra en lägenhet 
på Adelsö, så förslår dock 
inte de 24 nya lägenheter-
na långt. Men ytterligare 
byggprojekt är på gång.

– Vi planerar även att 
förtäta vårt område Hov-
gården på Adelsö, med 
ytterligare sex lägenheter, 
berättar Claes Vikström, 
fastighetschef på Ekerö bo-
städer.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

NYHETER ”Vi planerar även att förtäta vårt område Hovgården på Adelsö, med ytterligare sex lägenheter” ’’

Spaden i backen på Adelsö



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

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



MÄLARÖARNA | Mälar-
öarnas näringsidkare har 
drabbats olika hårt av de 
senaste årens pandemi 
och en del har till och med 
gynnats av restriktioner-
na. Några av kommunens 
företagarföreningar kan 
dock berätta att det 
mesta börjar gå tillbaka 
till det läge som var innan 
smittan drabbade sam-
hället.

Den 1 december införde 
Folkhälsomyndigheten nya 
föreskrifter och allmänna 
råd för att minska smittan 
av Covid -19 i samhället. Det 
betyder till exempel att i fri-
tids- och kulturverksamhe-
ter samt på handelsplatser 
och marknader informera 
besökare om hur smitt-
spridning kan undvikas och 
ge möjlighet till handtvätt. 
De som driver den typen 
av verksamheter rekom-
menderas också att vidta en 
rad åtgärder som minskar 
risken för trängsel. Många 
Mälaröföretagare som dra-
git en lättnadens suck efter 
att ha kunnat släppa på sina 

anpassningar, har nu åter-
igen tejpat pilar på golven 
och satt upp anslag om hur 
kunderna ska agera för att 
undvika smitta.

När det gäller näringsid-
karna i Ekerö centrum har 
de drabbats respektive 
gynnats av pandemin i oli-
ka utsträckning. Några av 
butikerna fick ett uppsving 
vid pandemins början, när 
bunkringen av läkemedel 
och livsmedel blev ett fak-
tum. Många jobbade ock-
så hemma, vilket gynnade 
restauranger och kaféer vars 
lunchförsäljning ökade. An-
dra drabbades hårt av mins-
kat kundunderlag, när bland 
annat äldre personer och 
andra riskgrupper uppma-
nades att hålla sig hemma.

– Generellt sett kan man 
säga att handeln har varit 
ganska bra under den här 
tiden och efter att de äldre 
blev fullvaccinerade och fick 
röra sig fritt igen i våras, har 
det hämtat upp ytterligare. 
Det fanns nog ett uppdämt 
behov bland dem, säger 
Thorbjörn Rönnlund, som 

driver Din Syn i Ekerö cen-
trum och är ordförande för 
Ekerö centrumförening. 

Även Företagarna Ekerö 
kan konstatera att med-
lemsföretagen har drab-
bats väldigt olika beroende 
på vilken bransch de varit 
verksamma i. Många företag 
som tappat kunder har dock 
hämtat upp och fått fart på 
sina affärer igen.

– Det finns dock vissa 
problem som kvarstår. Dels 
har vi transportbekymmer 
och råvarubrist som på-

verkar vissa. Likaså är det 
vissa i restaurang- och ka-
fébranschen som har svårt 
att hitta kompetent perso-
nal efter att de var tvungna 
att permittera i början av 
pandemin. Det är en hel del 
av dem som blev av med 
jobbet då som har passat 
på att sadla om, förklarar 
Susanna Kihl, Företagarna 
Ekerö.

Det kvinnliga företagarnät-
verket Selma, som också 
är verksamt i kommunen, 
känner igen det faktum att 

många av medlemmarna 
återigen har fått fart på sina 
företag efter en tids ned-
gång. 

– Överlag tar det nu fart 
för våra medlemmar ef-
ter att restriktionerna har 
släppt. En del som drabba-
des hårt, fick under pande-
min ställa om sina företag 
men ser även de nu en ökad 
efterfrågan, säger Annika 
Engström, ordförande i för-
eningen.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Näringslivet återhämtar sig  Ny krögare i 
Troxhammar

TROXHAMMAR | I början 
av 2022 tar Mikael Nilsson 
och Katarina Sten över res-
taurangen på Troxhammar 
golfklubb. De har båda lång 
erfarenhet av restaurang-
branschen och kommer 
senast från Lovö bistro 
på Drottningholms golf-
klubb. Mikael har tidigare 
arbetat en tioårsperiod på 
Troxhammar golfklubb, 
men har även arbetat på 
Royal viking och flera andra 
restauranger. Katarina har 
arbetat som servitris, hov-
mästare och bartender på 
många välkända krogar, som 
till exempel Gondolen, Ulla 
Winbladh, Melanders fisk 
och Sjömagasinet.

Menyns inriktning kom-
mer vara modern husmans-
kost, med inriktning på fisk 
och skaldjur och säsongens 
råvaror.                                      

Näringgsliv ”  Thorbjörn Rönnlund’’
THORBJÖRN RÖNNLUND, 

EKERÖ CENTRUM-
FÖRENING

SUSANNA KIHL, 
FÖRETAGARNA EKERÖ

ANNIKA ENGSTRÖM, 
FÖRETAGARNÄTVERKET 

SELMA



Klinik på Ekerö 
har varit målet
JUNGFRUSUND | MN besö-
ker Karlaplanskliniken och 
träffar Isabelle Spicker som 
berättar om verksamheten, 
tankarna inför framtiden 
och sin/företagets syn på 
utvecklingen av Mälaröarna. 
 
När bildades Karlaplans-
kliniken och vem starta-
de företaget? 
– Karlaplanskliniken star-
tades 2012 av mig, Isabelle 
Spicker som är utbildad till 
auktoriserad hudterapeut. 
Under årens lopp har jag 
även hunnit med en del vi-
dareutbildningar och är idag 
även certifierad laserter-
peut, certifierad LPG-tera-
peut och har sex stycken in-
ternationella examens som 
hudterapeut. Jag sitter även 
med i ledningsgruppen för 

Hudvårdshögskolan i Stock-
holm.

Hur har företaget vuxit? 
– Vi har vuxit med flera med-
arbetare inne i stan och på 
vår klinik på Östermalm har 
vi arbetat aktivt i branschen 
med avancerad hudvård och 
2018 vann vi pris som ’’Årets 
salong”,  vilket vi är oerhört 
stolta och tacksamma för. I 
slutet på augusti lämnade vi 
Östermalm och har äntligen 
flyttat till vackra Ekerö. För 
mig som är ekeröbo har detta 
varit ett mål i flera år nu och 
äntligen har jag hittat rätt lo-
kal för vår verksamhet.

Berätta om er verksam-
het, vad är det ni gör? 
– Som auktoriserad hudtera-
peut är jag expert på huden 

som är kroppens största or-
gan. Jag är dessutom laserte-
rapeut och jobbar med per-
manent hårborttagning och 
som LPG-terapeut jobbar 
jag med en maskinell bind-
vävsmassage som bearbetar 
muskulaturen, ökar blod-
cirkulationen och stimulerar 
lymfflödet i kroppen. Med 
mig jobbar även överläkare 
Mattias Jangard som har va-
rit med från starten med in-
jektionsbehandlingar. 
   –Tanken är också att vi ska 
utveckla våra behandlingar 
nu när vi flyttar till Ekerö 
och bland annat börja er-
bjuda kurser och workshops 
för både privatpersoner och 
företag

Finns det några speciella 
trender just nu? 

– Den största trenden som vi 
kan se just nu är att kropps-
behandlingar blir mer och 
mer populärt. Utomlands 
har man kunnat se att det har 
varit nästan lika självklart 
som att gå och träna och nu 
senaste åren har även detta 
ökat i Sverige. Vi erbjuder 
LPG-behandlingar för både 
kroppen och ansiktet som 
är ett jättebra komplement 
till träning.  En annan trend 
vi ser öka är microneedling 
som fungerar på alla pro-
blem som man kan tänkas ha 
med huden. Framförallt får 

man en kollagenstimuleran-
de effekt som i sin tur leder 
till att man får en spänstig 
hud med mer lyster, mindre 
rynkor och jämnare hudton.

Vadutmärker er mot an-
dra företag i  branschen?
– Jag skulle säga att vi utmär-
ker oss genom att vi har ett 
oerhört engagemang i våra 
kunder och strävar efter att 
alltid göra vårt yttersta för 
att leverera kunskap, kvalité 
och inge förtroende. 

Hur vill ni se Mälaröarna 

utvecklas framöver?
– Jag tycker redan att mä-
laröarna är på rätt spår just 
nu med marinan som växer, 
det flyttar mer och mer fö-
retag hit och det känns all-
mänt som att det utvecklas 
hela tiden. Jag skulle vilja se 
ännu mer tillväxt av företag 
med fler butiker för att få ett 
levande samhälle så att man 
inte känner att man måste 
åka in till stan.

Till sist, vilket företag i 
vill ni läsa om? 
– KWPA.                                      

g MN MÖTER! ’’Isabelle Spicker

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.

 Isabelle 
Spicker 

FOTO: 
THOMAS 

ÄLGEKRANS

Läs mer på vallingbycentrum.se

Upplev en hel månad med 

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

Träffa tomten
varje lördag fram 
till jul kl.12-16 i k:5

Julkonsert i k:5 
med Kulturskolan
8 & 9 dec kl.17:30

Julmarknad 
på Vällingby Torg
17-23 dec kl.10-18

Barnteater  
med Vera i Veras Värld 
18 & 19 dec kl.12 & 14

Skridskobana 
på Vällingby Torg
alla dagar kl.10-20

Luciakonsert
med Kulturskolan 
i k:5 13 dec kl.17.30



Lilly är redo för elitserien
KONSTÅKNING | I helgen 
debuterar Lilly Almgren 
Lidman i elitserien i konst-
åkning. 

Lilly Almgren Lidman, 
12, är en av Sveriges bästa 
konståkare i sin åldersklass 
ungdom 13. Förra året skulle 
egentligen debuten i elitse-
rien ha skett men den blev 
inställd på grund av pande-
min. För att ta en plats i årets 
elitserie var hon först tving-
ad att genomgå ett nervöst 
kval.

– Jag var såklart nervös 
inför kvalet, då vi bara hade 
en tävling på oss att preste-
ra men det gick bra. Jag fick 
fina poäng och kvalade in på 
femteplatsen i hela Sverige, 
säger hon. 

Efter det lyckade kvalet ser 
hon fram emot elitserien där 
även en annan Mälarötjej, 
Ester Norlander kommer att 
delta. Den första deltävling-
en sker i Luleå i helgen.

– Det ska bli spännande 
att få tävla på andra ställen i 
Sverige och mot andra tje-

jer som inte är ifrån Stock-
holm. Det är så roligt att jag 
har kommit med i elitserien 
och kul att Ester och jag kan 
åka tillsammans, säger Lilly 
Almgren Lidman.

Försäsongen och de förbe-
redande tävlingarna har gått 
bra, där hon har tagit två 
brons och en fjärdeplats. 
Just nu tränar Lilly Almgren 
Lidman sex dagar i veckan 

och hoppas kunna lägga till 
ytterligare svårighetsgrader 
i sitt program under säsong-
en.

– Några mål är att jag ska 
kunna lägga in trippelhopp 

snart i mina program. Jag 
tränar jättemycket på det. 
Sedan skulle det vara kul att 
få så bra poäng på elitserie-
tävlingarna så jag kan få vara 
med på SM. Jag hoppas ock-

så att jag ska kunna få tävla 
i något annat land, avslutar 
Lilly Almgren Lidman.

JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

Sportnyhet? Skicka kort text till sport@malaroarnasnyheter.se

”...fina poäng och kvalade in på femteplatsen i hela Sverige.”
Lilly Almgren LidmaSpporten ’’

Lilly Almgren Lidman debuterar i elitserien i Luleå i helgen.  FOTO: PRIVAT



Helios
Här finns alltid något att göra 

och någon att prata med.

Helios vänder sig till alla som är över 18 år 
som lever med eller har tidigare erfarenheter av 
psykisk ohälsa.

Här finns många aktiviteter som hantverk/skapande, 
datorer och media, 3D-modellering, miniatyrbygge, 
hälso- och må bra-aktiviteter, musik och utflykter.

För dig som vill ta nästa steg och börja 
arbeta eller studera erbjuder vi individuell 
vägledning och coachning. 

Välkommen till Helios

Fredrikstrandsvägen 2B

Mer information finns på: 
www.ekero.se/helios

Välkommen till Aktivitetshuset

Invigning 

15 dec
kl. 13.00 - 15.00

Känner du någon som har svårt att ta sig hemifrån, 

som skulle behöva en plats att komma till, delta i 

aktiviteter eller bara ta en kopp kaffe? Tipsa gärna om oss!

soomm skulle behöva en plats att kkomommmama tilill,l,,, delelta i 

akakakakktitit viviteteteeetetter eller bara ta en koppp p kakaffffffffffe?e?e TTipipsasaaa ggäärärnanan oom mm m osososo s!s!s!

Socialförvaltningen 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

Nybakade lussekatter Nybakade lussekatter 
hela dagen  hela dagen  

måndag 13 december.måndag 13 december.
Öppet kl 08.00-17.00Öppet kl 08.00-17.00

Välkommen! Välkommen! 

RIDSPORT | Hoppryttaren 
Filippa Enmark blev av tid-
ningen Ridsport utsedd till 
årets komet. 

Mälarötjejen Filippa En-
mark, 20, har stått för en 
rad fina prestationer på 
hästryggen. Bland annat 
har hon tagit SM-guld 
som sistaårsjunior utom-
hus 2019 med förstahästen 
King Kong van’t Valis-
senhof. 2020 tog hon sitt 
första år som Young rider 
hem SM-guldet inomhus 
med Cartier du Chateau 
Hollogne Z. I år blev det ett 
SM-silver utomhus med 
King Kong van’t Valissen-
hof och hon har dessutom 
två år i rad vunnit SM-
guld i lag tillsammans med 

Jump Club RF. I Gothen-
burg Horse Show tog hon 
silver i Young Rider Cup. 
Hon har även ridit flera na-
tionshoppningar för Sveri-
ge och ingick i bronslaget i 
ungdomsryttarnas Nations 
Cup-final i Nederländerna i 
september.

För sina fina prestationer 
har hon av tidningen Rid-
sport blivit utsedd till årets 
komet.

På Sweden International 
Horse Show på Friends 
nyligen slutade dessutom 
Filippa Enmark på en fin 
andraplats i Arena Youth 
tour.

JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

INNEBANDY | Ekerö inne-
bandyherrar tog i lördags 
en storseger i innebandyns 
division 2. Bortamötet mot 
bottenlaget Sörskogens IF 
slutade hela 17-5 till Ekerö. 
Det var välbehövliga poäng 
för Ekerö som i och med 
segern tog sig upp på fast 

mark i tabellen. På de nio 
inledande omgångarna har 
Ekerö tagit 10 poäng och 
ligger på en åttondeplats av 
12 lag.

JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

Storseger för Ekerö

Medaljer i 
tyngdlyftning
TYNGDLYFTNING | Tre kil-
lar från Mälaröarna har stått 
för fina prestationer i tyngd-
lyftning den senaste tiden. 

Eric Vedin, 18, tog 
SM-guld och svenskt rekord 
i bänkpress med 165,5 kg i 
ungdomsklassen. 

Lykke Jacquet, 18, sluta-
de på fjärdeplats under SM i 
ungdomsklassen.

Lukas Lindgren, 19, tog 
guld i nordiska mästerska-
pen i bänkpress på 177,5 kg 
och vann med det i överläg-
sen stil i juniorklassen. Han 
kom även trea i styrkelyft.               

JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

SPORTEN p

Lykke Jacquet, Eric Wedin och  
Lukas Lindgren.  FOTO: PRIVAT

Enmark blev årets komet

Ekerö i blått från en tidigare match. 
FOTO: PRIVAT

Filippa Enmark 
med hästen King Kong

FOTO: PRIVAT



TRÄKVISTA | En rafflande 
julkalender skriven av 
11-åriga Ellie Björklund 
från Ekerö med lokala skå-
despelare från Träkvista 
fritidsklubb sänds nu på 
Spotify. Inte förrän på 
julafton kommer den spän-
nande upplösningen på 
äventyret.

Under senaste tiden har det 
pågått ett extra intensivt ar-
bete i inspelningsstudion på 
Träkvista fritidsklubb under 
eftermiddagarna. Här har ett 
gäng fritidsklubbsbarn spelat 
in tretton avsnitt av julkalen-
dern ”En magisk jul”  som 
släpps varannan dag fram till 
jul på Gårdspodden Ekerö på 
Spotify. Under 23 och 24 de-
cember kommer de sista av-
snitten och först då får man 
veta hur det går för huvud-
rollsinnehavaren Livie.

– Man får följa en tjej som 
ska flytta med sin pappa, sin 
bonusmamma och sin bo-
nusbrorsa och då måste hon 
byta skola. När hon rensar 
bland sina saker i den gamla 
skolan hittar hon en grej i en 
ask som gör att hon får vara 
med om många spännande 
äventyr, berättar Ellie Björk-

lund, som både är författare 
och spelar huvudrollen i ka-
lendern.

Hon är en mycket produk-
tiv skribent och förklarar att 
mest skriver hon fantasy, 
vilket också är den genre 
som julkalendern passar bäst 
in i.

Isabell Bohman och Emi-
lie Waldemarsson går båda 
i samma klass som Elli och 
har olika roller i julkalen-
dern.

– Jag spelar två roller, både 

som en ond och en god alv 
och jag tycker att det är jät-
teroligt att vara med, säger 
Isabell.

Emelie, som spelar tom-
tenisse berättar hur ryktet 
om kalendern har spridit sig 
i den skola där de tre går och 
att intresset är stort för att få 
höra vad de har åstadkom-
mit tillsammans med de öv-
riga skådespelarna.

Linda Svalstedt Wiberg, 
utåtriktad fritidsledare, på 

Ekerö fritidsgårdar, är den 
som klipper inspelningarna, 
letar ljudeffekter och håller 
ihop själva arbetet. Att leda 
barnen i att spela in ljud är 
dock inget nytt för henne. 
Under fem år har hon till-
sammans med ungdomar 
och barn som besöker fri-
tidsgården eller fritidsklub-
ben under eftermiddag och 
kvällstid, gjort Gårdspod-
den som blivit uppskattad 
långt utanför Sveriges grän-
ser.

– Vi vet att vi till och med 
har lyssnare så långt bort 
som i Australien. I podden 
tar vi upp ämnen som rör 
allt från kärlek, glutenin-
tolerans, relationer och 
HBTQ-frågor till bokstavs-
diagnoser. Det är en viktig 
del i vårt arbete med att lyf-
ta frågor som vi vet är vikti-
ga att prata om för ungdo-
marna, säger hon.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Spännande julkalender

KULTUR ”Jag spelar två roller, både som en ond och en god alv och jag tycker att det är jätteroligt att vara med” ’’
Isprinsessan
STENHAMRA | I en nyut-
kommen bok berättar 
stenhamrabon Britt Elfving 
om sin tid i svenska konst-
åkningselitens topp under 
1960-talet. Då var hon 
bland annat flerfaldig 
både svensk och nordisk 
mästarinna

I boken 
skriver hon 
om hur hon 
och kon-
ståknings-
kollegor på 
den tiden 
var ”glada 
amatörer som åkte konståk-
ning när det fanns isar” och 
att pressen var minimal. 

– Jag berättar hur jag bör-
jade träna som sexåring på 
ofta snöiga utomhusrinkar, 
nådde framgångar, blev me-
dial ”isprinsessa”, träffade 
många konståkare i Sverige 
och utomlands, mötte min 
första kärlek, slutade tävla 
som 21-åring efter konflikter 
om amatörskap med kon-
ståkningsförbundet och gick 
vidare i livet, beskriver hon 
sin bok.

Efter tävlandet har Britt 
Elfving jobbat som kon-
ståkningstränare, gymnas-
tiklärare, reseledare och 
sjukgymnast och blev så 
småningom även forskare 
och lärare i fysioterapi.         

Ellie Björklund, Emilie Waldemarsson och Isabell Bohman 
är några av dem som hörs i pod-julkalendern. Ellie har även 
skrivit manuset.                                                  FOTO: LO BÄCKLINDER   

Året om hjälper vi familjer och enskilda personer med matpengar 
och mat. Har vi möjlighet så kan vi ibland hjälpa till lite extra  
ekonomiskt när tillvaron rämnat och stöd inte finns att få från  
annat håll.  
De diakonala behoven är extra stora vid storhelger.

Vi tar gärna emot frivilliga bidrag till vårt Swishnummer:  
123 633 36 86

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta diakoni- 
assistent Sandra Malmborg:  
08-564 209 50 eller sandra.malmborg@svenskakyrkan.se

Hjälp oss hjälpa!Hjälp oss hjälpa!



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

ICA TAPPSTRÖM
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EN NÄRA JUL 
I EKERÖ CENTRUM
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MN 1979

Har du bott på Mälaröarna länge och har något historiskt att berätta? Hör av dig till oss: red@malaroarnasnyheter.se
M
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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.

Flygshow lockade 20 000 
besökare till Skå flygfält
SKÅ | Det bjöds på hisnande 
flyguppvisningar och prov-
flygning när Lions Färingsö 
och Stockholms flygklubb 
arrangerade stor flygshow 
på Skå Edebys flygfält 1979.

Bilderna från artikeln i Mä-
laröarnas nyheter ser ut som 
tagna ur flygscenen i Madick-
enfilmen, bortsett från besö-
karnas utsvängda byxor och 
gigantiska glasögonbågar.

Arrangörerna Lions 
Färingsö och Stockholms 
flygklubb i Bromma hade 
hoppats på många besökare 
och blev inte besvikna när 
över 20 000 personer kom 
till den stora flygshowen på 
Skå flygfält.

Det bjöds på hisnande flyg-
uppvisningar av bland an-
nat en J35:a och en Hughes 
300-helikopter och en och 
annan besökare tog till och 
med tillfället i akt att själva 
prova på att flyga.

Desto mindre flygning 
blev det för den grupp bal-
longflygare som planerat att 
göra en uppstigning med ett 
mindre luftskepp, som dock 
pressades ihop så av den hår-
da vinden att den gick sön-
der. 

Men besökarna tycktes nöj-
da ändå och reportern Dag 
Af Ekenstam likaså:

”Med tanke på de många 
fina uppvisningarna under 

dagen och den sköna miljö 
Skå-Edebyfältet erbjuder, är 
det bara att hoppas att det-
ta arrangemang kommer att 
fortsätta i framtiden”, skri-
ver han.

Jarl Sundgren, tidigare 
kassör i Skå flygplatsfören-
ing, var själv på showen med 
sin äldsta dotter och minns 
den väl. På den tiden hade 
han inget eget flygcertifikat, 
men provade på att flyga 
med dubbelkommando och 
instruktör.

– Det kan ha varit första 
gången jag inte bara var pas-
sagerare och det var väldigt 
trevligt, säger han.

Sedan dess har det blivit 
många flygtimmar för Jarl 

Sundgren och idag äger han 
två egna flygmaskiner som 
förvaras på Skå. Han flyger 
någon gång i veckan, anting-
en sin franska Robin 2160 
från Dijon eller sin Morane 
och Saunlnier MS 880.

Några fler flygshower på Skå 
flygfält blev det dock inte 
efter 1979. Däremot anord-
nade Skå flygplatsförening 
från början av 2000-talet en 
årlig veterandag, ursprungli-
gen för  att  visa de olika ve-
teranflygplan som  fanns på 
Skå, men senare även vete-
ranbilar och andra maskiner. 
Och ett år  bjöd man  också  
in  den lokala  biodlarfören-
ingen.

– Bin flyger ju också, förkla-
rar Jarl Sundgren med ett 
skratt.

Veterandagarna var popu-
lära och det största evene-
mangen i kommunen under 
flera år. Ett femtontal ve-
terandagar hann man med 
innan pandemin satte stopp 
för dem.

– Hur de kommer bli 
framöver är svårt att sia om, 
samhällsklimatet ser lite an-
norlunda ut och acceptansen 
för bullrande flygmaskiner är 
inte längre lika stor, konsta-
terar han.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Alltid nära dig! 

100 % om Mälaröarn
a

Jarl Sundgren, tidigare kassör på Skå flygplatsförening 
har två egna flygplan på Skå.  FOTO: PRIVAT



FAKTA
JAZZ PÅ 
MÄLARÖARNA

 Grundad
 2010

 Medlemsantal
 30

 Hemsida
www.facebook.
com/jazzmalaro

Jazz på Mälaröarna

Professionella artister för jazzens utbredning

FÖRENINGAR!
Vill ni berätta om er 
verksamhet här ovan 
och finns med i kommu-
nens föreningsregister? 
Mejla: forening@malaro-
arnasnyheter.se 
Kanske blir det just er 
förening våra läsare kan 
läsa om i nästa nummer.
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GBeskriv er 
verksamhet?
– Jazz på Mälaröarna 
är en ideell fören-
ing som verkar för 
jazzens utbredning 
inom Ekerö kom-
mun och genomför 
några konserter om 
året för allmänheten 
med främst professi-
onella grupper.

Vad är utmärkande 
för er?
– Vi bokar och mark-
nadsför konserter 
på Ekebyhovs slott 
och på Skå festplats 
och ser gärna att det 
finns mat och dryck 
under evenemangen. 
Mindre etablerade 
grupper har även 
spelat på Ölsta 

folkets hus och park, 
Rörby gård, Ekerö 
bio och för Fören-
ingen Vitalitet. 

Vad är aktuellt 
i föreningen 
just nu?
– Årets videoinspel-
ningar från Ekeby-
hovs slott är nyligen 
utlagda på youtube. 

– Vi planerar nu 
nästa års konsert-
verksamhet.

Vilka är framtids-
utsikterna?
– Att fortsätta med 
konsertverksamhet 

och viss inspelning 
av musik. Vi är 
öppna för samver-
kan med andra om 

tillfälle ges samt 
söker även  personer 
som kan vara intres-
serade att engagera 
sig i föreningens 
verksamhet.

Vad har ni för ut-
maningar framåt?
– Att få tiden att 
räcka till för våra 
idéer, att hitta fler 
lämpligt belägna 
lokaler som passar 
konceptet musik, 
mat och dryck.         

Under vinjetten ”Mälaröarnas rika föreningsliv” låter tidningen 
föreningar berätta om sin verksamhet. Här pratar vi med Inger 
Sehlqvist för Jazz på Mälaröarna. 

Med över 30 års samlad erfarenhet 
skapar vi tillsammans vackra minnen

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö 

Heli Ekberg  och Leif Eriksson

Heli Ekberg och Leif Eriksson

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

Mälaröarnas rika FÖRENINGSLIV Källa: Föreningsregistret Ekerö kommun



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

FÖR GRATIS 

FÖNSTERMÄTNING

OCH OFFERT 

RING 

08-27 90 92

Familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945

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

Mälaröarnas rika FÖRENINGSLIV Källa: Föreningsregistret Ekerö kommun

BÅTKLUBBAR___ 
BÅTKLUBBEN 
FÄRINGARNA
www.bkfaringarna.org

EKERÖ BÅTKLUBB
www.ekerobk.se

EKERÖ 
SOMMARSTADS 
BÅTKLUBB
www.sommarstan.se/
båtklubben

KARLSKÄRS 
BÅTKLUBB
www.karlskarsbc.se

MUNSÖ BÅTKLUBB
munsobk.wordpress.com

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

RÄDDA BARNEN 
MÄLARÖARNA
www.raddabarnen.se

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

HANDIKAPP
organisationer___ 
RSMH-MÄLARÖARNA
rsmh_malaröarna@
yahoo.se

SEGLARKLUBBEN 
VINDENS VÄNNER
www.abrahamsbergs-

kyrkan.se/seglarklub-
ben-vindens-vanner

HEMBYGDS-
föreningar___ 
ADELSÖ 
HEMBYGDSLAG
www.adelsohembygdslag.se

EKERÖ-MUNSÖ 
HEMBYGDSFÖRENING
www.hembygd.se
/ekero-munso
FÄRINGSÖ HEM-
BYGDSFÖRENING
www.hembygd.se/
faringso

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

LOVÖ HEMBYGDS-
FÖRENING
www.lovohembygd.com

SVARTSJÖ BYALAG
svartsjobyalag.wordpress.
com

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

ADELSÖ 
IDROTTSFÖRENING
www.adelsoif.se

BROMMA-
GYMNASTERNA
www.brommagymnas-
terna.se

CHASE FREERUN 
EKERÖ
www.chasefreerun.se

DROTTNINGHOLMS 
KORYUKAN IF

koryukan.se/Koryukan_
DKOR

EKERÖ FREESTYLE
ekero.freestyle@ gmail. com

EKERÖ JUDOKLUBB
www.ekerojudo.se

EKERÖ IK
www.ekeroik.se

EKERÖ KAMPSPORT
ekerokampsport@telia.
com

EKERÖ KONST-
ÅKNINGSKLUBB
www.ekerokk.se

EKERÖ RIDSKOLA
www.ekeroridskola.se

EKERÖ SHOTOKAN 
KARATE DO
www.svenskalag.se/
ekeroshotokankaratedo

EKERÖ TENNISKLUBB
www.ekerotk.se

EYVINUR 
ISLANDSHÄST-
FÖRENING
www.eyvinur.se

FÅGELÄNGENS 
RIDSKOLA
www.ridskola.eu

FÄRENTUNA RYTTARE
www.farentunaryttare.se

FÄRINGSÖ RIDIDROTT
www.faringsoridskola.se

FÄRINGSÖ
RIDSÄLLSKAP
www.faringsoridsallskap.se

FÄRINGSÖ RIDSKOLA
www.faringsoridskola.se

FOTBOLL FÖR ALLA
futsalforalla@gmail.com

FRILUFTSFRÄM-
JANDET MÄLARÖARNA
www.friluftsfransandet.se

FRISKIS OCH SVETTIS
friskissvettis.se/malaroarna 

KFUM 
BLACKEBERGS IK
www.blackebergbasket.com

KUSANO HA 
SHITORYU EKERÖ
www.wkkasweden.com

MÄLARÖ GK 
SKYTTEHOLM
www.malarogk.se

MÄLARÖ HOCKEY-
FÖRENING
www.malarohockey.se

MÄLARÖ MOTOR-
CROSSKLUBB
www.mmck.nu

MÄLARÖ SKID- OCH 
ORIENTERINGSKLUBB
www.malarosok.se

MÄLARÖARNAS 
ALPINA SKIDKLUBB
www.maskalpin.se

MÄLARÖARNAS 
BOXNINGSKLUBB
www.malaroarnasbk.com

MÄLARÖARNAS 
RIDKLUBB
malaroarnasridklubb.com

MÄLARÖARNAS 
SCHACKSÄLLSKAP
www.malaroschack.se

MÄLARÖ-
GYMNASTERNA
www.malarogymnaster-
na.se

MOTIONSPOKALEN 
EKERÖ
www.motionspokalen-
ekero.n.nu

MUNSÖ IF
www.munsoif.se

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

RASTABORGS 
RIDKLUBB
www.rark.se

SKÅ IK OCH BYGDE-
GÅRD
www.skaik.se

SPÅRVÄGEN 
SIMFÖRENING
www.sparvagensim.se

STENHAMRA FC
www.svenskalag.se/sten-
hamrafc

STENHAMRA 
TENNISKLUBB
www.stenhamratennis.nu

STOCKHOLMS KAPP-
SIMNINGSKLUBB
skk.kansli@kappis.se

STOCKHOLMS 
SEGELSÄLLSKAP
www.stockholmssegel-
sallskap.se

TROXHAMMAR 
GOLFKLUBB
www.troxhammargk.se

KULTUR-
föreningar___ 
ADELSÖ EVENEMANG
www.adelsoevenemang.se

ADELSÖ SMEDJA
www.adelsosmedja.se

ALSNU VIKINGAR
www.alsnu.se

ASKANÄS KAMMAR-
FESTIVALSFÖRENING
www.askanasfestival.com
BIRKAKÖREN
birkakoren@gmail.com

DANSKLUBBEN 
FÄRINGSÖ  HUMBUGGS
faringso_humbuggs@
spray.se

EKEBYHOVS SLOTTS 
INTRESSEFÖRENING
www.ekebyhovsslotts
intresseforening.se

EKEBYHOVS SLOTTS 
VÄNFÖRENING
olsson_anita@hotmail.com

EKERÖ FILMSTUDIO
ekero.filmstudio.se

FÖRENINGEN 
HELT BAROCKT
www.heltbarockt.dinstu-
dio.se

KULTURFÖRENINGEN 
SKÅ FESTPLATS
www.skafestplats.se

JAZZ PÅ 
MÄLARÖARNA
facebook.com/jazzmalaro

KONSTRINGEN 
PÅ MÄLARÖARNA
www.konstringen.se

LOVÖ KULTUR-
FÖRENING
www.lovomagasin.se

MÄLARÖ KINO
www.malarobion.se

MÄLARÖARNAS 
KAMMARKÖR
malaroarnas_kammar-
kor@yahoogroups.com

MÄLARÖARNAS 
MUSIKSÄLLSKAP
www.mamus.se

MÄLARÖARNAS 
KONSTFÖRENING
malaroarna.konst-
foreningar.se

MYS OCH SPEL
www.mysochspel.se

LOVÖ VÄVARE
lovövävare.se

ÖLAGET
www.ölaget.se

ÖLSTA FOLKETS HUS
www.olstafolkpark.se

SUNDSGÅRDEN 
KULTUR/INTEGRA-
TIONSCENTER
sundsgarden7@gmail.com

VÄRNA ADELSÖ
www.varnaadelso.se

PENSIONÄRS-
föreningar___ 
PRO EKERÖ
www.pro.se

PRO FÄRINGSÖ
www.pro.se/faringso

SPF MÄLARÖARNA
spfseniorerna.se/distrikt
/stockholmsdistrikt.se

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

TRÄKVISTA 
SJÖSCOUTKÅR
trasjo.scout.se

STUDIER___ 
MEDBORGARSKOLAN
www.medborgarskolan.se

SENSUS 
STUDIEFÖRBUND
www.sensus.se

STUDIEFÖRBUNDET 
VUXENSKOLAN
www.sv.se

STUDIEFRÄMJANDET
www.studieframjandet.se

ÖVRIGA 
FÖRENINGAR___ 
ADELSÖ 
FÖRENINGSRÅD
www.adelso.se

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

MÄLARÖARNAS 
BIODLARFÖRENING
www.malarobiodlarna.se

MÄLARÖ 
BRUKHUNDSKLUBB
www.malarobk.se

MÄLARÖ 
HUNDUNGDOM
malarohu.weebly.com

MÄLARÖ 
JAKTVÅRDSKRETS
malarojvk@gmail.com

MÄLARÖARNAS 
FÅRFOLK
malaroarnasfarfolk.se

MÄLARÖARNAS 
MODELLFLYGKLUBB
www.mmfk.se

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

MÄLARÖARNAS 
ORNITOLOGISKA 
FÖRENING
mof-ekero.se

MUNSÖ ADELSÖ
LOKALA KENNEL-
KLUBB
malkk.se

VÄLKOMMEN TILL 
MÄLARÖARNA
vtm@malaroarna.org



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



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

 Följ oss på                                     www.arbetsplatsmalaroarna.se  

Stärk och optimera 
din LinkedIn profil genom 

rekommendation 
Går du i jobbsökartagen och håller på att uppdatera din LinkedIn profil? Här kom-
mer tips på hur du kan optimera din LinkedIn profil genom att lägga till rekommen-
dationer från tidigare medarbetare och chefer.

Dina referenser på LinkedIn
Du har säkert redan fyllt i dina kompetenser till profilen, de som styrker vilka specifika 
arbetserfarenheter du har. Du hittar, precis där under, en sektion för rekommendationer 
som styrker arbetserfarenheter genom referens från din tidigare chef eller kollega. De är 
LinkedIns egna version av referenser som i rekryterarens öga är betydande när hen går ige-
nom kandidaters ansökningar och intresseanmälan.

Hur många rekommendationer?
Det finns inget specifikt antal men tänk på att ha rekommendationer som sträcker sig över 
en längre period av din yrkeserfarenhet. Där är det bra att fråga personer som både varit 
medarbetare såväl som i chefspositioner. Söker du ditt första jobb är vårt tips att fråga efter  
rekommendation från någon av de projekt du varit delaktig i och eventuell praktikplats.

Vem ska jag fråga?
Kom ihåg att rekommendationen inte behöver vara särskilt långt textmässigt utan innehålla 
det mest visande kring din yrkeskunskap. Här kommer ett exempel på fråga som du kan ställa 
till den person du vill ska lämna rekommendation: “Vill du skriva en kort rekommendation 
som jag kan lägga till på min LinkedIn profil om hur det var att jobba tillsammans med mig, 
vilket projekt vi jobbade med, vad jag bidrog med och vad resultatet blev? Tack på förhand.”

Tips på hur du skickar iväg en förfrågan 

om rekommendation
1) Gå till sektionen rekommendationer under kompetenser
2) Välj - Be om en rekommendation
3) Skriv in vilken person du vill kontakta
4) Välj vilken relation ni har till varandra och din befattning 
5) Därefter formulerar du ett meddelande som du skickar iväg
6) När du sedan fått din rekommendation skriv ett personligt meddelande och tacka för den.

Stort lycka till i ditt jobbsökande!

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!

DIN LOKALA ARBETSMARKNAD Annonsinformation 

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?

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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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



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!

Binärdata AB
Support & Försäljning 

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

Leif Rickegård

RUT-avdrag

50 % rabatt 
på timpriset

• Stig Edvin Ålander, Adelsö, 
avled den 18 november i en 
ålder av 81 år.

• Birgitta Britta Bäcklund, 
Ekerö, avled den 21 novem-
ber i en ålder av 95 år.

AVLIDNA___ • 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

Vår älskade

Thomas

Svensson
* 25 november 1959

har lämnat oss i stor sorg och
saknad

 16 november 2021

MARIE
Andreas och Rikard

Birgitta
Susanne, Per-Olof och Michael

med familjer

Vad livet och stunden
gav

kan ingen ta ifrån oss
Gunnar Ekelöf

Begravningen äger rum den 16
december kl 12.00 i Rosens kapell,

Råcksta Begravningsplats.
Valfri klädsel.

Därefter inbjudes till minnesstund
i Ekerö Hembygdsgård. 

OSA senast 10/12 till 
Lova Begravningsbyrå 

tel: 010-33 33 623
www.lovabegravning.se

Vår älskade 
Make, Far, Morfar, 

Farfar, Svärfar

Stig Ålander
*  10 september 1940

har lämnat oss i stor sorg 
och saknad

Adelsö 18 november 2021

INGRID
MARIA och MIKAEL

Linda  Krister
JOHAN och MARIKA

Sandra
LINUS och IDA

Signe
Syskon 

Släkt och vänner

I höstvindens sus 
Du somnade stilla
Sjukdom och oro 

ej mer gör Dig illa
________________________  

Begravningen har ägt rum 
i kretsen av de närmaste

Läs mer och anmäl ditt  
intresse på majblomman.

Var en viktig vuxen!
 

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

Program Program & värdar& värdar
Sändningstider: www.radioviking.se

Du kan även lyssna på datorn och i mobilen!

78 på 60: Gunnar Nilsson

Annis Musikcafé: 
Anni Stavling

Back to the Sixties: 
Janne Widén och Lasse 
Lindros

Barockt och Bàrock: 
Jüri Jügenthal

Blandade Pärlor: 
Roffe Larsson

Blå timmen: 
Lennart Karlsson

CD med egna öron: 
Pyret Ericson

Dags för dragspel: 
Kjell Nilsson

Efter tre: Ulf Nystedt

Fredagsdansen:        
Anni Stavling

Fredagskväll: 
Björn Höglund

Fyndlådan: 
Leif Bjärnling

Gott och Blandat:      
Eva Möller

Hultmans Hak:          
Lina Hultman

Istället för Flisan: Pontus

Kentas Kårner: 
Kenta Hedlööf

Kryckan på egna ben: 
Lars ”Kryckan” Krüger

Kryckans Country: 
Lars ”Kryckan” Krüger

Lennarts Låda: 
Lennart Lundblad

Lättspårat: 
Ingemar Eriksson

Lördagsönskningen:  
Varierande programledare

Mer än bara Blues: 
Danne Larsson och Arne 
Swedin

Morgonluft från 
Mälarökyrkan: 
Ing-Britt Bäcklund , Urban 
Thoms,  Thorleif Larsson, 
Lars Narin, Klaus Franken 

Musikmixen: 
Leif Helenius

Musikskafferiet: 
Emma-Karin Pihlstrand

Musikutforskaren: 
Connie Dahl Möller

Mälarö Jazz: 
Tommy Ollmark med 
Janne Stolpe och Rune 
Sjögren

Mälarö Mötesplats: 
Peter Strömmer och 
Joakim Jonsson

Plats på scen: 
Bo Magnusson

Pyrets fredag: 
Pyret Ericson

Rockoko: 
Gunilla Jerlinger

Skivat och klart: 
Kjell Karlsson

Storband och mycket 
annat: 
Tommy Ollmark

Söndagkväll:         
Fredrik Rispe

The 70´s: 
Magnus Haage

Vikings Nattsudd:          
Varierande programledare

Vinylblandat:           
Janne Widen

Ytterligheter: 
Lars Grahm

Upptäck vår 
hemsida!

Gilla oss på 
facebook: 
Radio
Viking



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

FOTO: HELEN BJURBERG                  

Vi gratulerar Åke Foghammar, Ekerö, till förra numrets vinst 
där korsordet hade nedanstående lösning. 

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”.  

Den 25 november delade Kristdemokraterna på Ekerö ut 2021 års Vitsippspris till Parasport Ekerö IK med motiveringen: ”Genom ert 
initiativ, engagemang och arbete tillsammans med Ekerö IK är ni ett mycket gott exempel på inkluderande idrottsverksamhet för barn 
och unga med funktionsnedsättning”. Vitsippspriset delas ut till en person, förening eller organisation som ideellt och i kristdemokratisk 
anda verkar för ett mänskligare samhälle.  FOTO: RICHARD ANDERSSON

Under rubriken ”Julhandla på Adelsö” hade öns föreningar och 
företag gått samman för att bjuda in mälaröbor. Vid julmarknaden 
på Adelsö festplats bidrog öns egen tomtenisse på försmak av 
vad som förhoppningsvis väntar.                         FOTO: OVE WESTERBERG   

Lördagen 13 november hade Adelsö hembygdslag ordnat 
en tipspromenad från Adelsö hembygdsgård till kolarkojan i 
Hundskog. Frågorna hade historisk anknytning till bygden.                                                               

FOTO: SIRI LUNDMARK

Det blev en stämningsfull kväll på Gustavshill med glögg, saff-
ransbullar och kransbindning i slutet av november. Att hänga upp 
en egengjord dörrkrans ger glädje och ett varmt välkomnande 
varje dag.  FOTO: IRENE HOLMQUIST

I november bjöd Ekerö fritidsgårdar med 30 modiga ungdomar på 
Gröna Lunds läskiga Halloween-spektakel. De var även iväg på en 
badresa till äventyrsbadet ”Lost city” i Örebro med 30 ungdomar.

 FOTO: HENRIK RYDBERG



Kampen för Munsö skola 
intensifieras nu efter ett 
beslut i kommunfullmäk-
tige att inte återstarta års-
kurs 3 i Munsö skola.

I april 2020 fick föräldrar 
och barn ett chockartat 
besked från Ekerös styrande 
allians: Hela Munsö skola 
skulle läggas ned redan i 
augusti, bara fyra månader 
senare. Eleverna skulle få 
åka cirka två mil till Sundby. 
Det var ju inte bara ett slag 
mot barn och föräldrar utan 
också en ovänlig handling 
mot alla andra som bor på 
våra öar. Men efter omfat-
tande och förtvivlade pro-
tester från elever, föräldrar 
och väldigt många andra på 
Munsö och Adelsö beslu-
tades att förskoleklassen 
och klass 1 och 2 skulle få 
vara kvar. Det var ju bättre 
än att lägga ned hela skolan. 
Men problemet var att man 
genom att ta bort årskurs 3 
slog sönder lågstadiet.

Nu byggs det en hel del på 
både Munsö och Adelsö. 
Förskolan på Adelsö  är 
proppfull: tjugofyra barn 
och två i kö. Även på Munsö 
finns många förskolebarn. 
Värna Adelsö kämpar för att 
återskapa hela Munsö skola 
och som ett första steg åter-
öppna årskurs 3.

Frågan om att återöppna 
årskurs 3 var uppe på 
kommunfullmäktige den 
23 november. Hela oppo-
sitionen röstade för att 
årskurs 3 skulle återöppnas. 
Den här gången var också 
Liberalerna med på vagnen. 
Med 19 röster mot 19 och 
ordförandens utslagsröst 
beslöt kommunfullmäktige 
att avslå förslaget att öppna 
årskurs 3.

Centern och Sverige-
demokraterna, som bägge 
säger sig värna landsbygden 
på olika sätt, svek även 
denna gång. Att gå från ord 
till handling och rösta för 

förslag som skapar förut-
sättningar för landsbygden 
att växa, tycks väldigt svårt. 
Detta är klara besked till 
väljarna på våra öar inför 
kommunalvalet nästa år.

Det pågår många spän-
nande byggprojekt på 
Adelsö och Munsö just nu. 
Politiken behöver säker-
ställa att barnen har en 
fullvärdig skola att gå till. 
Annars kommer inte barn-
familjerna flytta ut!

Vi i Värna Adelsö 
kommer inte att ge oss. En 
skola på nära håll är väldigt 
viktig för alla barn och deras 
föräldrar. Men det är också 
viktigt för hela vår bygd. En 
skola på nära håll betyder 
mycket för alla unga familjer 
som funderar på att flytta hit 
till våra öar.

– Anders Gustafsson,
ordförande Föreningen 
Värna Adelsö

Återinför årskurs 3 i Munsö skola!

Mälarö pastorat?

ty
ck

!

• Välkommen att skriva en  
lokal insändare!
• Skriv kort – ju kortare desto 
större chans att komma med.
• Vill du skriva under med 
signatur måste redaktionen ha 
 kännedom om namn, adress 
och telefonnummer.  
• Skicka till
tyck@malaroarnas nyheter.se
• Redaktionen förbehåller 
sig rätten att avgöra vilket 
innehåll som lämpar sig på 
 insändarplats samt även att 
korta ner inläggen.

Yttrande över Ekerö kommuns reviderade 
förslag till detaljplan för skola vid Bryggavägen
Eftersom denna planfråga i 
högsta grad handlar om hur vi 
idag och inför framtiden förval-
tar vårt natur- och kulturarv vill 
Ekerö Munsö hembygdsfören-
ing framföra följande synpunk-
ter.

Det är uppenbart att den föreslagna 
planen kommer att få stora nega-
tiva konsekvenser för Ekebyhovs 
slottsmiljö enligt kulturmiljöa-
nalysen samt ”Undersökning om 

betydande miljöpåverkan”, en kul-
turmiljö som Ekerö kommun pekar 
ut i översiktsplanen som mycket 
viktig och som måste värnas. 

Ekebyhovs slottsmiljö uppmärk-
sammas och uppskattas även utan-
för vår kommun. Det föreslagna 
planområdet är idag en ”buffert” 
mot industriområdet i öster och 
om det försvinner kommer urba-
niseringen att flyttas till kanten av 
parkområdet.

I trafikanalysen framgår att en 

stängning av Björkuddsvägen 
måste ske och i detaljplanen 
avser kommunen att göra 
Björkuddsvägen till parkväg förbi 
planområdet. Barn hittar alltid sina 
egna genvägar till skolor och det 
innebär risk för ett ökat slitage i 
Ekebyhovs slotts närmiljö, genom 
bokskogen, parkområdet och 
äppelgenbanken.

Det är oroväckande att Ekerö 
kommun har börjat ”nagga” 
Ekebyhovsdalen i kanterna, dels 

vid nuvarande Ekebyhovsskola, 
dels nu ännu mer i öster.

Ekebyhovs slottsmiljö, det 
öppna odlingslandskapet, parken, 
den sammanhängande kulturmil-
jön samt områdets historia, måste 
skyddas. Det gör man genom att 
värna slottsmiljön. Inte att bygga en 
skola för 900 elever.

– För Ekerö Munsö 
hembygdsförening
Christer Berglund

När Ekerö kommun 
bildades genom en sam-
manslagning av olika 
kommundelar till en 
enhet tyckte väl de flesta 
invånarna att det var bra. 
Men varför är den svenska 
kyrkan delad i Ekerö 
pastorat och Färingsö för-
samling? Vi och dem. Nu 
är tillfälle att ändra detta. 
Vår kyrkoherde Monika 

Regnfors Sjörén kommer 
att sluta 31 januari 2022. 
Ett stort och dyrt arbete 
för att hitta en efterträdare 
kommer att börja. Behövs 
inte. Vi har ju redan Peter 
Strömmer, kyrkoherde i 
Färingsö församling. Han 
är ju prövad som kyrko-
herde i Ekerö pastorat 
under två år och skötte de 
åren bra. Låt Peter ta över 

ett Mälarö pastorat, omfat-
tande Adelsö-Munsö, 
Ekerö, Lovö och Färingsö 
församlingar. Tänk bort 
Långtarmen som en skilje-
linje mellan oss. Låt istället 
vattnet förena oss som det 
gjorde förr i världen.

– John-Wiktor Holm, 
gammal kyrkvärd i 
Ekerö kyrka

Kloka föräldrar?
REPLIK

Mopedbilen är vad jag syftar 
på. Ett transportmedel som är 
livsfarligt i trafiken, stoppar upp 
yrkestrafiken och orsakar stor 
irritation hos förare. Detta bara 
för att föräldrar inte orkar säga 
nej till den tjatande bortskämda 
tonårstjejen (mest tjejer som kör) som inte pallar 
att åka buss (och plugga samtidigt). När man tänker på 
saken så är detta fenomen riktigt korkat. Vid en trafikolycka 
kommer sannolikt dottern eller sonen att förolyckas, det 
vill säga stor risk att dö då man sitter oskyddat. Mitt tips till 
berörda föräldrar är att ta tillbaka mopedbilen och kör den 
till skroten fortare än kvickt. Alla vinner på det, tonåringen, 
föräldrar (utövar riktigt föräldraskap), trafikanter, miljön 
och försäkringsbolagen, således ingen förlorare. 
     Bra, eller hur?

– Bo i Närlunda

Skollagens närhetsprincip
På kommunfullmäktige-
mötet den 23 november 
var det dags för den stora 
budgetdebatten, där 
Öpartiet, socialdemo-
krater, miljöpartister och 
liberaler valde att lyfta upp 
återöppnandet av årskurs 
3 vid Munsö skola som ett 
säryrkande. Vi har svårt att 
förstå hur Centerpartiets 
representant Ove Wallin 
och Sverigedemokraternas 
representant Jimmy Fors 
röstade på avslag för ett 
återöppnande. Det som gör 
det extra konstigt  är just att 
de dessutom är boende på 
Adelsö. När  Ove Wallin var 
uppe i talarstolen pratade 
han varmt om att Centern 
absolut var för landsbygden 

och deras möjlighet till 
utveckling. Deras resone-
mang blir ju väldigt dubbelt. 

Ekeröalliansens partier 
ville även påvisa att det 
inte fanns någon budget 
för ett återöppnande vid 
Munsö skola, trots att våra 
budgetförslag visade på 
motsatsen. Dessutom valde 
Ekeröalliansens partier M,C 
och KD  med stöd av SD 
att sänka skatten. Istället 
för att stärka upp kommu-
nens kärnverksamheter 
och därmed säkerställa att 
de efterlever skollagens         
närhetsprincip för alla 
elever.

– Öpartiets 
KF-grupp

Covid – 
ett intelligent 
virus?
Det har länge förundrat mig 
hur detta coronavirus kan 
avgöra var i länet det befin-
ner sig och hur farligt det är 
för omgivningen...

I Stenhamra är det jät-
tefarligt för alla, så till den 
grad att man låter patienter 
som har tid på vårdcen-
tralen sitta ute i kylan i 30 
minuter  eller mer för att 
de inte ska utsättas eller 
utsätta andra patienter eller 
personal för smittorisker...  
Att man kanske dör av lung-
inflammation är ju mindre 
viktigt! På Ekerö vårdcentral 
cirka 15 kilometer längre 
bort får man sitta i väntrum-
met, covidspöket härjar inte 
där!  Tegnell och company: 
Kontakta Ekerö om hur man 
gör och få ett slut på pande-
min här och nu! Lösningen 
tycks ju finnas här på ön!

– Ankie



Läs mer på ivt.se

Hälsosamt inomhusklimat 
och stor energibesparing.

AirX 400

Geo 500

Vent 402

  

Svar på insändare från Adam Reuterskiöld
REPLIK 1

Under många år har Ekerö 
kommun gått med stora 
överskott. Moderaterna slår 
sig gärna för bröstet över att 
kommunen har en välskött 
ekonomi, men faktum är att 
vi står inför en stor investe-
ringsskuld när kommunen 
växer så det knakar. Många 
år av bristande underhåll 
och planering skapar inte 
en långsiktigt stabil eko-
nomi för kommunen. Att 
kalla uppräkning och 
ökade volymer för sats-
ningar är att dumförklara 
medborgarna, mindre 
barngrupper, fler vuxna i 
skolan och hemtjänstbesök 
utan stress, det är några 
av Socialdemokraternas 
prioriteringar för ekerö-
borna.  Det står i mot-
satsförhållande till den 
skattesänkning som nu 

föreslås. En skattesänk-
ning som knappt räcker 
till en utelunch i månaden 
för en medelinkomstta-
gare. Socialdemokraterna 
vill på riktigt satsa på fler 
idrottshallar och förenings-
lokaler, inte bara ersätta 
de illa skötta lokaler som 
finns idag. Föreningslivet 
är kanske den absolut 
viktigaste 
satsningen 
för att skapa 
ett tryggare 
samhälle. En 
meningsfull 
fritid, som 
är tillgänglig 
för alla är 
inte bara 
brottsföre-
byggande, 
det skapar 
samhörig-
het, främjar 
psykisk 

såväl som fysisk hälsa och 
därför är det också något 
som Socialdemokraterna 
prioriterar före skattesänk-
ning.

Att likt Moderaterna 
fortsätta skrämmas med 
att Socialdemokraterna 
vill införa fastighetsskatt, 
efter att kongressen tydligt 
beslutat just motsatsen är 
inget annat än okunnigt och 

oseriöst. Låt oss höja 
nivån på debatten en 
aning och sluta klistra 
påhittade påståen-
den på varandra. I 
Socialdemokraternas 
Ekerö går barnen, 
familjerna och de äldre 
före populistiska och 
kortsiktiga skattesänk-
ningar.

– Hanna Svensson, 
oppositionsråd (S) 
Ekerö

Vart har Ekeröalliansens mål att vara tionde bästa skolkommun tagit vägen?
REPLIK 2

Till skillnad mot Moder-
aterna och deras stödpartier 
vill vi i Öpartiet ta ansvar 
för hela kommunen, lands-
bygd som tätort. I vår vision 
för Ekerö vill vi stärka upp 
kommunens kärnverksam-
het. Vi anser att framtidens 
skola, vård och omsorg samt 
kultur/fritid är de viktigaste 
områdena att satsa på. Då 

är det inte ansvarsfullt att 
föreslå     skattesänkningar 
som för 2022 skulle generera 
27 miljoner kronor, 2023 28 
miljoner kronor och 2024 
29 miljoner kronor till att 
stärka upp kommunens 
kärnverksamhet. Att Adam 
Reuterskiöld i sin replik på 
vår insändare väljer att ta 
upp de satsningar som de gör 
samtidigt som de sänker skat-
ten, är en liten snedvriden 

bild av deras budgetförslag. 
Han nämner ingenting om 
de besparingar som benämns 
såsom effektiviseringar som 
ligger kvar från förra årets 
budgetförslag. Går man in 
och tittar på deras budget, ser 
vi besparingar inom samtliga 
nämnder eller höjningar 
av taxor. Till skillnad mot 
Ekeröalliansens partier M, 
C och KD väljer vi därför att 
minimera neddragningarna 

och effektiviseringar, som 
gör att personal inte behöver 
springa snabbare och äldre 
och funktionsnedsatta eller 
att elever och  lärare inte 
behöver stå för notan på 
ett eller annat sätt. De 2200 
kronor per år som Ekerös 
skattebetalare får kan de till 
exempel inte använda till 
att få extra stöd till sitt barn i 
skolan eller se till att skolla-
gens närhetsprincip efterlevs 

för alla elever i kommunen, 
att den äldre vill få städat 
oftare och välja vilken affär 
de vill handla i, eller duscha 
mer än en gång i veckan med 
mera. Vi kan mycket väl 
tänka oss en skattesänkning, 
när vi ser att det inte finns 
hål att fylla. På kommunens 
hemsida kan vi läsa att de 
resurser som läggs på skolan 
av Ekeröalliansens partier för 
undervisning gör att kom-

munen hamnar på plats 277 
av 290 kommuner, utbildade 
lärare 237 och lärartäthet 
279. Det är också ett resultat 
som blivit sämre sedan 2017 
då kommunen låg på plats 
248. Då kan vi undra vart har 
Ekeröalliansens mål att vara 
tionde bästa skolkommun 
tagit vägen? Eller bästa kom-
munen att åldras i?

– Öpartiets styrelse

SÅ HÄR TYCKER VI!

Hans Öhman, 72, Ekerö:

– Jag tycker att det blivit 
bättre och bättre. Nu är det 
stabilt och det finns vad vi 
behöver, fast jag tycker att 
det är synd att de tog bort 
torghandeln.

Yvonne Ekblad, 65, 
Färingsö:
– Jag tycker inte att centrum 
har utvecklats ett dugg under 
de 20 år jag bott här.

Per Brydolf, 78, Ekerö:

– Jag har följt centrumets 
utveckling under alla år och 
tycker att den varit positiv. 
Men jag saknar torghandeln 
och centrumkyrkans serve-
ring, som gav liv och rörelse.

EKERÖ CENTRUM | Hur tycker du att centrum har utvecklats genom åren?

Ekerö centrum 30 år



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

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 

SNÖSKOTTNING  och  SANDNING
Behöver ni en hjälpande hand med 
snöskottning och sandning? Hör av 
er så kommer jag och hjälper er. 
Fast bra pris enligt överenskommelse. 

Kan även hjälpa till med andra göromål, 
fråga bara. Mvh, Per. Tel: 0762-82 80 69

LARMET GÅR 

Man häktad 
för misstänkt 
barnvåldtäkt
KOMMUNEN | I slutet av 
november häktades en man 
misstänkt för våldtäkt mot 
barn på en förskola i kom-
munen. Mannen har även 
arbetat på ytterligare en 
förskola i kommunen enligt 
uppgift.

Stockholmspolisens press-
talesperson Towe Hägg 
meddelar att då det är en 
pågående förundersökning 
råder förundersöknings-
sekretess och ingen övrig 
information lämnas ut.
                                                     

Livsfarliga 
händelser

MÄLARÖARNA | Två hän-
delser som kunnat resultera  
i livsfara har ägt rum under 
senaste tiden. Den första var 
en stöld av en hjärtstartare 
från Hummelvretens sam-
fällighetsförening som sked-
de i mitten av november. 
Den andra inträffade den 
sista november på Munsö 
då en okänd gärningsperson 
anlagt en brand i anslutning 
till ett förråd. 

En polispatrull som blev 
beordrad till platsen kunde 
dock inte identifiera några 

tecken på brand förutom 
rester från brandsläcka-
ren som målsägande släckt 
elden med. De kunde dock 
känna lukten från bensin 
från marken vid förrådet.     
                                                     

Anmälan 
om tiggeri

EKERÖ | Vid ett flertal till-
fällen har anmälan om brott 
mot ordningslagen kommit 
in till polisen. Anmälan har 
gjorts av personer som sett 
tiggare sitta utanför butiker 
i Ekerö centrum och vid 
Älvnäsvägen. Vid åtminsto-
ne ett av dessa tillfällen har 
anmälaren också uppmanat 
personen som tiggt om det 
rådande förbudet mot passiv 
penninginsamling, men inte 
fått något gehör.                       

 

Båttjuvar 
gripna
KOMMUNEN | I slutet av 
november greps fem miss-
tänkta tjuvar i Stockholms 
södra delar som tros vara 
kopplade till båtrelaterade 
stölder under den senaste 
tiden. De var alla utländ-
ska medborgare men körde 
svenskregistrerade fordon. 
Personerna kan även här-
ledas till stölder i Ekerö 
kommun då personerna och 
bilarna tidigare har iaktta-
gits i kommunen av upp-
märksamma medborgare.                                     

POLISEN | Försöken till 
åldringsbrott, som under 
en lång tid blivit vanligare 
och vanligare i Ekerö kom-
mun, har ytterligare ökat 
under de senaste veckorna. 

– Det har varit ett tio-
tal bedrägeri eller försök 
till bedrägeri mot målsäga-
re på Ekerö, alla födda på 
40-talet. Flertalet har stan-
nat vid försök till bedrägeri 
då målsägaren varit vaksam 
och anat oråd och kunnat 
avbryta, vilket är väldigt 
bra. Vi behöver dock nå 

MARIE-LOUISE MATTSSON
KOMMUNPOLIS

KOMMUNPOLISEN 
INFORMERAR

dem som inte anar oråd och 
där brotten blir fullborda-
de, förklarar Marie-Louise 
Mattsson, kommunpolis.

Hon förmedlar några vik-
tiga förhållningsregler som 
hon hoppas når ut till kom-
munens äldre medborgare:

 Lämna aldrig ut kortupp-
gifter, koder eller andra 
känsliga uppgifter till 
någon, någonsin.

 Använd aldrig bankdosa 
eller bank-id på uppmaning 
av någon som tar kontakt 
per telefon. 

 Lägg på luren eller be 
att få ringa tillbaka på ett 
nummer som du själv tar 
reda på, om du känner dig 
osäker, även om personen 
säger sig vara en nära släk-
ting, från banken, ett före-
tag eller en myndighet. 



          

Grundat 1921

08-560 304 54
070-555 15 08

info@nyplat.s
www.nyplat.s

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Service och
reparationer  

av alla  
bilmodeller

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

ekerobilteknik@telia.com

Din verkstad  
nära Dig

Träkvista Bilservice AB

Service • Däck

08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se

Tel 560 425 80 
 

Grunder
Enskilt avlopp 
Reningsverk
Infiltration
Markbädd
Installation av
kommunalt VA
Bryggor
Sjötransporter
Trädröjning max 25cmØ
Entreprenader utförs
även på öar

Troxhammar Entreprenad AB
Fågelängens Gård 179 75 Skå

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

troxab.se08-707 33 00  •   lejagruppen.se

När du behöver hjälp finns vi här.  
Och vi lovar att göra allt vi kan för att lösa ditt problem. 

Välkommen till Leja – vi har koll på Mälaröarna! 

  

LOCAL HEROES

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

Lackering  Lackering  

UTHYRNING
Personbil, lastbil & släp

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

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

VATTENBRUNN
BERGVÄRME

Tel: 08-560 243 48

FÄRG   TAPET 
GOLV

Tunnlandsvägen 3

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

Följ oss på Facebook  
och Instagram!



Tegelbruksvägen 7E, Ekerö centrum Ljus trivsam hörnlägenhet

Stilrent kök från 2016

Utmärkt centralt läge

Välkomna till denna ljusa trivsamma hörnlägenhet i Ekerö centrum! Härlig balkong med västerläge. Stilrent kök 

från 2016 och helkaklat badrum. Genomgående ljust och fräscht. Välskött och omtyckt förening med installerad 

bergvärme. Mycket bekvämt boende med lugnt och centralt läge.
3 ROK 79.5 KVM UTGÅNGSPRIS 2 900 000 KR

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

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE LINN LAGERQVIST, 070-510 65 69

EKERÖ BOSTADSRÄTT

Gustavavägen 98, Bokskogen Altan & två balkonger 

Fint skick & öppen planlösning

Centralt läge 

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

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

samt härlig altan. Garageplats ingår. Omtyckt förening med mycket låg skuldsättning.
2 ROK 56 KVM UTGÅNGSPRIS 2 900 000 KR

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

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE LINN LAGERQVIST, 070-510 65 69

EKERÖ BOSTADSRÄTT

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



Karlskärsvägen 25, Färentuna Modern nybyggd enplansvilla

Smakfullt, välbyggt & gediget

Solig tomt med lugnt läge

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

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

härlig rymd. Öppen planlösning mellan vardagsrum, matplats och kök.
4 ROK 96.5 KVM UTGÅNGSPRIS 5 350 000 KR

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

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE LINN LAGERQVIST, 070-510 65 69

FÄRINGSÖ VILLA

För dig som vill sälja 
på dina egna villkor.

Med Läge+ hittar vi rätt köpare – och du får bäst betalt.  

svenskfast.se/lageplus

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



Ekuddsvägen 4H, Ekudden Genomgående fint skick

Två härliga uteplatser

Centralt & barnvänligt

Ett utmärkt boende för barnfamiljen! Bostaden är ljus, välplanerad och i fint skick. Mycket bra läge med sol från 

morgon till kväll. Altanen på baksidan är som en egen oas, här är man helt för sig själv och man har sol från 

eftermiddagen till in på kvällen. Centralt och naturnära.
3 ROK 91.5 KVM  UTGÅNGSPRIS 4 195 000 KR

AVGIFT 4 497 KR BYGGÅR 1986 EP 95 KWH/KVM/ÅR

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE LINN LAGERQVIST, 070-510 65 69

EKERÖ BOSTADSRÄTT

Marielundsvägen 39, Adelsö Planerad  nyproduktion

Sjönära läge

Barnvänligt område

Planerad nyproduktion av ett rymligt 1-planshus i modern stil med sjönära läge och med bekvämt gångavstånd till 

färjan mot Munsö. Här erbjuds stora fönsterpartier, generös takhöjd och stora ljusa sällskapsytor. Tre bra sovrum 

samt två badrum.  Härlig tomt på över 3 000 kvm med naturskönt läge.
4 ROK 130 KVM UTGÅNGSPRIS 5 475 000 KR

TOMT 3 029 KVM BYGGÅR 2022

MÄKLARE MARTIN LARSSON, 070-830 01 61

ADELSÖ VILLA

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


