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Utför alla slags lås-, larm- och  
kameraövervakningsarbeten för  

privatpersoner och företag.
Bryggavägen 121 • Telefon: 070-819 06 62

SJÖSTADSKAJEN, EKERÖ

B R U N C H D A G A R
PASSA PÅ UNDER JUL & NYÅR DÅ VI HAR EXTRA ÖPPET FÖR BRUNCH 

6 / 1  -  9 / 1  V A R J E  D A G  K L  11 - 15
Träkvista
08-560 300 96

BILTVÄTT
Ren bil snabbt!
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Extra julöppet 



 Tappens Jultallrik   ICA Tappströms kök. 
    Beställ gärna i förväg om du vill ha många.      

 /st 
 129k 

 Vörtlimpa  
 Bonjour.   540 g.   Butiksbakad.   Jfr pris 46:30/kg.    

 /st 
 25k 

 Handskalade räkor   
Kosterfi skarn.   500 g.     Jfr pris 198:00/kg.    

 /st 
 99k 

 Saffransaioli   ICA Tappströms 
kök.   200 g.     Jfr pris 100:00/kg.    

 /st 
 20k 

Vi vill ha mer jul!

 Lussekatter   
Bonjour.   60 g.     Jfr pris 83:33/kg.    

 4  för

 20k 

Tappströms
Egna

Tappströms
Egna

 Dubbelrökt lax  
 Odlad i Norge. från manuella fi skdisken. 
  Jfr pris 199:00/kg.    

 199k 
 /kg 

Saff ran i all t 
och tomtar överall t. 

Välkomm en in till  oss !
/Linda & Fann y � �

Priserna gäller 13/12–19/12-21

 Saffran   ICA.   0,5 g. 

 

 Saff ran i all t 

�  10k 
 /st 

 Cheddarost   Kvibille. 
  Ca 500–1400 g.   32%. 6/12 
månader.   Jfr pris 79:90/kg.    

 79  90  /kg 



Öppet 7–22 Tappström

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

� �

Trevlig fj ärde 
advent! 
önskar Maria

Börja med julstöket 
i god tid!

 Vispgrädde   ICA.   2,5 dl.   40%. 
Gäller ej ekologisk.   Jfr pris 36:00/liter. 
  Max 3 köp/hushåll.  

 /st 
 9k  12  90  /st 

 Clementiner i nät   ICA. Spanien/
Grekland.   1 kg.   Klass 1.   Jfr pris 12:90/kg.  
 Max 2 köp/hushåll.  

 Julstjärna   Sverige.     4-6 grenad.      

 34  90  /st 

 Blandfärs   Sverige.   Ca 1000 g. 
  Max 22% fetthalt.   Jfr pris 59:90/kg. 
  Max 2 köp/hushåll köp/hushåll.  

 59  90  /kg 

 Julmust   Nygårda.   12x33 cl. 
    Jfr pris 9:85/liter +pant.    

 /st 
 39k 

 Brysselkål i påse   ICA. 
Nederländerna/Sverige.   500 g. 
  Klass 1.   Jfr pris 20:00/kg.    

 /st 
 10k 

 Smör   Valio.   500 g.   Gäller ej 
laktosfri.   Jfr pris 59:00/kg.    

  
 59k 

 2  för



Köper du nya kompletta 
glasögon, bjuder vi på ett 

extra par glasögon med din 
egen styrka från utvalt 

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

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

SYNUNDERSÖKNINGSYNUNDERSÖKNING

5050 %
RABATTRABATT

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

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

2 2 förför 1! 1!

1999 - 2019

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

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

Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00

2 
fö

r 
1

filosofinfilosofin

ajen 1, Ek  
070-380 12 45 

   

        

 

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

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

                                                                           
Från hela gänget på tidningen

Vi önskar alla våra läsare, kunder Vi önskar alla våra läsare, kunder 
och övriga samarbetspartner en riktigt och övriga samarbetspartner en riktigt 

God Jul och ett Gott Nytt ÅGod Jul och ett Gott Nytt År!





 Håll till höger. Håll dig
alltid så långt till höger på 

vägbanan som möjligt så att 
andra bilister kan köra om.

 Stanna och släpp förbi.
Om du vill vara snäll kan 
du stanna vid busshålls-
platserna och släppa förbi 
köerna. Det är inget krav, 

men kan vara schysst att 
göra om du känner att du 
hinner.

 Ignorera dåligt beteende. 
Försök att inte ta åt dig av 
arga bilister som tutar eller 
pekar finger år dig! Om de 

inte kan bete sig så är det 
deras problem.

 Bete dig! Låt bli att tuta 
eller peka finger åt oss, 

det är inte vi som har satt 
reglerna!

 Kör om säkert. Kör om 
när och om mötande trafik 
tillåter, men var noga med 
att omkörningen inte är 
farlig.

 Tacka gärna. Ett tack 
kostar lite men betyder 
mycket, men tacka helst 
genom att blinka och inte 
vinka, för då ökar chanser-
na att vi ser det.

Viktor Bennerheim med sin Volvo V70-EPA.  FOTO: PRIVAT

MÄLARÖARNA | Kanske 
har du sett honom på 
kommunens vägar i sin 
champagnefärgade Volvo 
V70-EPA. Eller kanske 
uppmärksammat hur han 
svängt in i en busslucka 
för att släppa förbi dig?.
Viktor Bennerheim har 
blivit hyllad av många 
mälaröbor för sitt före-
dömliga trafikvett.

Han skaffade sin första EPA 
när han just fyllt 15 och re-
dan från början lärde han 
sig att köra in på busshåll-
platserna för att släppa förbi 
köerna. 

– Då brukade folk tacka 
och det kändes kul att vara 
hjälpsam, förklarar han.

Nu, två år senare, är det 
sällan bilisterna tackar. De-
sto oftare tutar de eller pe-

kar finger åt honom, berät-
tar han och konstaterar att 
det inte är lika roligt att vara 
schysst då.

– Jag tycker inte att de ska 
vara arga på oss utan på dem 
som sätter reglerna, säger 
han bestämt.

I social medier har han bli-
vit hyllad för sitt trafikvett. 
Ofta åker han in i närmsta 
bussfil för att släppa förbi 
köerna som bildats bakom 
hans EPA, även om det be-
tyder att han måste åka he-
mifrån tidigare för att hinna 
i tid till skolan i Bromma. 
Ändå får han ofta utstå an-
dras frustration och farliga 
omkörningar. Häromveck-
an var det en bilist som 
körde så nära att han slog i 
Viktors sidospegel vid en 
omkörning. 

Han har svårt att förstå var-
för EPA-traktorer och mop-
pebilar skapar sådan irrita-
tion hos bilister.

– Det är väl kanske för att 
folk är stressade men vi har 
ju också rätt att vara på väg-
arna, säger han och förkla-
rar att även om han försö-
ker vara schysst i trafiken så 
är det omöjligt för honom 
att vara alla till lags.

– Jag kan stanna och 
släppa förbi 30 bilar, men 
till slut behöver jag åka ut 
igen och då blir den 31:a arg. 
Därför är det nödvändigt 
att bilisterna också lär sig 
att köra om på ett trafiksä-
kert sätt, konstaterar han.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Viktor hyllas för sitt trafikvett
NYHETER ”Jag tycker inte att de ska vara arga på oss utan på dem som sätter reglerna” ’’

Till dig som är bilist

VIKTOR BÄSTA TIPS

Till dig som har EPA 
eller moppebil

Mälaröarnas
Boendestöd
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MÄLARÖARNA | Han vill 
ge alla barn möjlighe-
ten att få träffa tomten 
och samtidigt stötta 
Barncancerfondens arbete.

– Det är en liten insats 
som ger otroligt mycket, 
säger Jacob Melin från 
Ekerö, som jobbar extra 
som tomte på julafton.

Det var när han såg någon 
efterlysa en tomte i socia-
la medier som Jacob Melin 
kom på idén att han skulle 
kunna hjälpa till och tom-
ta för de barn vars familjer 
hade svårt att uppbringa en 
tomte.

– Jag minns själv hur spän-
nande och roligt det var när 
tomten kom och jag önskar 
att alla barn fick chansen att 
känna den känsla, säger han.

Han la ut en annons i 
grannsamverkansgruppen 
där han erbjöd sig att ställa 
upp som tomte på julafton 
och fick mängder av svar.

– Det var jättemånga som 
jag var tvungen att tacka nej 
till, förklarar han.

Fem familjer valde han ut 
och hann besöka på den tid 
han valt att lämna sin egen 

familj för sitt tomteupp-
drag. Han gjorde ett schema 
och begav sig iväg två gånger 
under kvällen, från det egna 
hemmet i Knalleborg, till 
familjerna som bodde kors 
och tvärs över Ekerö och 
Färingsö. 

Hans egen familj tyckte 
att det var lite tråkigt när han 
försvann, men att tanken 
var så fin att det ändå var värt 
det. 

Framförallt ville Jacob hjäl-
pa familjer som hade svårt 
att själva tomta för sina barn, 
kanske ensamstående med 
ekonomi som inte tillät någ-
ra utsvävningar. De som dä-
remot hade möjlighet upp-
manade han att gärna betala 
en slant som han skänkte till 
Barncancerfonden. 

– Alla familjerna jag var 
hos skänkte pengar och re-
sultatet landade på 2 000 
kronor.

I år tänker Jacob upprepa 
succén men den här gången 
hoppas han kunna inspirera 
fler att ställa upp och hjälpa 
till. 

– Det är en förhållandevis 

liten insats som ger otroligt 
mycket, säger han och för-
klarar att drömmen vore om 
någon på Färingsö och nå-
gon på Adelsö kunde hjälpa 
till också så blir det inte så 
långa resor. 

– Blir vi tillräckligt många 
kanske vi kan starta ett 
Tomtarnas förbund, säger 
han med ett skratt.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Han jobbar extra som tomte
NYHETER ”Blir vi tillräckligt många kanske vi kan starta ett Tomtarnas förbund” ’’

EFTERLYSNING

 Eftersom Jacob inte 
kommer ha tillgång till förra 
årets kostym vill han ta 
tillfället i akt att efterlysa 
en ny lånekostym. Han be-
höver både rock, luva och 
lösskägg, men helst ingen 
läskig mask.

Kan du hjälpa Jacob, an-
tingen med att låna honom 
tomtekläder eller genom 
att själv tomta för några 
av familjerna? Hör av dig 
till oss på redaktionen så 
förmedlar vi kontakten!

Jacob Melin hos en av familjerna 
han tomtade för förra året. 

 FOTO: PRIVAT

Vi på ItCare i Ekerö centrum kan hjälpa dig med det 
mesta. Service, installationer, lagningar utförs i vår butik. 
Även hembesök vid begäran. Välkommen!

Garanti och kvalitet!
Mälarö torg 14, Ekerö centrum  08-94 66 82 
Måndag-Fredag 10-18:30. Lö 10-15

Vi 
mmee
ÄÄvv

Hos oss kan du 
handla julklappar

Nya mobiltelefoner!

Begagnade mobiltelefoner!

Mobil- och dator-
tillbehör!

Just nu! Just nu! Under december får du 
en present till varje köp!

Apple-Provider IRP



Mälaröarnas
Hemtjänst

Presentkort

Presentkort är den perfekta  

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



MÄLARÖARNA | Mycket har hänt i vår kommun 
under det gångna året. Här har vi samlat ihop och 
följt upp ett axplock av alla de nyheter vi skrivit om.

Unga och trafik
I februari publicerade vi en 
artikel om att kommunen 
och polisen tillsammans 
skrivit under årets med-
borgarlöften. Denna gång 
skulle fokus ligga på två 
områden. Det första hand-
lade om att prioritera ar-
betet med att få bukt med 
problem kring ungdomar 
med trafikfarligt beteende. 
EPA-traktorer och moped-
bilar som körs av unga per-
soner med dåligt trafikvett, 
berusade eller drogpåver-
kade förare samt trimma-
de bilar, hade bland annat 
uppmärksammats runt om 
i kommunen.

– Vad gäller ungdomar 
med trafikfarligt beteende 
har polisen gjort en del rik-
tade insatser mot just detta. 
Polisen och även kommu-
nala företrädare, har ringt 
ganska många vårdnads-
havare under året. De fles-
ta blir väldigt tacksamma 
över samtalet och vi har 
sett att det givit gott resul-
tat i flera fall. Detta arbete 
kommer att fortsätta med 
all kraft under 2022 då det 
tyvärr behövs, förklarar 
Lena Törnblom Löfquist, 
kommunens samordnings-
chef.

I detta nummer har vi 
dock en artikel på ämnet 

ungdomar och trafik, då 
vi intervjuar den i sociala 
medier hyllade EPA-köran-
de Stenhamrakillen Vik-
tor Bennerheim. Han ger  
många goda råd, både till 
EPA- eller moppebilsföra-
re och till bilister. Dessa är 
tänkta att hjälpa till med att 
undvika frustration i trafi-
ken.

Våld i hemmet
Det andra högprioriterade 
området handlade om att 
motverka det ökande an-
talet anmälningar om våld 
i hemmet. Detta är en frå-
ga som vi också berörde i 
nummer åtta, då vi skrev 
om en ny möjlighet att få 
direktkontakt på telefon 
med kommunens social-
tjänst om man vill ha stöd i 
frågor som rör området.

Under året har en ar-
betsgrupp bildats med en 
deltagare från varje förvalt-
ning samt Ekerö bostäder, 
brandförsvaret och polisen.

– Vi har också haft ut-
bildningsinsatser inom 
våra verksamheter för att 
öka kunskapen om våld 
i nära relation. Det finns 
nu även möjlighet att göra 
orosanmälan till social-
tjänsten digitalt där man 
även kan anmäla oro för 
vuxna. I nästa steg ska vi 

rikta oss mot medborgarna 
med informationsinsatser. 
Detta arbete kommer fort-
sätta under 2022, säger Lena 
Törnblom Löfquist.

Brf Björkudden
I mars skrev vi om bostads-
rättsföreningen Björkud-
den på Ekerö, som skulle 
få en 170 kvadratmeter stor 
tomtplätt, till skänks av 
Ekerö kommun, efter att 
det uppdagats att detaljpla-
nen från 1978 varit felritad. 
Men när avtalet om gåvan 
var påskrivet och klart visa-
de det sig att bostadsrätts-
föreningen förbundit sig till 
att betala förrättningskost-
naden på 80 000 kronor till 
Lantmäteriet plus en ersätt-
ning på 50 000 kronor som 
Närlunda vägförening ville 
ha för drift och skötsel, ett 
uppdrag som de dock ald-
rig har utfört. När Mälarö-
arnas nyheter kontaktar 
Bo Thärning, ordförande 
för bostadsrättsföreningen 
Björkudden, för en upp-
datering, berättar han att 
kommunen inte har ändrat 
ståndpunkt i ärendet.  

– Lantmäteriet har också 
förklarat att om bostads-
rättsföreningen i det här lä-
get säger nej till detaljplans-
ändringen har de rätt att 
tvångsgenomföra den och 

då blir det ännu dyrare 
för föreningen, säger han. 

Fastighetsunderhåll
Under våren släpptes en ex-
tern rapport som granskat 
kommunens fastighets-
underhåll och underhålls-
planering, som vi skrev 
om. Rapporten gav kom-
munstyrelsen och tekniska 
nämnden svidande kritik 
för att inte ha säkerställt ett 
ändamålsenligt underhåll 
av kommunens fastigheter. 
Det bedömdes att det bris-
tande underhållet kunnat 
innebära att behovet av om-
byggnad och nybyggnad av 
lokaler ökat och att det på 
sikt inneburit kapitalför-
störing samt att kommunen 
inte levt upp till kommu-
nallagens bestämmelse om 
”god ekonomisk hushåll-
ning”.  Gunnar Mossberg, 
ordförande för tekniska 
nämnden berättar att kom-
munstyrelsen i våras sköt 
till 3,7 miljoner kronor för 
fastighetsenhetens under-
hållsarbete av kommunens 
byggnader och att en fort-
satt vidareutveckling av 
underhållsplanen pågår.

– Syftet är att öka trans-
parensen och ytterligare 
förbättra sättet som vi redo-
visar vårt underhållsarbete 
på, säger han.

Ekebyhovs särskola
Tidigare i år publicerades 
en bok på ett ämne som ti-
digare varit sparsamt upp-
märksammat i barn- och 
ungdomslitteraturen. Na-

turligtvis skrev vi om den. 
Den var skriven av eleverna 
i Ekebyhovs särskola, som 
tillsammans med sin biträ-
dande rektor Denice Sverla 
ligger bakom boken som 
handlar om hur omtumlan-
de det kan vara att gå från en 
ordinarie skolklass till en 
särskoleklass. Prisbelönta 
illustratören John Clemen-
te har gjort bilderna i boken 
som väckt stor uppmärk-
samhet.

– Försäljningen av Judith 
och muppskolan fortsätter, 
nu är eleverna uppe i över 
900 sålda exemplar. Det 
planeras även i skrivande 
stund utgivning på flera 
olika språk, bland annat på 
franska och isländska. Elev-
erna har fått förfrågningar 
om att föreläsa på externa 
skolor om boken och vi kan 
se att den används bland 
annat i värdegrundsarbete i 
skolor i hela landet, berättar 
Denice Sverla.

Gruppboendet Svalan
I början av maj kom vår ar-
tikel om Alf Kersten och 
fyra till personer med in-
tellektuella och fysiska 
funktionsnedsättningar på 
gruppboendet Svalan i 
Stenhamra. De tvingades 
splittras och flytta ifrån det 
som varit deras hem i över 
trettio år, på grund av ett fö-
reläggande från Södertörns 
brandförsvar, om brist på 
alternativa utrymnings-
vägar. Kommunen fick tre 
månader på sig att åtgärda 
bristerna, men Ekerö bo-

städer, som äger huset där 
Svalan ligger, ansåg sig inte 
hinna och kommunen såg 
därför ingen annan utväg än 
att flytta Alf och hans med-
boenden till nya boenden i 
kommunen. Anhöriga som 
också funnit och framfört 
klagomål på att Södertörns 
brandförsvar lämnat ett fö-
reläggande till kommunen 
om utrymningsvägarna på 
boendet redan 2010, utan 
att detta åtgärdades, över-
klagade till Förvaltnings-
rätten där de föll. Trots en 
hel del turbulens har de 
boende på före detta Svalan 
ändå landat lyckligt, menar 
Mats Kerstén, bror och god 
man åt Alf. 

– Jag upplever Alfs nya 
boendesituation idag som 
mycket bra. Personalen är 
bra och även boendet som 
sådant. Alf verkar vara trygg 
i sin nya miljö och det är det 
viktigaste för oss anhöriga, 
säger han men poängterar 
att han fortfarande är myck-
et kritisk till hur processen 
sköttes.

– Det är fortfarande un-
der all kritik hur de missat 
det systematiska brand-
skyddsarbetet, hur de som 
myndighet kommunicerar 
och avsaknaden av empati 
för personer med stort be-
hov av trygghet, säger han. 

Rörby gård
Under hösten löpte kon-
traktet ut för stiftelsen 
Lovö naturvård som arren-
derat Rörby gård på Lovö 
och kommunen meddelade 

ÅRET SOM GÅTT 2021 

MÄLARÖARNA | När

kommunen och polisen 

nyligen avlade årets med-

borgarlöften var det två 

områden som prioriterades 

högre än andra – bilburen 

ungdom och våld i nära 

relationer. Ungdomar med 

trafikfarligt beteende är 

ett problem som har ökat 

under senaste året liksom 

anmälningar rörande våld i 

hemmet.

Varje år gör fattar kommu-

nen och polisens lokalpo-

lisområde Vällingby beslut 

kring vilka trygghetsska-

pande arbetsområden som 

ska vara högprioriterade 

under det kommande året. 

Dessa sammanställsa sedan i 

form av ”medborgarlöften” 

som utvärderas kontinuer-

ligt under året.

– Att vi satsar på bilburen 

ungdom är för att vi under 

året har sett en ökning av 

antalet EPA-traktorer och 

mopedbilar bland våra yng-

re ungdomar mellan 16 och 

18 år. Vi vet också att det är 

många nya 16-åringar som 

kommer att skaffa sådana 

bilar till våren och somma-

ren. Tyvärr finns det också 

ganska många av dessa föra-

re som har stora brister i tra-

fikvett och brister i förståel-

se för de risker de utsätter sig 

själva och andra i trafiken, 

när de inte följer trafik- och 

nykterhetsreglerna, säger 

kommunens samordnings-

chef Lena Törnblom Löf-

quist.

Hon konstaterar också att 

flera av ungdomarna miss-

tänks köra berusade eller på-

verkade av droger. En del kör 

dessutom med för många 

passagerare och vissa bilar 

är trimmade. Insatser för att 

komma till rätta med pro-

blemen har redan påbörjats 

av polisen och länstrafiken. 

Man planerar även att skapa 

forum för föräldrar för att 

komma vidare.

Problem med våld i nära 

relationer har ökat kraftigt 

under pandemin och detta 

gäller även på Mälaröarna. 

Det har skett en ökning av 

anmälningar, men man vet 

också att det finns ett stort 

mörkertal och att våldet ofta 

sker i det fördolda. 

– Vi kommer nu att påbör-

ja ett arbete som involverar 

alla kommunens förvalt-

ningar, Ekerö bostäder och 

polisen för att tillsammans 

hitta former för att arbeta 

förebyggande för att förhin-

dra våld i hemmet och tidigt 

komma i kontakt med och 

erbjuda stöd och hjälp till de 

familjer där våld förekom-

mer. 

Hur följs då löftena till 

medborgarna upp?

– Vi har ett brett sam-

arbete mellan kommunen 

och polisen i det brotts-

förebyggande och trygg-

hetsskapande arbetet, både 

på strategisk och operativ 

nivå.  Mycket av arbetet är 

händelsebaserat med lö-

pande uppföljning, men 

mycket är också ett lång-

siktigt arbete. Uppföljning 

av just löftena sker främst 

i form av redogörelse av 

genomförda insatser till 

styrgruppen för kommun- 

och polisarbetet samt till 

trygghetsrådet. Många av 

frågorna som är ett löfte ett 

år blir sedan till ett konti-

nuerligt arbete, säger Lena 

Törnblom Löfquist. 

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Medborgarna får nya löften

Satsning på bilburen ungdom och våld i nära relationer

NYHETER 

”...många av dessa förare som har stora brister i trafikvett ...” ’’

Lokalpolisområdeschef Catrine Kimerius Wikström och kommunstyrelsens ordförande Adam 

Reuterskiöld (M), skrev båda under löftena vid ett digitalt möte.             FOTO: EKERÖ KOMMUN
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MÄLARÖARNA | Den 23 januari började vård- och omsorgspersonalen i kom-munen att vaccineras mot Covid-19. Fortfarande drö-jer det dock ytterligare en tid innan allmänheten får samma erbjudande.

– Just nu är det vård- och omsorgspersonalen som vaccineras. Det sköts av Vac-cin direkt och kommunen ansvarar för att ordna med lokal. Därefter kommer 70 plus samt riskgrupperna att vaccineras till största del av vårdcentralen. I sista fasen är det allmänheten som får vaccin och det har man sagt ska vara genomfört till mid-sommar, det är det enda som vi vet, säger Lena Törnblom Löfquist, samordningschef på kommunen.
Hon berättar att även när det gäller vaccineringen av den sista gruppen, så är det inte klart ännu om  kommu-nen  kommer att ansvara för att iordningställa lokal för detta.

– Men vi vill ligga i framkant och förbereder oss för det. Vi har en lokal klar på Färing-sösidan nu och en på gång på Ekerösidan som ska vara redo för massvaccination om det blir aktuellt, säger hon.När det gäller vårdcentra-lens vaccineringar så väntar man nu in ytterligare vac-cin.
– Vi tror nu att EU kom-mer ta ställning till god-kännande av AstraZenecas vaccin den 29 januari och vi hoppas att vi kommer kun-na ha vaccin på plats hos oss under vecka sex. Då börjar vi så snart vi kan att vaccinera våra hemsjukvårdspatien-ter och hemtjänstbrukare inklusive de som bor med dessa, säger Sara Banegas, verksamhetschef på Ekerö vårdcentral.

Därefter kommer de att på-börja vaccination för dem som är i riskgrupper och plus 70 år.
– Det är fortfarande mars som gäller för dessa grupper. 

Hur mycket vaccin vi får av-gör hur vi kommer planera vaccinationen. Vårt mål är att vaccinera så många vi kan så fort vi kan, men det krä-ver tillgång på vaccin. Först när vaccinet är godkänt vet vi exakt hur leveranserna kommer att bli. Men det rå-

der febril aktivitet inom alla instanser för att få detta att kunna ske snabbt effektivt och säkert, konstaterar hon och fortsätter:
– Vi kommer inte kalla alla som är över 70. Vi har nästa 3 000 personer listade hos oss som är över 70 år och alla 

kommer inte vilja ha vaccin. Vi kommer kontakta dem som har hemtjänst och läm-nat in information via blan-kett till oss genom kommu-nen. Jag vill också passa på att säga att när vi ringer upp för att boka vaccin kommer vi aldrig att begära att veder-

börande lämnar ut uppgifter kring kontonummer eller bank-id. 
Hon berättar även att de som är över 70 år och inte har hemtjänst kommer att erbjudas bokade tider dag-tid, kvällstid och under hel-ger. Antalet tillgängliga tider kommer bero på hur mycket vaccin som vårdcentralerna blir tilldelade.

– Vi har räknat med en stor leverans till regionen under februari men tyvärr har Astra Zeneca, vars vac-cin regionen planerat att vårdcentralerna ska ge, med-delat i helgen som gick att leveranserna till Sverige blir mycket mindre än beräknat under februari.  Vi räknar dock med att våra patienter i hemsjukvården, de som har hemtjänst, personliga assis-tans, eller bor i LSS-boende kommer kunna få vaccin under februari som planerat, säger Sara Banegas. 

LO BÄCKLINDERlo@malaroarnasnyheter.se

Redo att börja massvaccineraBåde vårdcentraler och kommunen står i startgroparna 

NYHETER 
”Hur mycket vaccin vi får avgör hur vi kommer planera vaccinationen...” ’’

Planeringen inför en eventuell massvaccinering är klar och nu väntar man bara på vaccinet.
FOTO: ARKIV
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MÄLARÖARNA | Många 
faktorer talar för att våld 
i hemmiljö har ökat under 
pandemin. I Ekerö kommun 
har dock inte anmälning-
arna blivit särskilt många 
fler, varken till polisen 
eller socialtjänsten, vilket 
kan tala för att det finns 
ett stort mörkertal. För 
att sänka tröskeln för den 
som vill söka hjälp inför nu 
socialtjänsten en direkt-
möjlighet att få kontakt.

– Vi vill göra det enklare 
att be om hjälp och nu be-
hövs det endast två knapp-
tryckningar för att komma i 
kontakt med mottagnings-
telefonen på individ- och 
familjeomsorgen. Där kan 
den som vill få fem frivilliga 
stödsamtal utan att bli re-
gistrerad hos socialtjänsten, 
berättar Anna-Riika Törrö-
nen, chef för individ- och 
familjeomsorgen.

Enligt BRÅ:s statistik 
ökade antalet anmälda miss-
handelsbrott mot kvinnor 
i landet med fyra procent 
första halvåret 2020 jämfört 
med året innan. Även oros-
anmälningarna om barn 
som far illa har ökat i vissa 

av landets kommuner och 
internationell statistik visar 
att samtalen till hjälplinjer 
för utsatta för partnervåld 
ökat i samband med sam-
hällets nedstängning. Social 
isolering, ansträngd ekono-
mi, eskalerande missbruk 
och ökad psykisk ohälsa, är 
faktorer som kan öka utsatt-
heten. 

I Ekerö kommun har dock 
varken socialtjänsten eller 
polisen sett någon större ök-
ning av antalet anmälningar.

– Vi har generellt sett en 
låg andel ärenden kring våld 
i nära relationer, men vi ser 
en ökande trend och vi miss-
tänker att det finns ett stort 
mörkertal. Förhoppningen 
är att vi ska komma i kon-
takt med både både de som 
utsätts för våld och de som 
är förövare. Vi finns här för 

båda grupperna, säger Janni-
ke Wretman, enhetschef för 
vuxenenheten.

I samband med att kom-
munen gör det lättare att 
komma i kontakt med soci-
altjänsten har man också un-
derlättat förfarandet kring 
att göra orosanmälningar, 

både gällande barn och vux-
na.

– Det finns nu en digital 
blankett som man kan an-
vända om man sett eller hört 
något som oroar en och det 
går att vara helt anonym. När 
det gäller vuxna gäller det 
dock att veta att vi har svårt 

att hjälpa någon som inte 
själv vill ha hjälp, därför är 
det bra om den som anmä-
ler själv hjälper till med att 
motivera, säger Anna-Riika 
Törrönen.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Risk för stort mörkertal
NYHETER ”...bra om den som anmäler själv hjälper till med att motivera...” ’’

Ekerö hamnar
lågt i ranking 
av bredband
MÄLARÖARNA | Ekerö 
hamnar på plats 266 i en 
rankning av Sveriges kom-
muner vad gäller utbygg-
nad av snabbt bredband på 
landsbygden. Under 2020 
hade 51 procent av hushål-
len på Ekerös landsbygd till-
gång till snabbt bredband, 
en minskning med 4 pro-
centenheter sedan 2019. Det 
visar ny statistik från Post- 
och telestyrelsen som analy-
serats av Svenska stadsnäts-
föreningen.

I hela landet har nu 83 pro-
cent av hushållen tillgång till 
bredband. Det är en ökning 
med knappt 3 procentenhe-
ter jämfört med 2019, vilket 
innebär att utbyggnadstak-
ten går allt långsammare och 
det är framför allt utbyggna-
den av bredband på lands-
bygden som tar tid.

I landet som helhet har 
andelen på landsbygd som 
fått bredband ökat till 55 
procent. Sett till hela Ekerö 
kommun hade 77 procent 
av hushållen tillgång till 
bredband via fiber 2020, en 
ökning med 2 procentenhe-
ter sedan 2019.

Social isolering, ansträngd ekonomi, eskalerande missbruk eller psykisk ohälsa kan vara faktorer 
som ökar utsattheten.                 FOTO: ARKIV
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STENHAMRA | I över 30 år har Alf Kersten, 53, bott på gruppboendet Svalan i Stenhamra. Nu måste han och hans fyra medboende flytta därifrån eftersom boendet saknar utrym-ningsvägar

Det var i början av mars som Mats Kersten, Alfs bror och god man, fick vetskap om att Alf och hans medboende på gruppboendet Svalan måste flytta därifrån för gott och att flyttlasset går redan i maj.– Jag anser att de som fattat det här beslutet helt saknar empati, säger Mats Kersten och förklarar att hans bror och de andra på boendet be-traktar varandra som familj och har hela sin trygghet där. Själv har Alf bott i sin lägen-het i 32 år och vet inget annat.– Han är en grubblare. Han säger inte mycket om det nu, men jag vet att det här kom-mer få oerhörda konsekven-ser för honom, säger Mats Kersten.
Anledningen till flytten är ett föreläggande från Sö-dertörns brandförsvar om att alternativa utrymnings-vägar på boendet saknas. De ger kommunen tre månader på sig att åtgärda det, men 

Ekerö bostäder, som äger huset, säger sig inte ha möj-lighet att hinna och ansvari-ga på kommunen ser därför inget annat val än att erbjuda brukarna nya boenden.– Med en så omfattande ombyggnation och så kort tid måste vi hitta andra lös-ningar, säger verksamhets-chefen Birgitta Ljungström.Men Mats Kersten menar att beslutet är framhastat och att man inte ens sett över hur omfattande ombyggnatio-nen är eller funderat över alternativa sätt att lösa situ-ationen på.
– Så här har man kunnat göra bara för att de drabbade är en svag grupp som inte kan protestera så högljutt. Ingen annan skulle accepte-ra att med bara 2,5 månaders varsel vara beredd att skiljas från dem som man betraktar som sin familj, sitt hem och hela livet som man känner det, säger han.

Han förklarar att han, sedan han börjat granska ärendet, också funnit att Södertörns brandsförsvar lämnade ett föreläggande till kommunen om utrymningsvägarna på boendet redan 2010. Varför detta inte blivit åtgärdat på 

över tio år kan varken Bir-gitta Ljungström eller social-nämndens ordförande Kjell Öhrström svara på.– Något har gått fel, vi vet inte vad, säger Birgitta Ljungström, men menar att kommunen inte heller kan fokusera på det som varit utan måste agera på den si-tuation som är nu.Både Birgitta Ljungström och Kjell Öhrström menar att de ändå är glada över att det vid tillfället funnits fem lediga platser på kommu-nens andra boenden så att brukarna kan bo kvar på Mä-laröarna.
– Ett betydligt sämre sce-nario vore om de fått flytta till andra kommuner, säger 

Kjell Öhrström och Birgitta Ljungström håller med. Hon förklarar att Svalans personal också blivit erbjuden tjänster för att kunna flytta med de brukare som de jobbat med på Svalan. 
Kjell Öhrström är noga med att poängtera att en in-dividuell bedömning ock-så gjorts för varje individs särskilda behov inför flyt-ten, men Mats Kersten och andra anhöriga håller inte med, utan tycker att beslu-tet fattats över deras huvu-den. De är djupt kritiska till lösningen och anser att det enda rimliga vore en tillfäl-lig flytt, så att de boende fick flytta hem igen när bristerna åtgärdats. 

Men enligt Kjell Öhrnström och Birgitta Ljungström finns inga lokaler som läm-par sig för en sådan tillfällig flytt.
– Man ska veta att LSS-bo-enden har specifika krav och det går inte bara att flytta på människor med de här be-hoven till vilka lokaler som helst, säger Kjell Öhrström. Enligt Birgitta Ljungström har hon också kommuni-cerat med de som känner brukarna väl och kommit fram till att ett uppbrott är tillräckligt jobbigt och att det skulle vara ännu värre att bryta upp två gånger. Därför menar hon att en permanent flytt är det bästa. 

Att de boende på Svalan har fått flytta tillfälligt en gång tidigare, då lokalerna drab-bades av vägglöss, är inget varken hon eller Kjell Öhr-ström känner till eller kan kommentera.
Fast Kjell Öhström och Birgitta Ljungström anser att det beslut de varit tvungna att fatta är det bästa utifrån situationen, kan de förstå att flytten skapar en oro.– Jag är inte hjärtlös, utan förstår att det kan kännas oroligt. Men jag kan också 

tänka mig att stojandet som blivit kring det här kan på-verka de här personerna ne-gativt, säger Kjell Öhrström och får medhåll av Birgitta Ljungström.
– I det här fallet tror jag kanske att det är jobbigare för de anhöriga än för bru-karna, säger hon innan hon tillägger att den som inte trivs alltid har rätt att ansöka om ett nytt boende.Mats Kersten har börjat förbereda sin bror på flytten, men han vill ändå inte ge upp hoppet. Han och övriga anhöriga har överklagat be-slutet till Förvaltningsrätten och hoppas på en dom som gör att kommunen måste tänka om. 

– Mitt uppdrag som god man är att se till det bästa för Alf och det är inte en sådan här uppslitande flytt, därför kommer jag kämpa vidare för att förhindra den. Om inte det hjälper kan jag bara hoppas på att det här inte händer igen, så att fler funk-tionsnedsatta, gamla eller sjuka i kommunen kommer behöva paniklämna sina hem och liv, säger han

HELEN BJURBERGhelen@malaroarnasnyheter.se

Alf tvingas flytta efter 32 år

NYHETER 
”..att med bara 2,5 månaders varsel vara beredd att skiljas från dem som man betraktar som sin familj” ’’

Alf Kersten har bott på Svalan i hela sitt vuxna liv. Här tillsam-

mans med sin bror Mats Kersten.  FOTO: HELEN BJURBERG
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EKERÖ | När detaljplanen 
från 1978 visade sig vara 
felritad erbjöd sig Ekerö 
kommun att efterskänka 
170 felaktigt markerade 
kvadratmeter tomt till 
bostadsrättsföreningen 
Björkudden 2. Men gåvan 
skulle visa sig bli dyr.

Det var 2018, när en av 
medlemmarna i Bostads-
rättföreningen Björkud-
den 2 på Ekerö skulle söka 
bygglov hos kommunen 
för ett nytt uterum som det 
uppdagades att huset, häck-
ar och träd inte alls var pla-
cerat som på kommunens 
detaljplan från 1978. Ett fel 
hade begåtts när den gamla 
detaljplanen ritades och ef-
tersom den inte stämde var 
kommunen villig att göra 
om den. 

– Kommunen sa helt en-
kelt till oss att de ville skriva 
ett avtal med oss som skulle 
innebära att de efterskänker 
oss den tomt som vi redan 

trodde att vi ägde, säger Bo 
Thärning, ordförande i Bo-
stadsrättsföreningen Björ-
kudden 2.

Han förklarar att fören-
ingen var nöjd med kom-
munens förslag och skrev 
på avtalsförslaget som 
kommunen lämnade över, 
utan att reflektera närmare 
över det finstilta. Först när 
de skickade in ansökan om 
förrättning till Lantmäte-
riet uppdagades att förrätt-
ningskostnaden beräkna-
des bli cirka 80 000 kronor 
– och att bostadsrättsfören-
ingen, enligt avtalet, skulle 
stå för den.

– Det kom som en chock 
eftersom kommunen inte 
sagt ett ord om att den ef-
terskänkta tomten skulle 
vara förenad med några 
kostnader, säger Bo Thär-
ning, vars ståndpunkt är att 
bostadsrättsföreningen inte 
ska betala något alls för ett 
fel som från början begåtts 
av kommunen långt innan 

ens bostadsrättsföreningen 
fanns.
Knappt hade bostadsrätts-

föreningen hämtat sig från 
den första chocken innan 
nästa överraskning kom. 
Nu hörde Närlunda vägför-
ening av sig och ville också 
ha betalt för tomten, när-
mare bestämt 50 000 kro-
nor. Enligt vägföreningens 
ordförande Thomas Sjök-
vist har de huvudmanna-
skapet för drift och skötsel 
av den aktuella markytan 
och när ägandet övergår till 
bostadsrättsföreningen vill 
de ha ersättning för den. 

– Det är brukligt att man 
betalar för tomtmark man 
förvärvar, säger han.

Men bostadsrättsfören-
ingen håller inte med.

– Vi blev minst sagt för-
vånade över den kostnaden 
eftersom det var ett avtal vi 
inte ens visste om. Att väg-
föreningen vill bli utköpta 
från ett uppdrag de aldrig 
utfört känns märkligt, säger 
Bo Thärning och förklarar 
att Närlunda vägförening 
aldrig skött om tomten, vil-
ket Thomas Sjökvist också 
håller med om. 

Priset på markytan har 
vägföreningen satt själva, 
efter en egen bedömning 
och det är ett synnerligen 
lågt tomtpris, menar Tho-
mas Sjökvist. 

När bostadsrättsfören-
ingen insåg att den lilla 
tomtplätten, som de trott 
att de ägt och fått erbjudan-
de om att få till skänks av 
kommunen plötsligt skulle 

kosta dem 130 000 kronor 
försökte de få Ekerö kom-
mun att ompröva kostnads-
fördelningen, vilket kom-
munen inte går med på.

Tommie Eriksson, mil-
jö- och stadsbyggnadschef 
på Ekerö kommun, säger att 
han inte är insatt i det en-
skilda ärendet, men menar 
att det är rimligt att de par-
ter som tecknar ett avtal ska 
vara noga med att säkerstäl-
la att de förstår de villkor 
som ingår.  

Utifrån den information 
Tommie Eriksson fått men-
ar han att parterna kommit 
överens om en lösning som 
möjliggör föreningens öns-
kemål och att kommunen 
svarat för sin del av över-
enskommelsen.

– Att kommunen, det vill 
säga skattebetalarna, även 
skulle stå för föreningens 
del i avtalet kan vara svårt 
att motivera, säger han.

Och att häva avtalet tror 
han kan bli svårt.

– Som jag förstått det har 
föreningen redan begärt en 
lantmäteriförrättning och 
avtalet har börjat verkstäl-
las enligt vad som överens-
kommits, säger han. 

Med facit på hand kon-
staterar Bo Thärning att de 
aldrig skulle ha skrivit på 
avtalet från första början. 

– Hade vi vetat det vi vet 
idag hade vi aldrig gjort det. 
Men vi tog för givet att vi 
gjorde det rätta, säger han 
och vidhåller att han tyck-
er det är fult av kommunen 
att inte informera om vilka 
kostnader som var inblan-
dade i deras gåva. 

– Vi kommer fortsätta 
strida, men kommer vi inte 
fram till en lösning kom-
mer den här gåvan att bli 
det dyraste tomtförvärvet i 
Ekerös historia.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Skänkt tomt oväntat dyr

NYHETER ”...fult av kommunen att inte informera om vilka kostnader som var inblandade i deras gåva” ’’

’’

Bo Thärning på sin altan framför den aktuella tomtbiten. På bilden till höger syns marken, från häcken närmast i bild snett upp mot tvättställningen.  FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS
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Solen skiner över Nordi-ums lokaler på Tegelbruks-vägen på Ekerö. Ett par 80-plussare med munskydd, har bokat tid för vaccin mot Covid-19 och står i vårsolen och väntar på att bli insläpp-ta. Lars Samuelsson och hans kollegor från civilförsvaret ser till att de håller lämpligt avstånd och kontrollerar le-gitimation mot bokningslis-tan innan de visar dem in i de gamla fabrikslokalerna som för tillfället tjänar som vacci-nationslokal. 
Där inne ser det ut som vilken sjukvårdsmottagning som helst: en entréhall, be-handlingsrum och väntrum. Sjuksköterskor med visir och munskydd i korridorer-na. En av de som visas in i det första behandlingsrummet är 82-åriga Sven-Erik Klint från Helgö. Han ska få sin andra dos vaccin och känner sig lugn inför sticket. 

– Jag kände ingenting för-sta gången, konstaterar han nöjt.
För Sven-Erik Klint var det självklart att vaccinera sig när han fick förfrågan och han är förväntansfull över att snart vara färdig.

– Det har varit tråkigt att inte kunna träffa ungarna och jag ser fram emot att kunna gå till tandläkaren igen. Sist fick jag inte boka tid eftersom jag inte var fär-digvaccinerad, säger han medan Ewa Nisseby förbere-der för injektionen. 
Ewa Nisseby är barnmor-ska i grunden och är egentli-gen pensionerad sedan några år, men såg det som en själv-klarhet att hoppa in extra och göra sin samhällsplikt när det behövdes extra vac-cinationssjuksköterskor till Ekerö vårdcentral.

– Dessutom är det trevligt att komma hit och träffa alla trevliga människor, säger hon innan hon vant sticker nålen i Sven-Eriks vänster-arm. 

Det går på ett kick, sedan hänvisar hon honom till ett vilorum intill med ett fyrtio-tal stolar som placerats med bra avstånd.
– Kan jag inte få vänta i bi-len istället, frågar han artigt, men Ewa står på sig.
– Vi vill gärna att patien-terna ska sitta ner i en kvart 

efter att de fått sin vaccina-tion så att vi har koll på att de inte får någon reaktion, förklarar hon.
Hjördis Söderberg, chefs-sjuksköterska på Ekerö vårdcentral, håller med men poängterar att ingen reagerat på vaccinet än. Skulle det be-hövas finns dock både läkare, akutrum och utrustning på plats.

Men hittills har allt gått en-ligt planerna. Bortsett från att Astra Zenecas vaccin pausats så att vaccinations-doserna blivit betydligt färre än vad vårdcentralen både räknat med och mäktar med. 
– Vi har både lokaler och personal för att kunna vacci-nera uppemot 500 personer om dagen, men den begrän-sade vaccinationstillgången gör att vi istället bara vacci-nerat 300 personer på lite mindre än en vecka. 

Med den takten räknar hon med att det kan ta ett par veckor att vaccinera hela målgruppen i fas 2, först 80-plussarna sedan i etapper personer som är 65 år och äldre. Först efter det är det dags för fas 3, det vill säga personer mellan 60-64 och riskgrupper och slutligen fas 4, allmänheten. 
När alla kan vara färdig-vaccinerade beror helt på hur vaccintillgången blir framö-ver.

– Det vet vi inte än. Vi får besked i slutet av varje vecka om hur kommande vecka kommer se ut, säger Hjördis Söderberg.
Hon visar runt medan hon förklarar att det har varit en enorm logistik att få till en ny och fungerande vaccina-tionsverksamhet.

– Förutom att iordning-ställa lokaler har vi fått an-ställa ett tiotal sjuksköter-skor extra för att klara både 

bokningarna och vaccinatio-nerna. 
På kommunen jobbar Lena Törnblom Löfquist, coro-nasamordnare och den som varit ansvarig för att bland annat hitta lämpliga lokaler för ändamålet. Hon berättar att hon har haft några kriteri-er att utgå ifrån när hon letat.

– Det viktigaste har varit att värna barn och unga och inte använda skolor och idrottsanläggningar till vac-cination. Ungdomarna har varit hårt drabbade i pande-min ändå, anser vi. Det har också varit viktigt att loka-lerna är rymliga nog för att kunna ta emot människor på ett smittsäkert sätt och dess-utom att få allt klart tills vac-cinet skulle komma.

Att förbereda för en vacci-nation av den här storleken har varit ett intensivt arbete, menar hon.
– Det har varit skiftande besked, som inte alltid varit så klara och många gånger kommit i sista minuten. Det har krävt att man vågat agera och ta beslut innan man rik-tigt vetat, förklarar hon. 

Men nu när lokalerna står klara – Nordium för boende på Ekerö och paviljongerna på Uppgård skolväg för bo-ende på Färingsö – och allt är igång, känner hon sig nöjd.
– Det har blivit väldigt bra.

 HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

KOMMUNEN | En efterlängtad fas 2 av covid-vaccinationen har äntligen startat. Sedan mitten av mars har vaccinationserbjudande gått ut till alla kommunens medborgare över 80 år. Och även om tillgången på vaccin är lägre än väntat räknar vård-centralen på Ekerö med att ha vaccinerat alla som vill inom en vecka eller två.

Andra fasen är igång
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KOMMUNEN| En extern granskning ger Ekerö kommun kritik för hantering av sina fastigheter. Granskningen visar på eftersatt bedömning, planering och underhåll av bland annat skolor, förskolor och vård- och omsorgsbo-enden. Detta kan, enligt granskningen, på sikt innebära en kapitalförstöring och att Ekerö kommun inte lever upp till kommunallagens regler om ”god ekonomisk hushållning”.

EKERÖ | Bullerklagomål från pendelbåtens vårhållplats vid ångbåtsbryggan har lett till en utredning om båtens framtida tilläggsplats. Under utredningstiden, som beräknas hålla på till midsommar, kommer därför rese-närer att kunna kliva av och på vid vinterhållplatsen intill strandpromenaden vid Tappströmskanalen istället för vid ångbåtsbryggan. Efter midsommar beräknas en kon-kret plan om pendelbåtens framtida hållplatser kunna presenteras.

EKERÖ  | Sara Banegas slutar som verksamhetschef på Ekerö vårdcentral, efter sex år. Under Saras tid har vård-centralen dubblerat såväl omsättning som personalstyrka och ökat antalet patienter från 14 000 till 21 000. Ny verksamhetschef blir Magnus Edlund, som har jobbat som läkare på vårdcentralen sedan 2015. Sara Banegas blir chefsläkare på Praktikertjänst men kommer fortsätta som läkare på Ekerö vårdcentral en dag i veckan.

KOMMUNEN | En tandläkare som tidigare varit verksam på Ekerö men numera är bosatt i Västerbotten, har blivit anmäld till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd efter att ha haft omfattande brister i sin yrkesutövning. Efter en granskning av elva patientfall finner Hälso- och sjuk-vårdens ansvarsnämnd allvarliga brister i tandläkarens dokumentation såväl som diagnostik och behandling och återkallar därmed legitimationen. Tandläkaren själv anser sig inte själv ha gjort några allvarligare fel utan hänvisar bristerna i sin yrkesutövning till en obehandlad sjukdom.

MÄLARÖARNA | En polis boende på Mälaröarna åta-las för grovt rattfylleri efter att ha framfört sin bil och kraschat den med 1,33 promille alkohol i blodet. Det är fortfarande oklart om en eventuellt fällande dom gör att polisen får behålla sin anställning eller inte, menar Polismyndighetens personalansvarsnämnd.
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Civilförsvarets Lars Samuelsson hjälper till att hålla flödet in och ut ur lokalerna smittsäkra. 
FOTO: HELEN BJURBERG

Nordiums lokaler 
på Tegelbruksvägen 
har blivit tillfällig 
vaccinationslokal. 
Hit kommer de 
medborgare som är 
över 80 år och har 
bokat tid för 
vaccination.
FOTO: HELEN BJURBERG

Sven-Erik Klint, 82 år, tar 
sin andra dos och ser fram 
emot att snart kunna träffa 
barn och barnbarn 
FOTO: HELEN BJURBERG

ur mycket vaccin vi får av-r hur vi kommer planera ccinationen. Vårt mål är vaccinera så många vi kan fort vi kan, men det krä-tillgång på vaccin. Först vaccinet är godkänt vet exakt hur leveransernammer att bli. Men d
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KOMMUNEN | Eftersatt 

underhåll av sina fast-

igheter och risk för ett 

ackumulerande underhålls-

behov – Ekerö kommun får 

kritik i extern rapport.

Sedan 2014 har Matilda 

Wade haft barn i Ekebyhov-

skolan och lika länge tycker 

hon att såväl inne- som ute-

miljön på skolan brustit.

– Vi är väldigt nöjda med 

personalen men barnen be-

höver också en bra miljö för 

att kunna fokusera och där 

finns mycket kvar att önska.

Vi möts upp på skolgår-

den och hon berättar om en 

sliten innemiljö med stin-

kande toaletter som inte bli-

vit uppfräschade förrän efter 

många klagomål från föräld-

rar. Och så skolgården. Gro-

par i marken, trasiga bänkar, 

avklippta gungor.

– Utan tillgång till skogen 

hade utemiljö varit hemsk, 

säger hon.

Hon är kritisk till att en 

så välbärgad kommun som 

Ekerö inte tar hand om sina 

skolor. 
– Det känns inte som att 

man har någon plan, utan 

att man hela tiden kommer 

med tillfälliga lösningar ef-

ter hand, som att komplet-

tera med dyra baracker och 

renovera tillfälliga lokaler 

medan originalbyggnaderna 

och utemiljöerna förfaller. 

Och vad jag förstått är inte 

Ekebyhovskolan den enda 

skolan som har det på det 

sättet.

Flera föräldrar som MN va-

rit i kontakt med, men som 

vill vara anonyma, vittnar 

om liknande problem i an-

dra skolor i kommunen. 

– För något år sedan reno-

verades lokaler i en intillig-

gande byggnad där barnen 

fick vara ett tag. Men nu står 

de nyrenoverade lokaler-

na bara tomma igen medan 

barnen flyttas runt. Samti-

digt vet jag att det finns sto-

ra lokaler i skolan som inte 

heller används därför att de 

är så eftersatta. Man förstår 

ingenting och inte heller får 

man någon information, 

säger en mamma som har 

barn i Stenhamraskolan på 

Färingsö.

Föräldrarna får medhåll 

från en extern rapport som 

granskat kommunens fast-

ighetsunderhåll och under-

hållsplanering. I rapporten 

får kommunstyrelsen och 

tekniska nämnden kritik 

för att inte ha säkerställt ett 

ändamålsenligt underhåll 

av kommunens fastighe-

ter. Man bedömer att det 

bristande underhållet kan 

innebära att behovet av om-

byggnad och nybyggnad av 

lokaler ökar och att det på 

sikt innebär kapitalförstö-

ring och att kommunen inte 

lever upp till kommunalla-

gens bestämmelse om ”god 

ekonomisk hushållning”. 

Ordförande för tekniska 

nämnden, Gunnar Moss-

berg (M) är tudelad till kri-

tiken.
– Rapporten lyfter upp 

saker som är bra för oss 

och som vi tagit till oss. Vi 

kommer se över vårt sätt att 

jobba, säger han men men-

ar samtidigt att han inte är 

fullt med på bedömningen, 

eftersom det egentligen bara 

är en granskning av bokfö-

ringen. 
– Jag hade gärna sett att re-

visionen kompletterat med 

en visuell granskning för att 

skapa sig en uppfattning, jag 

tror att deras oro sett annor-

lunda ut då, säger han och 

förklarar att de underhålls-

åtgärder som gjorts är bok-

förda som investeringar och 

därmed inte synliga som 

underhåll i materialet som 

granskats. 

– En lärdom vi gjort är att 

vi behöver dokumentera 

detta för att synliggöra det 

som görs.

Att underhållet delvis är 

eftersatt håller han ändå med 

om. Det beror enligt Gunnar 

Mossberg på att man ärvt en 

underhållsskuld, som går 

tillbaka ända till 2012, som 

Svidande kritik för 

kommunens underhåll
NYHETER 

”Jag hade gärna sett att revisionen kompletterat med en visuell granskning för att skapa sig en uppfattning” ’’

Ekerö kommun får i en extern rapport kritik för att 

ha brustit i underhållet av sina fastigheter. Matilda 

Wade håller med om att Ekerö kommun inte tar 

hand om sina skolor. Här på Ekebyhovskolans skol-

gård.
  FOTO: HELEN BJURBERG

man jobbat intensivt med 

att komma ikapp, men inte 

hunnit med fullt ut. Han är 

ändå inte orolig för att några 

lokaler skulle vara i extremt 

dåligt skick.

– Många skolor är nyreno-

verade, men vi hinner inte 

göra allt på en gång. Beträf-

fande Ekebyhovskolan så 

ska det byggas en ny skola, 

eftersom skicket på den som 

finns redan passerat bäst-fö-

re-datum och det är inget vi 

hade kunnat förebygga. Den 

byggteknik som användes 

när den byggdes var inte me-

nad att hålla i femtio år, där-

för blir det billigare att bygga 

nytt, säger han och poäng-

terar att kommunen håller 

Ekebyhovskolans nuvaran-

de lokaler i ett dugligt skick 

tills barnen får sin nya skola.

Men det är något som inte 

Matilda Wade håller med om.

 – Odugliga är nog mer rätt 

ord, säger hon och menar att 

hon också har svårt att tro att 

det inte skulle ha gått att räd-

da Ekebyhovskolans lokaler 

om man börjat i tid. 

– Med planering och 

framförhållning av skolans 

underhåll skulle man kun-

nat disponera skattebeta-

larnas pengar på ett bättre 

och effektivare sätt, avslutar 

hon.

MN har sökt Lars Holm-

ström (S) 2:e vice ordföran-

de i tekniska nämnden för 

en kommentar, men utan 

framgång.

HELEN BJURBERG

helen@malaroarnasnyheter.se

LOVÖ | Rörby gård på Lovön har anor från 1500-talet och är unik i sitt slag. Nu vill kommunen sälja gården. Men en nystartad lokal förening gör allt för att rädda den. – Stödet har varit massivt, säger Patrik Sandberg, som är ordfö-rande i föreningen Rörby gård på Lovö.

”Ett smultronställe och kul-turarv” – så beskrivs den välbesökta och populära Rörby gård, som fungerar som populärt besöksmål och samlingsplats för såväl mälaröbor som turister.Sedan många år har kom-munen arrenderat ut går-den till den lokala stiftelsen Lovö naturvård och här har arrangerats såväl midsom-marfirande som marknader med lokala matproducenter och hantverkare samt andra aktiviteter. Men i höst löper kontraktet ut och planen nu är att gården ska säljas. Vad som då kommer hända med den är oklart. 

Lokala krafter har bildat den ideella föreningen Rör-by gård på Lovö, med målet 

att ta över och driva gården. Syftet är att säkerställa att den historiska miljön och de vackra byggnaderna får vara kvar och fortsätta att vara en levande samlings-plats för olika evenemang, generationer och intressen, 

skriver de i den namninsam-ling de skapat på Facebook som i dagsläget har nära 700 underskrifter och som kompletteras med en fysisk insamling med ytterligare flera hundra namn.– Stödet är massivt och vi 

är överväldigade, säger Pat-rik Sandberg, som menar att föreningen har en bra dialog med kommunen och att för-hoppningen är stor att man ska hitta en lösning.Enligt Patrik Sandberg är planen att föreningen 

och kommunen komman-de veckor ska fortsätta sina diskussioner. Mälaröarnas nyheter har sökt ansvarig på kommunen för kommentar, men Anna-Klara Lindholm, presschef, förklarar att för-handling och utredning om 

fastigheten pågår och att kommunen väljer att inte uttala sig innan beslut fat-tats.

HELEN BJURBERGhelen@malaroarnasnyheter.se

Kommunen vill sälja Rörby gård

NYHETER 

”Stödet är massivt och vi är överväldigade” ’’

Rörby gård har anor från 1500-talet och är unik i sitt slag. Gården är välbesökt av både mälaröbor och turister och skolklasser kommer hit för att se på den historiska 

boendemiljön.

 FOTO: HELEN BJURBERG

g amhällsplikt när det behövdes extra vac-cinationssjuksköterskor till Ekerö vårdcentral.
– Dessutom är det trevligt att komma hit och träff ll

enorm logistik att få till en ny och fungerande vaccina-tionsverksamhet.
– Förutom att iordning-ställa lokaler har vi fått an-ställa ett tiotal sjuksköt

Att förbereda för en vacci-nation av den här storleken har varit ett intensivt arbete, menar hon.
– Det har varit skiftande besked s inte lltid i

ad sjukdom. ccinationslokal. 
Hit kommer de 
medborgare som ä
över 80 år och har
bokat tid för 
vaccinationvaccination.
FOTO: HELEN BJUFOTO: HELEN BJUOTO: HE RBERGRBERGBERG
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MÄLARÖARNA | Att få en IF-diagnos (intellektuell 
funktionsnedsättning, 
reds. anm.) kan vara tungt för både barn och föräld-
rar. Nu skriver eleverna på Ekebyhovs grundsärskola 
en bok om sina egna upp-
levelser och låter den fik-
tiva huvudpersonen Judith uppleva det de själva varit med om. Allt för att hjälpa andra barn och unga att 

förstå upplevelsen.

– Vi har sedan tidigare drivit projektet UNIQ, som står för att alla är unika oavsett IQ och att IQ bara är en siffra och inte beskriver en per-sonlighet. Eleverna grunda-de projektet förra året för att samla in pengar till sin skol-resa genom att göra arm-band och nu skriver vi den här boken, berättar Denice Sverla, som är biträdande rektor på skolan.
Att gå från en ordinarie grundskoleklass över till en grundsärskoleklass kan vara vara en väldigt jobbig 

process, som präglas myck-et av de fördomar som finns kring dem som går där. De-nice Sverla beskriver dock hur flytten i stort sett alltid blir positiv för de elever som gör den, då de hamnar i ett sammanhang där de förstår allt och får möjlighet att växa.

Hon har eleverna Andreas Krüger och Robin Karlsson vid sin sida och de berättar om det givande arbetet med boken.
– Boken handlar om en tjej som tänker att det bara är muppar som går på sär-skolan och därför inte vill gå där, mer vill jag inte berätta för att inte spoila handling-en. Det är faktiskt jag som kom på hennes namn, säger Andreas Krüger.

– Jag tycker att det har va-rit jätteroligt att hitta på en egen karaktär och bestämma vad hon ska göra, säger Ro-bin Karlsson.
Prisbelönte illustratören John Clemente kommer 

göra illustrationerna efter en förfrågan från eleverna och själva skrivarbetet sker genom metoden ”kollek-tivt skrivande”, där alla får möjlighet att bidra med sina egna reflektioner. När bok-en är klar ska eleverna, med 

stöd från lärare, själva sälja in den till ett förlag.
Deltagarna i UNIQ-pro-jektet har även gjort en do-kumentär om sig själva och sin skolgång som går att se på Youtube och det är eleverna själva som styr vad projek-

tet ska innefatta framöver. Lite administration kvar-står innan en ny kollektion armband, med bland annat punktskrift, börjar säljas. Förhoppningsvis kommer även boken att inbringa lite pengar framöver, vilka då 

tillfaller eleverna genom den ideella förening som en grupp föräldrar startat och som kommer hantera för-säljningen. 

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Elever skriver bok om JudithVill slå hål på fördomarna om särskolan och dem som går där

NYHETER 
”...handlar om en tjej som tänker att det bara är muppar som går på särskolan...” ’’

Bokens huvudfigur Judith, som är illustrerad av John Clemente får uppleva omställningen från att gå i en grundskoleklass till särskolan.  ILLUSTRATION: JOHN CLEMENTE, FOTO: DENICE SVERLA
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ass till särskolan. 
TO: DENICE SVERLA

Det var tänkt som ett till-

fälligt evakueringsboende 

när Arbetsmiljöverket be-

slutade om föreläggande på 

vård- och omsorgsboendet 

Ekgården på grund av ett 

omfattande underhållsbe-

hov. Men även efter att kom-

munfullmäktige bestämt sig 

för att avblåsa renoveringen 

av Ekgården och istället byg-

ga ett nytt boende på Tran-

holmen att flytta hela verk-

samheten till, så valde de att 

hyra det 1 880 kvadratmeter 

stora modulboendet.

”Behovet av platser på sär-

skilt boende var, vid den 

tidpunkten, så kritiskt att 

beslut fattades att fullfölja 

upphandlingen av pavil-

jongerna”, skriver Jonas 

Tingvall, fastighetschef på 

Ekerö kommun, i mejlsvar, 

då han inte vill bli inter-

vjuad. Han förklarar vidare 

att pandemin dock ändrade 

behovsbilden av vård- och 

omsorgsplatser drastiskt 

varför paviljongerna blev 

outnyttjade och fortfarande 

står tomma. 

Boendemodulerna, som 

placerades på Uppgårds 

skolväg i Stenhamra, är 

handikappanpassade och 

inredda med lägenheter för 

20 boenden, gemensamma 

samlingsutrymmen och 

personalutrymmen. Kon-

traktet, som är skrivet med 

Expendia modul AB, är på 

tre år, sedan den första ok-

tober 2020, och till en må-

nadshyra på 223 311 kronor. 

Den sista september 2023 

löper kontraktet ut. Men en-

ligt Jonas Tingvall är planen 

att barackerna ska komma 

till användning innan dess.

”Vi ser åter en ökning av 

behovet av platser så pla-

neringen är att paviljong-

erna successivt kommer att 

nyttjas under avtalstiden”, 

skriver han och förklarar att 

somliga av modulernas ut-

rymmen också har använts 

under tiden, vid vaccinering 

av vård- och omsorgsper-

sonal på Färingsö och att 

de inom närtid också kom-

mer nyttjas för bland annat 

hämtning- och lämning av 

nycklar samt vid raster och 

möten för den kommunala 

hemtjänsten på ön. 

På frågan om barackerna 

inte hade kunnat hyras ut 

när man insåg att de inte 

skulle komma till använd-

ning på annat sätt, svarar Jo-

nas Tillvall:
”Kommunen har tittat på 

möjligheten, men inte lyck-

ats hitta en lämplig, kortsik-

tig hyresgäst.

HELEN BJURBERG

helen@malaroarnasnyheter.se
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KOMMUNEN  | Boken 

”Judith och muppskolan” 

som skrivits av åtta elever 

på Ekebyhovs grundsär-

skola är nominerade till 

Svenska designpriset i kate-

gorin ”Bildkommunikation 

- Illustration och infograp-

hic”. Röstningen pågår 

under september månad och 

priserna delas ut den 14 oktober på Berns i Stockholm.

Denice Sverla, biträdande rektor vid Ekebyhovs 

grundsärskolan fick också ta emot priset som Årets 

demokratiarbetare vid galan Skolledare 21 i mitten av 

september. Se artikel på nästa sida.

MÄLARÖARNA | Ett företag, verksamt på Ekerö, har fått 

avslag från Tillväxtverket på sin ansökan om stöd för 

korttidsarbete. Motiveringen till avslaget är att kontroller 

visat att företaget haft en ökad omsättning under 2020 

jämfört med 2019. Tillväxtverket bedömer därför att 

företaget inte drabbats av tillfälliga och allvarliga eko-

nomiska svårigheter vilket är kriterierna för att ta emot 

stödet.

MÄLARÖARNA | En 20-årig person på Ekerö har dömts 

till dagsböter för olaga hot mot två andra personer. 

Den dömde förnekade båda hoten som skett via sociala 

medier och sms, men kunde bindas till brotten genom 

kopplade bankkonton bland annat.

MÄLARÖARNA | Meningarna går i isär kring vad som 

hände i en bil som färdades i en kommun norr om 

Stockholm, men som framfördes av en person boende 

på Mälaröarna. Enligt polisen som vittnat i fallet, körde 

föraren utan bälte och satte på sig det när hen såg polisen. 

Förarens egen version är att hen kliade sig i ansiktet och 

att bältet inte syntes mot den svarta tröjan. Polismannens 

vittnesmål ansågs trovärdigt och personen fick betala 

dagsböter.

KOMMUNEN | Från 2018 till 2019 minskade mälaröbor-

nas utsläpp av växthusgaser från 2,09 till 2,03 ton per 

person, vilket var en minskning på 0,05 procent. Det 

visar en sammanställning av siffror från kommundata-

basen Kolada. 

Högst utsläpp av växthusgaser per invånare 2019 hade 

industriorterna Oxelösund (178,65), Lysekil (80,91) och 

Luleå (45,02) . Rikssnittet 2019 låg på 4,9 ton koldioxi-

dekvivalenter per invånare.

På kommunal nivå finns det bara siffror för 2019, men 

på nationell nivå finns preliminära siffror även för 2020.

– Vi hade enligt preliminär data en minskning på 6,8 

procent jämfört med föregående år. Utsläppen skulle i 

genomsnitt behöva minska i den takten varje år och helst 

ännu högre, för att Sverige ska nå klimatmålen, säger 

Max Jonsson, klimatanalytiker på Naturvårdsverket, till 

Siren.
Den stora utsläppsminskningen tros hänga ihop med 

pandemin.
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KOMMUNEN | De grå barackerna 

hyrdes in för att tjäna som tillfäl-

ligt ersättningsboende. Istället 

blev de stående tomma, i värsta 

fall i tre år. Notan? Drygt åtta 

miljoner kronor.
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Boendemodulerna på 1 880 kvadratmeter hyr Ekerö kommun på ett treårskontrakt för 223 311 kronor i månaden. 
 FOTO: HELEN BJURBERG
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sina planer på att sälja går-
den. Den planerade försälj-
ningen väckte starka känslor 
bland mälaröborna, en lokal 
förening startades och fick i 
uppgift att rädda gården med 
anor från 1500-talet. Mer än 
1 000 namnunderskrifter 
samlades in och föreningen 
var hoppfull kring att hitta 
en lösning. När Mälaröar-
nas nyheter kontaktar Pat-
rik Sandberg, ordförande i 
föreningen Rörby gård på 
Lovö, berättar han att de har 
en fortsatt dialog med kom-
munen och är fortsatt hopp-
fulla. 

– Oss veterligen är vi fort-
farande med i processen. 
Rykten har nått oss att andra 
intressenter varit inblanda-
de men att det stannat upp. 
Varför vet vi inte, men vi 
tror ju att den bästa lösning-
en vore att vi får köpa Rör-
by. Vi skulle även kunna se 
kommunen som ägare om 
de tar det fulla ansvaret för 
fastighetsunderhållet som är 
kraftigt eftersatt, säger han. 

Boendebaracker
Vi skrev också om hur de 
grå, handikappanpassade 
boendebarackerna på 1 880 
kvadratmeter som Ekerö 
kommun hyrt in på tre år 
till en månadshyra av 223 311 
kronor, stod tomma. Enligt 
fastighetschef Jonas Ting-
vall såg man behovet av 
lokalerna öka och han var 
hoppfull att de skulle kom-
ma att användas under den 
återstående tiden, fram till 
sista september 2023, men 

när vi kontaktar honom för 
status blev svaret att kom-
munen ser över flera olika 
alternativ och arbetar med 
möjligheten att tillfälligt 
upplåta paviljongerna till en 
verksamhet utanför kom-
munala ändamål. 

– I dagsläget har vi ingen 
konkret intressent men vi 
är öppna för alla förslag och 
förfrågningar.

Coronapandemin
Ett av de ämnen som åter-
kommit många gånger un-
der de senaste två åren är 
coronapandemin. Till en 
början skrev vi om hur smit-
tan spred sig och hur den lo-
kala vården rustade upp och 
ställde om, för att hantera en 
förändrad situation. 

I slutet av januari kunde vi 
rapportera att man påbörjat 
vaccinationen av kommu-
nens vård- och omsorgsper-
sonal. Då var tillgången på 
vaccin begränsad och man 
väntade på ett godkännande 
av ytterligare ett, som skulle 
medföra att man kunde öka 
takten ytterligare.

När sommaren närmade 
sig påbörjades vaccinatio-
nen av den stora allmänhet-
en, efter att riskgrupper och 
äldre fått chansen att vacci-
nera sig och i juni började 
en vaccinationsbuss parkera 
utanför Tappströmsskolan 
under vissa tider. Där har nu 
ett stort antal kommunmed-
borgare stått i kö och fått en, 
två eller tre sprutor i armen. 

Vid denna tidnings press-
läggning hade 86 procent 

mälaröbor tagit den första 
vaccindosen, vilket är 19 385 
personer. Andelen som fått 
två sprutor är 81,4 procent. 

Totalt i Sverige har 85,1 
procent tagit sin första spru-
ta och 81,6 procent har tagit 
två. För Stockholmsregio-
nen är motsvarande siffror 
82 procent respektive 77 
procent.

Bland Ekerö kommuns 
medborgare över 65 år hade 
31 procent tagit tre doser när 
tidningen gick i tryck. Dock 
vittnade många äldre om att 
timslånga drop-in-köer ut-
omhus i kallt väder och pro-
blem med att boka tid, var 
ett stort problem som gjort 
att många inte kunnat få sin 
tredje spruta. Detta skrev vi 
också om i en artikel i förra 
numret av tidningen.

Bussar och trafik
Många av våra artiklar har 
också handlat om trafiken, 
bussar som kommer sent 
eller inte kommer alls, broar 
som fällts upp och inte fälls 
ner igen, farliga trafiksitu-
ationer för barn och köer, 
köer, köer. Hur det kommer 
utvecklas med dem återstår 
att se, nästa år.

Avslutningsvis vill vi 
tacka alla engagerade mä-
laröbor, för att vi får ta del 
av era historier och för att 
ni hör av er med tips, ris och 
ros! Tack för ett fantastiskt år 
tillsammans, vi ser väldigt 
mycket fram emot nästa!

HELÉN OCH LO

Helén Bjurberg och Lo Bäcklinder.  FOTO: NOVA BJURBERGÅret som gått
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                                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:

 Med reservation för ändringar

Julfest för alla! Välkommen till en julfest 
för alla åldrar.

Julmat, sång, musik, lekar, dans 
kring granen. Festen inleds med 

Julgudstjänst. Ingen kostnad.

Anmälan senast 20/12 till:  
Anita Lahham, 08-560 387 29, 
anita.lahham@svenskakyrkan.se

Ekebyhovskyrkan
26/12
kl 11:00

onsdag              15 december Ekebyovskyrkan
18:30              VECKOMÄSSA
               Präst: Magnus Ehntorp, Musiker: Mie Johansson

onsdag              15 december Ekerö kyrka
18:30               SINNESROGUDSTJÄNST
               Präst: Katarina Wolf, Musiker: Stefan Jämtbäck 

lördag              18 december Adelsö kyrka
15:00              JULKONSERT
17:00              Birkakören, Solister ur kören,  Dirigent: Johan Wallnäs, Flöjt:   
              Maria Wallnäs, Piano:  Torbjörn Gustavsson

söndag              19 decemberr Adelsö kyrka
15:00              GUDSTJÄNST - VI SJUNGER JULENS PSALMER
              Präst: Gunnel Wigg Bergquist, Musik: Carina Einarson 
                            med kören Ad Mundi och Ulrika Björkman: flöjt.

söndag              19 december Ekerö kyrka
14:00               KONSERT HÄNDELS MESSIAS
18:00              Emma Fagerström: sopran, Anna Zander Sand:alt, 
Mikael Stenbaek: tenor, Staffan Liljas: bas, Ekeröensemblen, Ekerö kyrkokör,  
Stråkensemble med Ann Wallström: konsertmästare, Kerstin Baldwin Sterner: 
dirigent, Anci Hjulström: regi. Biljetter 150 kr/st. i bokhandeln Ekerö C, expedi-
tionen Ekebyhovskyrkan. 

21&22 dec         Ekerö kyrka
18:30                Ekerö Gospels julkonserter 
20:30                  Samuel Ljungblahd: solist, Daniel Stenbaek: flygel, Magnus Ahl-
gren: elbas, Oscar Eriksson Uggla: slagverk, Pernilla Thörewik: dirigent. Bilj. 250 
kr: Manickas bod, Träkvista, Ekebyhovskyrkans expedition.
  
fre 24 dec          Ekerö kyrka
10:00                Julspelsgudstjänst
                Präst: Benny Runsten . Julspel med barn ur Ekerö 
                            barnkör under ledning av Helena Hansson.

fre 24 dec          Ekebyhovskyrkan
10:15                Julspel med får och änglar
                Präst: Monika Regnfors Sjörén . Musik: Mie 
                            Johansson.

fre 24 dec          Lovö kyrka
11:00                Samling vid krubban
                 Präst: Magnus Ehntorp . Musik: Leif Asp. 

24 dec                 Adelsö kyrka
11:00                 Samling vid krubban
                 Präst: Katarina Wolf .  Musik: Carina Einarson.

fre 24 dec         Drottningholms slottskyrka
17:00               Julbön
               Präst: Magnus Ehntorp . Musik: Leif Asp, Lovisa Huledal: sång.

fre 24 dec         Ekerö kyrka
17:00               Julbön
               Präst: Benny Runsten . Musik: Kerstin Baldwin Sterner, Milanka   
               Noveska Gustavsson: sång, Rode Gustavsson: fiol.

fre 24 dec         Ekebyhovskyrkan
23:00               Midnattsmässa
               Präst: Gunnel Wigg Bergquist .  Musik:Daniel Stenbaek, Ekerö   
                Gospel. 

lör 25 dec          Ekerö kyrka
07:00               Julotta
               Präst: Monika Regnfors Sjörén, Musik: Ekerö kyrkokör,         
                           Kerstin Baldwin Sterner.

lör 25 dec          Lovö kyrka
07:00               Julotta
               Präst: Magnus Ehntorp . Musik:Bengt Tribukait: orgel, Teresia   
               Frödinger: sång.

lör 25 dec         Munsö kyrka
07:15               Julotta
               Präst: Katarina Wolf . Musik: Carina Einarson, Solosång: Malin   
               Rickardsdotter Ahlin.

lör 25 dec          Adelsö kyrka
09:30                Julotta för morgontrötta
                Präst: Katarina Wolf . Musik: Carina Einarson, Solosång: Malin   
                Rickardsdotter Ahlin.

lör 25 dec         Drottningholms slottskyrka 
11:00               Juldagsgudstjänst
                           Präst: Johan Dahlman . Musik: Bengt Tribukait: orgel, Lovö 
               kyrkas kör, dir: Leif Asp. 

sön 26 dec        Ekebyhovskyrkan
11:00               Gudstjänst
                Präst: Benny Runsten .  Musiker: Helena Hansson.

sön 26 dec        Ekebyhovskyrkan
11:00               Jul för alla
En julfest för alla åldrar. Julmat, sång, musik, lekar, dans kring granen. Festen 
inleds med Julgudstjänst. Ingen  kostnad. Anmälan senast 20/12 till: 
Anita Lahham, 08-560 387 29, anita.lahham@svenskakyrkan.se

15/12 – 26/12 2021

KALENDARIUM 

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

       Det ajournerade sammanträdet äger rum måndag 27 december 
          kl.14:00 i Ekebyhovskyrkans lokaler. Allmänheten välkomnas   

  att följa mötet via youtube  ”Ekerö pastoratlive”, länk: 
        www.youtube.com/channel/UCMf2kGNV7z-MjdDkuRoJTCA

                                                                                                                   
EKERÖ PASTORATS KYRKOFULLMÄKTIGEMÖTE 



Tors 2021-12-16 Stenhamra församlingsgård 
18:30 VECKOMÄSSA
 Yngve Göransson, präst  
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker  

FJÄRDE ADVENT

Sön 2021-12-19 Färentuna kyrka
11:00 ADVENTSMÄSSA
 Kurt Sundén, präst  
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker 
 Färingsö kyrkokör medverkar under ledning av   
 Birgitta Lindeke Levin
 

JULAFTON

Fre 2021-12-24 Färentuna kyrka 
11:00 BARNENS JULBÖN 
 Yngve Göransson, präst.  
 Joakim Wanzelius, kyrkomusiker
 Annika Becker och Beyla Becker, församlingsassistenter 

Fre 2021-12-24 Hilleshögs kyrka 
17:00 JULBÖN    
 Yngve Göransson, präst  
 Birgitta Lindeke Levin, kyrkomusiker 
 Jannike Edlund, oboe

Fre 2021-12-24 Färentuna kyrka 
23:30 JULNATTSMÄSSA  
 Kurt Sundén, präst  
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker
 Gabriel Suovanen, barytonsolist

 

                                PÅ MÄLARÖARNA          

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING   

15 DECEMBER - 26 DECEMBER

MER INFORMATION    
MÅNADSBLAD Prenumerera gratis på vårt månadsblad. Kontakta vår kommunikatör:  
joakim.jonsson@svenskakyrkan.se - 08-564 209 26 
APPEN Kyrkguiden med kalender, gratis nedladdning till mobil.     
WEBB www.svenskakyrkan.se/faringso Facebook faringsoforsamling
Instagram/Snapchat entrappaned       

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

JULDAGEN

Lör 2021-12-25 Skå kyrka
07:00 JULOTTA 
 Mårten Mårtensson, präst  
 Joakim Wanzelius, kyrkomusiker 
 Jannike Edlund, oboe 
 Färingsö kyrkokör medverkar under ledning av  
 Birgitta Lindeke Levin  

ANNANDAG JUL

Sön 2021-12-26 Färentuna kyrka 
15:00 GUDSTJÄNST MED STAFFANSRITT 
 Kort gudstjänst som avslutas med glögg och godis på  
 kyrkbacken dit fackeltåg och hästar från närbelägna  
 stall anslutit. 
 Yngve Göransson, präst  
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker 
 Svante Daneklev Wold, trumpet 
 Sandra Malmborg, diakoniassistent 

 

God jul på er alla

Nästa fredag ÄR det julafton, oavsett om man är redo eller ej. Oavsett om man står upp till armbågarna i mjöl eller  
”nöjer sig” med köpe-pepparkakor.
Rådande läge gjorde att vi även i år beslutade oss för att ställa in vårt traditionella julbord på församlingsgården.  
Vi vet att några blev ledsna men vi vet också att merparten av våra gäster absolut förstår varför.  
Då vi har så stora lokaler och så gärna vill kunna erbjuda er något, så välkomnar vi istället till Julöppet hus  
torsdag 16 december med drop-in kl. 11-14 i Stenhamra församlingsgård. I all enkelhet erbjuder vi möjlighet att tända  
ett ljus, sitta ner en stund med en pepparkaka och glögg/kaffe/te. Möjlighet till samtal finns och det ryktas om att våra  
musiker vill spela något stämningsfullt under tiden.

Vi kämpar lite med att följa restriktioner och att ändå kunna vara kyrka.
Detta gör att vi följer rekommendationen att max ta in 100 personer i våra kyrkorum och vi känner att vi kan öppna våra kyrkor för er i jul.

Julen är en tid för glädje, värme och ljus. Men rådande läge i världen med restriktioner som skärps, lättar och sedan skärps igen just innan jul, gör att man 
kan känna sig lite håglös och rådvill. Då kan det vara lätt att glömma bort varför vi firar jul. Elsa Beskow sammanfattar det så fint i sin dikt tycker jag:

”För att du föddes denna dag har hela världen fest
och därför skulle väl just du bli firad allra mest!

Jag ville duka dig ett bord med små paketer på,
och alldeles i bordets mitt en tårta skulle stå.

Och runt omkring en vacker krans av blommor och av blad.
Du lilla vackra Jesusbarn, då bleve du väl glad?”

Bär gärna med er den här dikten in i julen, bilden av det lilla barnet som blir firat med stor fest.
Jag önskar er alla en fin och lugn jul, vi finns här för er, glöm inte bort det!

GOD JUL och ta hand om er!
 
Varma hälsningar, Sandra Malmborg, diakoniassistent i Färingsö församling

a

Välkommen till våra kyrkor



Torbjörn Palmqvist är orolig för vad det kommer innebära för honom när turen kommer till att se 
över tillfarten till hans fastighet.                                                                                                               FOTO: LO BÄCKLINDER

MÄLARÖARNA | I en på-
gående översyn av sop-
hämtningsrutinerna runt 
om i kommunen får vissa 
fastighetsägare flytta sina 
soptunnor flera hundra 
meter. Detta bekymrar inte 
minst äldre kommunmed-
borgare som riskerar att 
inte kunna bo kvar när sop-
tunnan hamnar för långt 
från huset.

Under senaste tiden har bo-
ende runt om på Mälaröarna 
blivit kontaktade av kom-
munen som vill se över hur 
tillfarten till deras sopkärl 
ser ut. Skälet är att kommu-
nen vill säkerställa att säker-
hetskraven uppfylls och där 
ingår bland annat att mini-
mera antalet backningar för 
entreprenören Ragn Sells. 

– Det här är en fortsätt-
ning på ett arbete som på-
börjades redan för tio år se-
dan, men som sedan blivit 
vilande. Det vi gör nu är att 
följa upp och gå igenom de 
platser som chaufförerna 
upplever som problema-
tiska, förklarar Janardhan 
Nilsson, avfallsingenjör på 
kommunen.

Han lyfter bland annat 

fram att enligt en undersök-
ning som tidningen Trans-
portarbetaren gjort nyligen, 
så dog 13 personer och 23 
skadades allvarligt i vägtra-
fikolyckor där sopbilar var 
inblandade under åren 2000 
till 2020. Av det skälet job-
bar man nu för att minimera 
mängden backningar som 
chaufförerna gör.

– Det finns också många an-
dra faktorer som man tittar 
på. Det gäller bland annat 
underlag på vägen, väg-
bredd och sikt. 

Torbjörn Palmqvist, 83 år, 
i Stenhamra är en av dem 
som är orolig för vad det 
innebär för honom och frun 
när kommunen nu gör en 

genomgång av vilka vägar 
som inte håller måttet enligt 
riktlinjerna. I området där 
de bor finns grannar som 
har fått sina soptunnor flyt-
tade flera hundra meter för 
att det funnits backnings-
moment vid hämtningen av 
dem. 

Nu är han orolig för att 
han och fruns fastighet står 

näst i tur för att bli utredd. 
I dagsläget står kärlet pre-
cis invid garaget, men tar 
man bort backmomentet 
så kommer det innebära att 
det måste  placeras ett par 
hundra meter bort.

– Frågan är om man inte 
ska kunna bo kvar i sitt hem 
som gammal, för att man 
har för långt till soptunnan? 
Jag undrar också om vi ska 
ha en sopentreprenör som 
inte hämtar sopor? säger 
han.

Enligt Janardhan Nilsson är 
det inte bestämt vilka fast-
igheter som man kommer 
fortsätta med efter dem som 
utreds just nu.

– Vi fortsätter att utreda 
nya vägar varje år och vilka 
det blir bestäms delvis av 
vilka entreprenören lyfter 
fram som problematiska. 
Berörda fastighetsägare blir 
alltid informerade per brev i 
god tid och varje situation är 
unik. Ekerö kommun likrik-
tar kraven mot medborgar-
na men individuella platser 
får individuella lösningar 
i så stor utsträckning som 
möjligt, säger han.

Torbjörn Palmqvist tyck-

er dock att kommunens 
agerande är upprörande och 
att han och andra kommun-
medborgare som bor på 
platser där sopbilarna måste 
backa, borde få veta redan 
nu om deras adresser kom-
mer utredas framöver.

– Jag vänder mig emot 
att kunderna får ta ett ökat 
åtagande för hämtning av 
sopor framöver på platser 
där Ragn-Sells chaufförer 
vägrar backa. Likaså mot de-
ras agerande mot en omed-
veten grupp kommunin-
vånare som kommer att 
drabbas, säger han.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Soptunneflyttar oroar äldre
NYHETER ”Frågan är om man inte ska kunna bo kvar i sitt hem som gammal, för att man har för långt till soptunnan?” ’’

ÖVERSYN  
SOPHÄMTNING

Just nu pågår en översyn 
av förhållandena på:

Bergshagsvägen, Ekerö
Ängsholmsvägen, Drott-

ningholm
Kung Haralds väg, 

Färingsö
Varggrind, Färingsö



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



Upp till hälften av alla bokningar har bokats av hos vissa av de Mälarökrögare som serverar julbord.
 FOTO: ARKIV

MÄLARÖARNA | Allt efter-
som coronasmittan ökar 
och Folkhälsomyndigheten 
kommer med nya rekom-
mendationer för att 
människor ska kunna 
hålla avstånd i samhället, 
blir också oron för att 
drabbas av smitta större. 
En konsekvens av detta 
är att avbokningarna från 
julborden ökat kraftigt 
under senaste veckan på 
Mälaröarna.

På Karamellan, vid Drott-
ningholms slott, såg det un-
der hösten ut som om verk-
samheten hade kommit 
igång på allvar igen efter 
pandemitiden. Bokningar-
na till julborden var nästan 
lika många som innan smit-
tan bröt ut.

– Sedan började man 
skriva om att smittan öka-
de och om att människor 
hade blivit smittade vid 
ett julbord i Norge och då 
började vi få avbokningar. 
Så här långt har ungefär 20 
procent av reservationerna 
blivit avbokade. Jag förstår 

om man är orolig, men vi 
har gott om plats och det 
kommer att vara lätt att 
hålla avstånd, säger Yng-
ve Sundström, som driver 
verksamheten.

Krögaren Amir Jalilian på 
Restaurang Jungfrusund 
har en tuff tid bakom sig. 
Han tog över restaurangen 
precis innan pandemin slog 
till och har kämpat med att 
få det att fungera trots res-
triktionerna. När ljusning-
en kom efter att regelverken 
lättade började han och de 
anställda att planera för att 
servera julbord.

– Vi hade dock bara två 
månader på oss för att börja 
marknadsföra vårt julbord, 
något som man brukar bör-
ja med bra många månader 
tidigare. Nu har vi fått en 
del avbokningar efter att det 
kommit nya rekommenda-
tioner, men vi kommer kla-
ra det här också, jag är inte 
orolig, säger han.

Ekebyhovs slott har också 
drabbats hårt av avbokning-

ar. Det största tappet kom 
då kommunen bestämde 
sig för att boka av alla jul-
bord för sina anställda. 

– De utgjorde ungefär 
hälften av alla våra bok-
ningar, så det blev ett rejält 
bortfall för oss. Men vi har 
bestämt oss för att genom-
föra resten av sittningarna 
om det inte kommer yt-
terligare restriktioner. Vi 
sprider ut ankomsttiderna 
och eftersom det blivit så 
många avbokningar har vi 
gott om plats, berättar Ag-
neta Asp, enhetschef, som 
försäkrar att de som väl 
kommer ska få en mysig 
upplevelse.

Vissa av öarnas restau-
ranger och konferensan-
läggningar har istället för 
traditionella julbord valt att 
göra egna varianter såsom 
till exempel julbord att ta 
med hem eller julmiddag 
med sittande servering.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Öarnas julbord i farozonen
Näringgsliv ”

Amir Jailian’’
Hela gänget på KWPA.

FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS



BRUNCH
DAGAR!
Kan du inte få nog av vår gedigna brunch, eller har du inte hunnit 
komma förbi och avnjuta den ännu? Passa på under jul & nyår 
då vi har extra öppet för brunch. Mellan  6/1 - 9/1 serverar vi vår 
brunch varje dag kl 11:00 - 15:00! Boka in med familj och vänner 
redan idag för att säkra ett bord. Pris: 295 kr/pp (barn 140 kr). 
Boka på restaurangkolmilan.se Varmt välkommna! 

PÅ RESTAURANG KOLMILAN

OPPETTIDER JUL & NYAR

24/12 - 2/1 - STÄNGT
3 - 5/1 - ÖPPET för à la carte från 17:00
6 - 9/1 - ÖPPET för Brunch11:00-15:00 & À la carte 17:00-22:30

Öppet som vanligt från måndag 10/1 och framåt.

Ekerö en intressant  
och attraktiv marknad
JUNGFRUSUND | MN besö-
ker KWPA och träffar bland 
annat Rebecca Wedin, som 
berättar om verksamheten, 
tankarna inför framtiden 
och företagets syn på ut-
vecklingen av Mälaröarna. 
 
Av vem och när startades 
Korhonen Wedin Proper-
ty Advisors AB? 
– KWPA grundades 2011 av 
Johnny Korhonen och Patrik 
Wedin.

Berätta om vad KWPA är 
för företag? 
– Vi är lokalmäklare och vårt 
huvudfokus är att förmedla 
kommersiella lokaler och 
fastigheter i Stockholms-
området. Kort och gott, vi 
hjälper hyresvärdar och 

fastighetsägare att hitta bra 
hyresgäster och vi hjälper 
företag att hitta lokaler. Vi 
arbetar framförallt med lo-
kaler för kontor, lager, indu-
stri, produktion, men också  
med  butiker och kafé- och 
restauranglokaler i hela 
Stockholms län. Ekerö ligger 
oss såklart extra varmt om 
hjärtat eftersom de flesta av 
oss utgår härifrån och det var 
här ”resan” startade.

– Vi vann utmärkelsen 
Årets uthyrningsteam och 
Patrik hos oss vann Årets 
mäklare på Fastighetsga-
lan 2020, vilket vi såklart är 
mycket glada och stolta över!

Söker företag lokaler på 
annat sätt nu än innan 
pandemin?

– Det har varit en högre ef-
terfrågan på mindre kon-
torslokaler på cirka 100 till 
150 kvadrat, då många fö-
retag har valt att skala ner 
och krympa sina ytor för att 
erbjuda flexibilitet med he-
marbete och så vidare. Sam-
tidigt ser vi att förfrågning-
arna även på de lite större 
ytorna som 300 till 400  
kvadrat eller mer har ökat 
senaste tiden. Lokalen och 
kontoret är en mycket viktig 
samlingspunkt för att bygga 
företagskultur och utveckla 
”affären”. Många upplever 
det tufft att arbeta hemifrån 
på heltid och vi är sociala 
varelser som gillar att umgås 
och utvecklas tillsammans. 
Det blir en helt annan dy-
namik när människor möts, 

som med det spontana 
snacket vid kaffemaskinen 
till exempel. Därför har kon-
toret och den gemensamma 
arbetsplatsen fortsatt en 
mycket viktig funktion att 
fylla.

Är det någon typ av loka-
ler som är mer attraktiva 
än andra?
– Lager, produktion och 
hantverkslokaler har det 
varit ett väldigt högt tryck 
på! E-handeln ökar och 
människor vill ha service 
nära till hands och i närheten 
av där de bor.

Är det svårt att få företag 
att flytta till Ekerö från 
andra kommuner?
– Många företag som inte 

funnits etablerade på Ekerö 
tidigare upptäcker nu att 
Ekerö är en mycket intres-
sant  och attraktiv mark-
nad att finnas på. Ett par 
bra exempel på detta är att 
vi under 2021 lyckades få 
både Svensk bilprovning 
och Carspect till Ekerö, från 
noll bilbesiktningar till två. 
Nu slipper alla ekeröbor 
lämna ön för att få sina bi-
lar, hästsläp och så vidare 
besiktade, vilket såklart är 
positivt för såväl miljö som 
restid. Även Mekonomen 
som är en rikstäckande ked-
ja har nu valt att etablera sig 
på Ekerö från januari 2022. 
Vår känsla är att ekeröborna 
värdesätter sin tid alltmer, 
och därför gärna vill handla 
och utföra tjänster lokalt.

Hur ser era utmaningar 
och framtidsutsikter ut?
– Vi har en mycket posi-
tiv syn på framtiden, såväl 
Ekerö som Stockholm väx-
er och det finns fantastiskt 
mycket att göra, vilket vi 
är väldigt glada för. Utma-
ningen är att hinna med alla 
roliga uppdrag som vi får in. 
Snart behöver vi rekrytera 
ytterligare talanger.

Hur vill ni se Mälaröarna 
utvecklas framöver? 
– Att ekeröborna ska få ännu 
bättre möjligheter att både 
handla och arbeta lokalt.

Till sist, vilket företag i 
kommunen vill ni läsa om 
i tidningen? 
– Ekerö budservice                 

g MN MÖTER! ’’Rebecca Wedin
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.

Hela gänget på KWPA.Hela gänget på KWPA.
FOTO: FOTO: THOMAS ÄLGEKRANSTHOMAS ÄLGEKRANS



NYHETER ”Citat” ’’

KOMMUNEN |  Drygt fem 
procent av barnen på 
Mälaröarna lever  i familjer 
som är ekonomiskt utsatta 
enligt en ny undersökning 
från Rädda barnen.

Den 7 december släppte 
Rädda barnen sin återkom-
mande Barnfattigdomsrap-
port, där det kunde konsta-
teras att det skett en knapp 
minskning av andelen barn i 
ekonomiskt utsatta familjer, 
under senaste åren i Sverige 
som helhet. Men trots att 
statistiken visar en marginell 
procentuell nedgång i landet 
mellan 2016 och 2019, från 
9,3 procent till 9,2 procent, 
visar de absoluta talen en 
ökning. På tre år har siffran i 
absoluta tal ökat med 10 000 
barn på grund av att det un-
der samma period har blivit 
125 000 fler barn i landet.

Av de 7 581 barn som to-
talt bor i Ekerö kommun 
bedöms 392 stycken eller 5,2 
procent leva i familjer som 
är ekonomiskt utsatta. Det 

är en höjning från 2016 då 
procenttalet var 3,1 och an-
talet var 226. Antalet barn i 
kommunen har också under 
dessa år ökat från 7 193 till 7 
581. 

I analysen av siffrorna kan 
bland annat konstateras att 
den ekonomiska utsatthe-
ten är nästan fyra gånger så 
hög bland barn till ensam-

stående kvinnor jämfört 
med barn där föräldrar lever 
tillsammans. Den grupp där 
barnfattigdomen ökat mest 
är barn till ensamstående 
mammor med utländsk bak-
grund som ökat från 42,1 
till 49,5 procent. Rapporten 
visar också att andelen barn 
med utländsk bakgrund 
bland barn i ekonomisk ut-

satthet har ökat oroväckande 
mycket.

Definitionen av barnfat-
tigdom är en sammanslag-
ning av uppgifter om famil-
jer med låg inkomststandard 
och om barn i familjer som 
beviljats försörjningsstöd.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Barn i fattiga familjer 
ökar på Mälaröarna

NYHETER 

ARN ger konsumenten rätt
EKERÖ | Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har valt att 
gå en anmälare till mötes och rekommendera ett företag att 
återbetala en summa på 5 000 kronor till kunden. Anmälan 
gäller två bänkskivor i granit som kort efter installationen har 
visat sig ha två rejäla sprickor. Båda parter är överens om att 
sprickorna finns där, men meningarna går isär huruvida de 
kan anses vara ”naturliga” eller inte. Anmälaren hade begärt 
en avsevärt högre ersättning men ARN bedömde att 5 000 
kronor är en rimlig summa för återbetalning.

Anstiftan till skadegörelse
EKERÖ | En 74-årige man och en 72-åriga kvinna från Ekerö 
åtalas för anstiftan till skadegörelse. Ärendet väcktes av 
Västerorts åklagarkammare i Stockholm den 23 november. 

Åtal för narkotikabrott
MÄLARÖARNA | En 35-årig kvinna från Ekerö kommun 
har åtalats för ringa narkotikabrott hos åklagarkammaren i 
Jönköping i början av december. Hon är tidigare dömd för 
ringa narkotikabrott, narkotikabrott, brott mot lagen om för-
bud beträffande knivar och andra farliga föremål, stöld, för-
sök till stöld, tillgrepp av fortskaffningsmedel, egenmäktigt 
förfarande, skadegörelse, märkesförfalskning, häleri, försök 
till tillgrepp av fortskaffningsmedel, misshandel, våldsamt 
motstånd, olovlig körning, grovt brott, medhjälp till rån, 
rattfylleri, narkotikabrott, ringa brott och ringa stöld.

MÄLARÖARNA | Svea hovrätt gör inte någon annan bedöm-
ning än tingsrätten i fråga om straffvärdet utan fastställer en 
fängelsedom för en mälaröbo angående grovt rattfylleri. Den 
alkoholkoncentration som uppmätts i personens  blod upp-
gick till 1,74 promille och hovrätten anser även att körningen 
inneburit trafikfara i enlighet med vad åklagaren har påstått 
och tingsrätten har funnit styrkt.                                                                            

Av de 7 581 barn som totalt bor i Ekerö kommun 
bedöms 392 stycken eller 5,2 procent leva i familjer som är 

ekonomiskt utsatta.    FOTO: RIKSBANKEN       

Läs mer på ivt.se

Hälsosamt inomhusklimat 
och stor energibesparing.

AirX 400

Geo 500

Vent 402

  

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!
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Tel: 560 200 41
Ekerö Kyrka

Nibble

Koloniområde

Sundbyskola

Nyckelby

Mot Adelsö▼

Från oss alla till er alla 
God Jul & Gott Nytt År!

Önskar  
Douglas & Karin  

med personal

Glögg
Blossa, 75 cl, lättvinsglögg 2,2 %

30:-
Pepparkakor
Nyåkers, 625 gram

30:-
Hasselnötter
Lösvikt, Italien

Erbjudandena gäller till och med den 19 december.

49:-
/kg

Vi serverar 
ej á la carte 
denna kväll. 

Boka bord på restjungfrusund.se eller 
mejla till info@restjungfrusund.se

JULBORDSPLUNDRING
19 december 

Välkommen att frossa i julmat och tömma 

vi stänger för säsongen!

Vi erbjuder halva priset på julbord och 
kompispriser i baren mellan klockan 12-21. 



MÄLARÖARNA | Under de 
senaste åren har de boen-
de på Ekgården på Ekerö 
haft möjlighet att spela 
bingo tillsammans med 
volontären och färingsöbon 
Joakim Bergman på lörda-
gar. Undan för undan har 
fler lokala volontärer anslu-
tit sig som assistenter eller 
vikarier och nu är gruppen 
redo att utöka sin verksam-
het till fler äldreboenden i 
kommunen.

Joakim Bergman, Lara Ma-
leh och Christina Malm 
möter upp i Ekgårdens 
entré och det dröjer inte 
många minuter innan en 
av de boende kommer för-
bi och vill visa en sak hon 
gjort i arbetsterapin.

– Vi blir lite som famil-
jemedlemmar för de äldre 
här, genom att vi kommer 
tillbaka gång på gång, för-
klarar Christina Malm, 
som håller i högläsning på 
söndagar för de boende 
och känner många av dem 
som bor på Ekgården. Hon 
berättar att det är hennes 
kristna tro som ligger till 
grund för att hon valt att 
engagera sig och att det ger 

henne väldigt mycket till-
baka att volontärarbeta på 
detta sätt.

Initiativet till aktivite-
terna kommer från början 
från Joakim Bergman, som 
genom sitt engagemang 
i  Malteserorden har valt 
att lägga sin energi på att 
förgylla helgerna för kom-
munens äldre genom att 
arrangera återkommande, 
regelbundna aktiviteter.

– Jag tror att just regel-
bundenheten är extra viktig 
för många äldre, genom att 
mycket i deras liv handlar 
om det som har varit. Våra 
aktiviteter ligger i framtiden 
och kan betyda mycket för 
den som inte har så myck-
et planerat. Då är det också 
extra viktigt att de verkligen 
blir av, säger han och beskri-
ver det faktum att det just 
blivit bingo på grund av de 
enkla reglerna, men relativt 
höga spänningen, vilket 
också ger många tillfällen 
till småprat och gnabban-
des, som höjer stämningen 
bland deltagarna.

Från att ursprungligen 
ha omfattat bingo en gång 
i veckan året om, har nu 

högläsningen på söndagar 
kommit till efter att bingon 
ersattes av högläsning på 
distans under pandemiti-
den. Högläsningen blev po-
pulär och fick fortsätta även 
sedan bingon kom tillbaka. 
Nu är planen att den 15 ja-
nuari dra igång motsvaran-
de verksamhet på Söder-
strömsgården i Stenhamra, 
där Lara och hennes dotter 
kommer vara delaktiga.

– Jag gör det här för min 
mammas skull. Hon är en-
sam kvar i Syrien och jag 
hoppas att någon gör sam-
ma sak för henne, säger 
Lara, som kom till Sverige 
för sju år sedan. 

Lara, som pratar nästin-
till perfekt svenska och har 
kunnat återuppta sitt arbete 
som lärare i franska och ara-
biska här i Sverige, tycker 
ändå att bingon också är ett 

bra sätt för henne att träna 
ännu mer på att uttala alla 
siffror på svenska.

Diskussioner pågår även 
om en start på Kullens äld-
reboende nästa höst, men 
för det finns det behov av 
fler volontärer. 

- Visst, Malteserorden är 
en urgammal katolsk rid-
darorden, men bland våra 
volontärer här på Mälarö-

arna finns både muslimer, 
buddhister och kristna 
och man behöver inte vara 
troende heller för den de-
len. Alla människor av god 
vilja är välkomna att vara 
med oss när vi försöker göra 
helgerna lite roligare för 
våra äldre, avslutar Joakim.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

De ger av sin tid till de äldre
NYHETER ”Alla människor av god vilja är välkomna att vara med oss när vi försöker göra helgerna lite roligare för våra äldre” ’’

Christina Malm, Joakim Bergman och Lara Maleh tycker att bingo är ett utmärkt spel för den här typen av aktiviteter. 
 FOTO:  LO BÄCKLINDER

  

Bioprogrammet

Alla biljetter kostar 100 kr utom 

Knattebio (60 kr), Bamse (80 kr) och 

Live på bio (265 kr).

Kassan öppnar 30 minuter innan 

filmstart. Köp gärna dina biljetter 

på www.malarobion.se.
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NATTEBIO

Onsdag 15 dec kl 19: West Side Story

Söndag 19 dec kl 15: Nötknäpparen

Söndag 19 dec kl 19: West Side Story

Söndag 26 dec kl 14: Bamse och vulkanön

Söndag 26 dec kl 16: Sagan om Karl-Bertil

 Jonssons julafton

Söndag 26 dec kl 19: Utvandrarna

Tisdag 28 dec kl 15: Sing 2

Tisdag 28 dec kl 19: Utvandrarna

Torsdag 30 dec kl 16: Bamse och vulkanön

Torsdag 30 dec kl 19: Tills solen går upp

Söndag 2 jan kl 14: Bamse och vulkanön

Söndag 2 jan kl 16: Sing 2

Söndag 2 jan kl 19: The Matrix Resurrections

Onsdag 5 jan kl 19: The Tragedy of Macbeth

Söndag 9 jan kl 15: Sing 2

Söndag 9 jan kl 19: Spencer

Onsdag 12 jan kl 19: The King's Man

Söndag 16 jan kl 15: Pelle Kanin 2: På rymmen

Söndag 16 jan kl 19: Jag är Zlatan

Onsdag 19 jan kl 19: Luzzu

Söndag 23 jan kl 14: Aja baja, Alfons Åberg

Söndag 23 jan kl 16: Jag är Zlatan

Söndag 23 jan kl 19: Belfast

Onsdag 26 jan kl 19: Belfast

Lördag 29 jan kl 19: Rigoletto

Söndag 30 jan kl 19: Nightmare Alley

Tis 28 dec kl 15
Sön 2 jan kl 16
Sön 9 jan kl 15

Tors 30 dec kl 19

Sön 2 jan kl 19 Sön 26 dec, tis 28 dec kl 19

Sön 19 dec kl 15
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Sön 26 dec kl 16

Sön 26 dec kl 14
Tors 30 dec kl 16

Sön 2 jan kl 14

GODJUL



Köpa? Sälja? Nu?

Utmana 
mäklarkedjan  

som säljer flest 
bostäder i  
Sverige.

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

bostadsaffär. Är vi rätt för dig? 

Fastighetsbyrån Ekerö 
08 564 109 80 / fastighetsbyran.com/ekero



Grand Slam för Björklund
TENNIS | Mirjam Björk-
lund, 23, är klar för sin  
första Grand Slam som 
senior. 

När tennissäsongen 2022 
drar igång med Australien 
Open kommer Mälarötjejen 
Mirjam Björklund vara en 
av spelarna. På seniornivå 
blir det debut för Björklund 
i en Grand Slam turnering 
och ett delmål som har upp-
nåtts.

– Det ska bli extremt kul, 
spännande och roligt! Jag 
har nått ett delmål och det 
är jag stolt över. Jag har alltid 
sett mig själv spela sådana 
tävlingar så det känns väl-
digt rätt och kul, säger hon. 

Just nu är hon inne i sin 
försäsongsträning och fin-
slipar på formen.

– Jag har försäsong just 
nu, kommer träna på så hårt 
som möjligt tills det är dags 
att börja finslipa inför första 
tävlingen för 2022. 

Den 3 januari ska hon spe-
la en förtävling innan Aus-
tralien Open drar igång den 
10 januari. För att kvala in 
till huvudturneringen krävs 
dock att Mirjam Björklund 

slår högre rankade spelare i 
kvalet.

– Jag behöver vinna tre 
matcher för att komma 
förbi kvalet och in i huvud-
tävlingen. Målet är att kom-
ma förbi kvalet, men jag är 

medveten om att många 
tjejer i kvalet är högre ran-
kade och att det är min 
första erfarenhet på denna 
nivå. Jag vet vad jag har för 
nivå och förhoppningsvis 
kan jag leverera den down 

under, avslutar Mirjam 
Björklund. 

Mirjam Björklund är just 
nu rankad 209 i världen.

JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

Sportnyhet? Skicka kort text till sport@malaroarnasnyheter.se

”Det ska bli extremt kul, spännande och roligt! 
Jag har nått ett delmål...”  Mirjam BjörklundSpporten ’’

Torbjörn Reutergårdh till vänster på prispallen.  FOTO: PRIVAT

ARMBRYTNING | Torbjörn 
Reutergårdh tog silver och 
brons i VM i armbrytning. 

Drygt 1 100 deltagare tävlade 
i armbrytnings-VM i Bu-
karest nyligen. En av delta-
garna var Torbjörn Reuter-
gårdh, 61, från Ekerö IK som 
tävlade i klassen man senior 
grand master -90, vilket är 
en klass för män över 60 år 
under 90 kg.

– Jag tävlade med vänster 
arm och där blev det ett sil-
ver och sedan  tävlade vi 
med höger arm och där fick 
jag ett brons. Jag är mycket 
nöjd med min insats. Jag har 
hållit på med armbrytning i 
fem år och det är väldigt kort 
tid i den klassen jag tävlade, 
säger Torbjörn Reutergårdh.

JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

Silver och brons i VM

Mirjam 
Björklund 
ska spela 

Australien 
Open.

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

EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad

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

   båt, bil

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

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

p

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

Beställ till julaftonBeställ till julafton
Vörtbröd  Vörtbröd  

SaffransgelatoSaffransgelato
Sill med meraSill med mera



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

Färingsö hembygdsgård i juletid
FÄRENTUNA | Färingsö hem-
bygdsgård har som uppgift 
att bevara traditioner och 
visa hur man levde förr. 
Ideella krafter driver verk-
samheten, men det behövs 
nya människor som engage-
rar sig.

”Dofter av glögg och honung 
blandas i farstun på Färentuna 
bygdegård. I ett av rummen 
står ett tiotal personer och stö-
per ljus tillsammans.” 

När Mälaröarnas nyheter 
är på besök på Färingsö hem-
bygdsgård 1991 är den årliga 
ljusstöpningen i full gång. 

Ronny Ageby som är ansva-
rig berättar att blandningen av 
paraffin, stearin och bivax gör 
så att ljusen brinner länge och 
doftar gott. 

”Det kanske finns billigare 
ljus att köpa men inte av den 
här kvaliteten”, säger han till 
reportern Fredrik Söderholm.

Ljusstöpningen har hem-
bygdsföreningen sysslat med 
i många år. En av förening-
ens uppgifter är att bevara 
traditioner från förr och ge 
besökarna smak av den gam-
la bygdekulturen. Förutom 
ljusstöpningen har man en 
historiegrupp som brukar ha 

utställningar på gården, skol-
besök, kaffestuga på som-
marhalvåret, marknader och 
det traditionsenliga midsom-
marfirandet. Men det behövs 
fler som engagerar sig i hem-
bygdsföreningen. Solweig Er-
icksson Sundman, som sitter i 
föreningens styrelse, berättar 
i artikeln att det är svårt att 
locka in nya människor.

”Det behövs yngre i hem-
bygdsarbetet. Folk som flyt-
tar hit tycker kanske inte att 
de har någon anknytning till 
bygden men har de barn blir ju 
detta deras hembygd”, säger 
hon.

Solweig Ericksson Sundman 
är nu vice ordförande i för-
eningen och när Mälaröarnas 
nyheter når henne för en upp-
datering förklarar hon att pro-
blemet kvarstår.

– Vi behöver fortfarande 
nya krafter som har kraft och 
ork och kan komma med idé-
er. 

Själv har hon varit engage-
rad sedan 80-talet och tycker 
fortfarande att det är lika kul. 
Senaste åren har varit annor-
lunda då man ställt in både 
ljusstöpning, marknad och 
midsommarfirande på grund 
av pandemin. I och med det 

har intäkterna också sinat, 
samtidigt som kostnaderna 
har fortsatt, så nya medlem-
mar är mer välkomna än nå-
gonsin.

I höstas kom marknaden 
tillbaka igen och nu är ljus-
stöpningen igång, om än lite 
coronaanpassad med mindre 
grupper, men fortfarande med 
samma gamla fina och beprö-
vade ljusrecept. Och många 
som vill komma.
– Det märks att det finns ett 
uppdämt intresse, säger hon.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Alltid nära dig! 

100 % om Mälaröarn
a

Solweig Ericksson Sundman är vice ordförande Färingsö 
hembygdsförening och har varit engagerad sedan 80-talet. 
FOTO: PRIVAT



Minidansläger 6-7 år
Har du aldrig dansat eller älskar att dansa hela tiden? 
För de lite yngre erbjuder vi nu ett miniläger under jullovet för att få testa på att dansa. 

Vi kommer att göra massor av nya danssteg, lekfulla och kreativa övningar och ha roligt 

tillsammans. Vi utlovar mycket skratt, dansglädje och lägerkänsla! 

Du behöver inte ha dansat innan för att delta, alla danssugna är välkomna! 

Anmälan görs på dansverket.nu

Datum:  7 januari

Tid:  kl 12.30-14.30 

Plats:  Kulturskolan, Tappströmsvägen 5

Mälarögymnasterna & Chase Freerun

Gratis jullovsträning i Mälaröhallen
Ett perfekt tillfälle att prova på någon av sporterna Truppgymnastik eller Parkour. 

Vi kommer ha lekfull gymnastik- & parkourträning för barn och ungdomar från 

nybörjare till de som redan går i någon av våra sporter. 

Varje pass byggs upp med mycket grundmotorik, teknik och olika stationer 

så att alla kan vara med på sina villkor och på sin nivå. Det är ett nytt pass 

varje kväll och man anmäler sig till 1, 2, 3, 4 eller 5 pass. 

Alla är välkomna oavsett erfarenhet! Vi tar emot 20 barn/pass och det är 

först till kvarn. Vi tränar barfota och klädda i träningskläder. 

Efter varje pass får barnen ett litet mellanmål. 

Anmälan görs på malarogymnasterna.se

För dig

6-16 år

Datum:  20 - 23 december

Tid:   6-8 år  kl. 15.45 – 17.30

9-16 år  kl. 18.00 – 19.45

Datum: 10 januari

Tid:  6-8 år  kl. 10.00 – 11.45

9-16 år  kl. 12.30 - 14.15

Plats: Mälaröhallen

Dance Break 
jullovet
För att starta det nya året på bästa sätt erbjuder vi ett 

tre dagars dansläger för att kickstart med massa positiv 

och härlig dansenergi. 
Vi kommer att testa olika dansstilar, göra kreativa övningar och även 

andra spännande aktiviteter tillsammans. Räkna med mycket skratt, 

dansglädje och lägerkänsla! Du behöver inte ha dansat innan för att 

delta, alla danssugna är välkomna!

Till den äldre gruppen 14-15 år riktar vi oss med mer fokus 

på koreografi och eget skapande.

Anmälan görs på dansverket.nu

Datum:  3 - 5 januari

Tid:  8-10 år  kl 9.00-12.00

11-13 år  kl 13.00-16.00

14-15 år  kl 16.30-19.30

Plats:  Kulturskolan, Tappströmsvägen 5

Dansverket
    

För dig

6-15 år

Dansa in det nya året med oss på Dansverket!

Jullovsläger i Hälsoträdgården!
Välkommen till 2 dagars läger på vår lilla gård med katter, hönor, 

fiskar i dammarna och lekfulla unghunden Bober!

Två härliga vilsamma dagar med både korvgrillning, snack och aktiviteter. 

Du får prova på att göra ett eget humlebo, sköta hönsen, fixa vintersådder, 

baka, lära om bin och varför vi människor mår så bra av att vara ute i naturen. 

Vi är både inne och ute, slappar, fikar och öppnar i ateljén för den som vill sy

och skapa. Är det väder och vi har lust går vi på skogsutflykt med matsäck.

Datum:  3- 4 januari 2022

Tid:   kl. 09.30 – 15.30, lunch ingår

Plats:  Färentuna Hälsoträdgård, Solbergavägen 26, Färentuna.

Mer info och anmälan kontakta föreningen Vitalitet, 

vitalitet.faringso@gmail.com telefon:076 771 29 00

Färentuna hälsoträdgård

Skidresa till 
Romme Alpin
Datum:  10 januari 

Tid och plats:  Samling kl 06:15 vid Ekerö kommunhus, 

bussen avgår 6:30.

Tillbaka ca 18:30 vid kommunhuset.

Aktivitet och bussresa gratis, förtäring ingår.

Anmälningslappar finns på fritidsgårdarna.

Alla aktiviteter är kostnadsfria!

Fritidsgårdarna

Biblioteket Generations-
boxen
Kom till biblioteket och testa om du kan 

öppna generationsboxen! 

För att ta sig hela vägen in till den innersta 
lådan kan du behöva hjälp av nån du känner 

från en annan generation. 

Datum:  18 december - 9 januari

Plats:  Biblioteket i Ekerö c

För dig

12-16 år

Från 7 år 

och uppåt.

För dig

i skolår

7-9

40 platser, 
först till 
kvarn!

Hela jullovet!
Även vuxna är 

välkomna
tillsammans 

med barn.

Vitalitet  farentunahalsotradgard

ICA TAPPSTRÖM
������������	
�����
��

�������	�����������������
��

���

	
��������	�����������������
��

�
�


	��������	���	����������
��

�
�



���������	������������
��

���


����������	�������������
��

�
�



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

���	������	 !������"��#�

�����������
�����
����������������
�����
�����������	
�����
��
$$$%�����&��#��'%��

EN NÄRA JUL 
I EKERÖ CENTRUM
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Extra julöppet
()#��	� ����� ""�#	!��	

*'��#����#	�&!	�������#��	��'#
��������� ! ���"! ���#$�%�&�!�'�()*$%��+�!,�-)�� �

+ ����	���������������������
�

�,�

	
* ����	�.������������������
�

�,�


���-�&���	��������������
�

���



.����	/�#����	!��	 ""�#	/���	�������	

�&!	���������		��	�����&��#��'%��



EKERÖ | Redan på 400-
talet i Rom finns det 
dokumentation kring kyrk-
värdars roll i församling-
en. ”Kyrkans beskyddare” 
blev översättningen till 
svenska av de begrepp 
som fanns för kyrkvärd. 
En kyrkvärd har som sin 
främsta uppgift att skapa 
delaktighet och hemkäns-
la för gudstjänstdelta-
garna, något som Kerstin 
Balck-Ahlén gjort i femtio 
år i Ekerö pastorat.

Det är en gnistrande vit 
vinterdag vid Ekerö kyrka. 
Kerstin Balck-Ahlén kliver 
ur sin bil och vandrar mot 
kyrkan där vi ska ses. Hon 
är klädd i Ekerödräkten och 
en tillhörande svart ytter-
cape.

– Jag och drottning Silvia 
har en sådan cape, berättar 
Kerstin och skiner upp i ett 
smittande leende.

Man ska inte tala om en 
kvinnas ålder, men i det här 
fallet blir det en kompli-
mang. För att Kerstin fyllt 

87 år är svårt att tro med 
hennes aldrig sinande en-
gagemang och positiva och 
pigga personlighet. 

Kerstin kommer från 
Össeby Garn men kärleken 
förde henne till Ekerö och 
Nyckelby gård. Hon träffa-
de sin blivande man på en 
lantbruksfest i Stockholm 
1958, det sa klick och 1959 
gifte de sig.

Hon följde med sin svär-
mor till syföreningen där 
hon sedan blev aktiv lik-
som i hembygdsförening-
en, där hon var ordförande 
i 17 år. Ganska snart efter 
att hon flyttat till Ekerö 
blev Kerstin också ersättare 
i kyrkorådet och har varit 
med där ända fram till se-
naste kyrkovalet i år. 1971 
föreslog två herrar från 
kyrkorådet, Martin Fjell-
ström och Harry Falkby, att 
Kerstin skulle vara kyrk-
värd. 

– Jag tänkte att det var 
trevligt och sa ja, berät-
tar Kerstin som de för-
sta 25 åren var med på 

alla gudstjänster, vilket 
blev ett 60-tal per år.                                                                                                                                              
   – När jag började som 
kyrkvärd var det två julot-
tor, klockan fem och klock-
an sju. Vi hade lantbruk 
och jag måste mjölka korna 
innan första ottan, därför 
blev det mjölkning redan 
klockan tre. Korna låg och 
sov och blev förvånade. 
Men de fick lite mat och 
lät mig mjölka dem. Sedan 
var de nöjda och la sig igen 
medan jag gick hem och 
duschade och åkte till kyr-
kan.                                                                                                    

Kungligheter har också 
korsat Kerstins väg. På an-
nandag pingst 1972 besökte 
kung Gustav VI Adolf och 
drottning Louise guds-
tjänsten i Ekerö kyrka. Ge-
nom Kerstins engagemang 
i hembygdsföreningen har 
hon också ett par gång-
er överlämnat gåvor till 
drottning Silvia. Först till 
drottningens 60-årsdag då 
gåvan var Lovö-dräkten, 
sedan på ”De gamlas dag” 

då man överlämnade den 
tillhörande svarta capen 
till dräkten.

Alla pastoratets försam-
lingar har en egen dräkt 
även om modellen är ge-
mensam. Ekerödräkten 
som Kerstin bär har ett 
guldbrunt tyg.

– Det symboliserar 
solglitter på djup Mälar-
fjärd. Adelsödräkten går 
i blått eftersom Adelsö är 
omgivet av blått vatten. 
Munsödräkten går i lila 
som är ljungens färg och 
Lovödräkten i grönt som 
symboliserar de gröna fäl-
ten, förklarar Kerstin.

En högtid som ligger extra 
varmt om hennes hjärta är 
Blomningsfesten som fi-
rats varje maj sedan 1947. 
Det var prästen Henry Röt-
torp som införde traditio-
nen att fira försommarens 
blomning och festen blev 
så populär, att människor 
reste från Stockholm för att 
vara med och tåga genom 
fruktträdsallén vid Ekerö 
kyrka. Med sina 700 me-
ter är den landets längsta 
fruktträdsallé. Många träd 
är gamla och allén har be-
hövts restaureras. 

– Några träd var riktigt 
dåliga och jag är så glad att 
restaureringen blev gjord. 
Idag är allén komplett och 
det finns också några gam-
la träd kvar från det att de 
planterades 1895.

2022 slumpar det sig så väl 
att Blomningsfesten sam-
manfaller med Kerstins fö-
delsedag den 22 maj. 

– Då vill jag gärna bjuda 
på kaffe för att fira 50-års-
jubileumet som kyrkvärd, 

säger Kerstin som älskar 
att ha folk omkring sig och 
som bjudit på både julbord 
och andra stora middagar 
under årens lopp. Men det 
är en annan historia. 

Är det några speciella 
minnen du vill lyfta fram?

– Det skulle väl vara då 
Gustav VI Adolf var här, 
det var en upplevelse. Men 
annars har det alltid varit 
högtidligt och fint som vid 
dop till exempel, eller vigs-
lar. Det är härliga och fina 
tillfällen, alla är glada och 
förväntansfulla, berättar 
Kerstin och tillägger:

– Det är något särskilt 
med kyrkorum och Ekerö 
kyrka har blivit min kyrka. 
Det är en naturlig del av 
mitt liv och kyrkvärd är ett 
stort förtroendeuppdrag 
och ett kall. Jag känner en 
stor ödmjukhet för det och 
också för att jag har fått vara 
frisk så att jag kunnat när-
vara. Julottan i år 2021 blir 
min femtionde.

EWA  LINNROS

”Kyrkans beskyddare” i 50 år

REPORTAGET ”Det är något särskilt med kyrkorum och Ekerö kyrka har blivit min kyrka” ’’

’’

Kerstin Balck-Ahlén har varit kyrkvärd i Ekerö kyrka i femtio år, nu som då alltid klädd i Ekerödräkten. På den svartvita bilden, när Gustav VI Adolf och drottning Louise besökte gudstjänst i Ekerö kyrka 1972, 
syns Kerstin Balck-Ahlén snett till vänster bakom kungen.   FOTO: EWA LINNROS OCH PRIVAT 

MÄLARÖ IT
TelefoniPrinter PC/MAC Ergonomi Tillbehör

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

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



EKERÖ
Jesper, Agneta,  

Jörgen och Lacki

jungfrusund.se

önskar
       Ekerö pastorat

God Jul

önskar vi 
företagare, föreningar 

och organisationer 
alla våra kunder, 

medlemmar och vänner!

Tel. 08-560 243 66
www.malaroomsorg.se

Tel: 08-560 248 00 
www.inneklimat.se 

070-560 1970 
lansfast.se/ekerö

08-560 397 00

08-560 250 20 
08-560 248 01

ölj gärna St a och 
a på F

el: 08-560 334 35 

08- 121 392 30 

Hjälp oss hjälpa!

GOD JUL 
& GO T NYTT ÅR 

ar 

ör Hälsa - F tuna 
d 

aturlig s  
- t rapi & personlig utve

Skå
Karin med personal

Ekerö
Lorentz med personal

070-573 63 79
Gerry

Träkvista Bilservice AB
Roger med Personal

Stängt 4-9 januari Micke och Anders
Tel 08-560 422 38

Närlunda  
Schakt & Transport

Anders med personal

Träkvista
Peo Leopoldsson 

med personal

08-560 310 35 • www.ekerobygg.se

Tom med personalKrister med kollegor

08-707 33 00
lejagruppen.se

Tel. 560 304 54
Marcel Gustavsson 

med personal 

Hammarkvarnsvägen 9   179 75 Skå
Tel: 08-560 246 16  ekerobilteknik@telia.com

Johan med personal

Stängt 22/12-3/1



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  

En bra match, i jakten på 
din nästa medarbetare
Det kan vara en svår och lång process att anställa rätt person på rätt plats. 
Rekryteringsprocessen är ett tillfälle för såväl kandidaten som för er som organisa-
tion att sälja in er själva på.

Du utvärderas
Till dig som anställer personal, se varje intervju som ett tillfälle att berätta mer om er som 
organisation och hur det är att jobba hos just er. Ha då i åtanken att även du som arbetsgivare 
utvärderas lika mycket som du utvärderar dina kandidater.

Kandidatens jobbmarknad
Det är kandidatens marknad, vilket betyder att de som skickar in sin jobbansökan och kom-
mer på intervju har egna förväntningar på hur det är att jobba hos just er. Det kan vara allt 
ifrån hur de personliga utvecklingsmöjligheterna ser ut till hur ni som organisation kommu-
nicerar med era kunder.

Vikten av transparens
För att en anställd ska trivas och stanna kvar inom organisationen krävs att hen har fått så 
realistisk information om tjänsten och arbetsplatsen som möjligt. Det kan ibland bära emot 
att kort berätta om utvecklings behovet inom organisationen. Men tänk på att som anställd 
kommer hen mötas av det förr eller senare och då är det bättre att i förhand ta ställning till 
det. Också för att det ska bli en så bra match som möjligt för er båda.

Några korta medskick från oss
 Boka in tid i början av rekryteringsprocessen för att gå igenom, konkret, ert erbjudande 

till personen som ska anställas.
Var transparent, ta med det som ni erbjuder som arbetsgivare och även kort de utveck-

lingsbehov som finns.
Tänk på att även kandidater som inte går vidare i processen är era ambassadörer. De i sin tur 

har ett nätverk, och vem vet, det kanske är just där er nästa medarbetare finns.

Är det något som 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 

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

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.



DIN LOKALA ARBETSMARKNAD Annonsinformation 

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

– Centralt belägen på Ekerövägen 51 – 

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

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

 PASSA PÅ ERBJUDANDEN som gäller vid tecknande av kontrakt året ut

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

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

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

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

 

Närlunda Schakt & Transport AB är har med stor framgång 
utfört mark- och anläggningsarbeten huvudsakligen inom 
Ekerö kommun i cirka 30 år. Vi är idag 18 medarbetare och 
omsätter drygt 70 miljoner per år. Vår verksamhet präglas 
av flexibilitet och en stor bredd vad gäller uppdrag. 
Vi har kollektivavtal.

Närlunda Schakt & Transport AB 

LÖPANDE BOKFÖRING 
OCH ADMINISTRATION
Det är ett vikariat på cirka ett år med start i februari/mars 
2022. Är du mellan två jobb? Sugen på att byta jobb? 
Vill jobba på Ekerö ett år? Eventuell möjlighet till förläng-
ning finns. 

Hör av dig till info@nstab.se snarast!



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

Ö

God Jul och Gott Nytt År
önskar styrelsen alla 

Ekerös kommuninvånare



ÖARNA RUNT oarna@malaroarnasnyheter.se 

BILD? Springer du på något intressant på våra öar och lägger upp på Instagram? Dela gärna till oss på #malaroarnasnyheter eller ta ett foto direkt och mejla till oarna@malaroarnasnyheter.se 
tillsammans med kort bildtext och namn på fotograf. Vi publicerar utvalda bidrag beroende på innehåll, antingen på insändarplats eller här på vår bildsida ”Öarna runt”.  

En vit, solig och krispig andra adventshelg tog emot besökarna till 
nylanseringen av Jungfrusunds julmarknad. Dagen bjöd på delika-
tesser, julklappar, musik, eld och ett besök av tomten med godis 
till alla små besökare.                                        FOTO: JUNGFRUSUND.SE

Direktsänt från Metropolitan i New York visades operan Eurydike 
i Erskinesalen av Folkparkernas ”Opera på bio” lördagen den 
4 december. I publiken fanns bland flera Elisabet och Sören 
Nordström.  FOTO: INGRID SANDBERG

Den andra helgen i advent arrangerades traditionsenligt julmark-
naden på slottsgården i Drottningholm. Hantverkare som smeder, 
ljusstöpare, halmslöjdare, textilare visade prov på sina produkter 
och mattillverkare erbjöd delikatesser.             FOTO: OLIVER OHLSSON

Nu har Bilprovningen Ekerö öppnat. Detta firades med att sta-
tionschef Roger Svanborg, själv bosatt på Ekerö, lämnade över en 
bukett blommor till den första kunden, Hans Andersson, som var 
på plats redan kl 7.20.  FOTO: BILPROVNINGEN

Samhällsdebattören Göran Greider gjorde en mycket uppskattad 
föreläsning om sin bok Barndomsbrunnen på  biblioteket i Ekerö 
centrum i november.  FOTO: YVONNE JOHANSSON

Klubben Templar Knights MC med många medlemmar från öarna 
har via facebook samlat in kläder från givmilda mälaröbor. Här står 
de inne i stan och delar ut varma kläder till behövande tillsammans 
med hygienartiklar. Det bjöds även på hamburgare.      FOTO: PRIVAT

Läs mer på vallingbycentrum.se

Pricka in alla  
julens händelser

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

på köpet

Handla för 500kr och få en  

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

Skridskobana
på Vällingby Torg 

alla dagar kl 10-20

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

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

Erbjudandet gäller mot uppvisande av ett kvitto från Vällingby Centrum daterat från 1 december 2021 med en totalsumma över 500kr. Utdelningen startar 14 december på parkeringen vid Matvärlden 
och har samma öppettider som våra butiker. Totalt delas 2700 granar ut och vi erbjuder en gran per kund. Gäller ej kvitto från Systembolaget och matbutiker samt tobak, spel eller alkohol.

Jul- 
känsla i 
centrum



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!

• Hans Erik Ljunggren, Färingsö, avled den 22 november i 
en ålder av 85 år.

• Lars Gustav Saxered, Skå, avled den 28 november i en 
ålder av 82 år.

• Nils Lennart Segerström, Svartsjö, avled den 30 novem-
ber i en ålder av 78 år.

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

Julkonsert 
med Birkakören

Dirigent Johan Wallnäs
Flöjt Maria Wallnäs

Piano Torbjörn Gustavsson
Solister ur kören
Adelsö kyrka 

Lördag 18/12 kl 15 & kl 17 
(två konserter)

Fri entré. Frivilligt bidrag går till 

Kom och dansa med 
vårt glada gäng!
Datum:  Terminsstart med Intensivkurs 6/2 kl 17-20
Därefter löpande kurser med start den 13/2  8 söndagar + 
Avslutningsdans den 24/4!

Tid: Baskurs: kl 18-19.30. Påbyggnad: kl 18.45-20.15
Kostnad: Intensivkurs: 350 kr/pers
                Löpande kurs: 800 kr/pers

Anmälan:  faringsohumbuggs@gmail.com

Kom och dansa med 
våårt gglladda ggäängg!!
D tDatum: TTe irminssttartt m ded I tIntensi kivkurs 6/26/2 klkl 1717 20-20
DärDäreftefterer löplöpandande ke kursurserer medmed ststartart dedenn 13/13/22 88 sösöndandagargar ++ 
AvsAvslutlutninningsdgsdansans deden 2n 24/44/4!!

Tid: Baskurs: kl 18-19.30. Påbyggnad: kl 18.45-20.15
Kostnad: Intensivkurs: 350 kr/pers

  Löpap nde kurs: 800 kr/p/pers

ngsohumbuggs@gmail.com

Buggkurs! Buggkurs! 

Varmt välkomna!

p

AAAnmAAnAnmälälaälaälalaälaan:n  farrini

AVLIDNA___ • GRATTA  nära och kära!  
• Max 100 tecken inkl blank-
steg samt ev jpgbild
• Skicka till familj@
malaroarnas nyheter.se  
• Uppgifter under rubriken 
”Avlidna” får tidningen direkt 
från Svenska kyrkan
• För sedvanliga dödsannonser 
ring 560 358 00



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

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: Ellie Björklund, Emilie Waldemarsson och Isabell Bohman 
är några av dem som hörs i pod-julkalendern.

FOTO: LO BÄCKLINDER                  

Vi gratulerar Tor-Erik Lundberg, Ekerö, till förra numrets 
vinst där korsordet hade nedanstående lösning. 



Svar till ”Kloka föräldrar”

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.

En färdtjänst ur funktion
I mitt arbete träffar jag många 
människor i olika åldrar som 
berättar hur dåligt färdtjänsten 
fungerar i Ekerö kommun.  

Äldre och sjuka personer som blir 
stående i timmar utomhus i kylan 
eller som missar en begravning av 
nära anhörig för att den i god tid 
bokade bilen aldrig kommer. 

Jag har fått berättat för mig om 

personer som tvingats säga upp sig 
från sina arbeten för att deras enda 
möjliga transportmedel är så opå-
litligt. 

Det gör mig så ledsen och frus-
trerad att så många ekeröbor som 
redan lever i en mycket utsatt livs-
situation, med stora fysiska eller 
psykiska dagliga utmaningar, inte 
ens har ett pålitligt transportsätt att 
tillgå. 

De människor som orkar och klarar 
av att klaga hos färdtjänsten, eller 
har anhöriga som gör det åt dem, 
får till svar att man på färdtjänsten 
är väl medveten om problemet, att 
chaufförerna som inte tar en kör-
ning till Ekerö får böter, men att det 
inte hjälper.  Taxichaufförer vittnar 
om att de får sämre betalt för en 
körning till Ekerö än till närliggande 
kommuner, vilket gör att de inte vill 

köra till Mälaröarna. 
Jag har förstått att upphandlingen 

av taxibolag sker genom Region 
Stockholm. Men vad gör Ekerö 
kommuns politiker för att påverka 
så att deras mest utsatta medborg-
are ska ha en levnadsstandard som 
inkluderar en möjlighet att trans-
portera sig?

– Medkännande ekeröbo

Jag vill ge dagens ros 
till hemtjänstpersonalen 
på norra Färingsö, Ekerö 
kommun. Denna under-
bara och trevliga personal 
är alltid så hjälpsamm i 
min vardag.

– Sonja

rosor 
 tack

REPLIK

Vilket ensidigt och negativt 
sätt att se på våra ungdomar 
och anledningen till varför 
mopedbil är ett transport-
medel som många väljer 
här på Mälaröarna. Att utgå 
från att det handlar om 
lathet och skylla på ungdo-
marna är fel. För exempelvis 
oss familjer boende på 
Färingsö,  där bussar inte 
ens går en gång i timmen 

och de få turer som går 
innebär flera byten innan 
man ens lämnat kommu-
nen kan mopedbilar under-
lätta både för ungdomarna 
och för hela familjer. 

Att de kan ta sig till både 
skola och idrotter på egen 
hand och inte behöva resa 
timtals och med flertalet 
byten ska väl ses som posi-
tivt. Och på tal om säkerhe-
ten undrar jag om Bo verk-
ligen är särskilt påläst då det 

finns en hel del mopedbilar 
som är säkrare än bilar     
som rör sig på Mälaröarnas 
vägar. 

Dessutom känns det 
uppenbart för mig som 
förälder att det är tryggare 
att låta min ungdom köra 
mopedbil i mörkret än att 
behöva gå långt längs väg-
arna om kvällarna.

– Stolt ungdoms-
förälder

Ekerö åter topp 10...
REPLIK

Som vanligt försöker 
Ö-partiet framställa vår 
kommun som en katastrof. 
De påstår att vi gör bespa-
ringar i nästa års budget 
i barn- och utbildnings-
nämnden, vilket inte är 
sant! Vi i styret satsar både 
på uppräkningar och riktade 
satsningar 2022.  Vi satsar 
särskilt på barn i behov av 
särskilt stöd och mindre 
undervisningsgrupper. Ö 
lyfter fram var vi hamnar i 
ranking kring hur mycket 
pengar som läggs i skol-
peng. Här ligger vi på Ekerö 
likt till exempel Täby och 
Danderyd lägre på grund av  
vår socioekonomiskt starka 
struktur, men Ö väljer att 

inte lyfta resultaten vilka ju 
är mer intressanta. Vi är åter-
igen avseende slutbetyg i 
årskurs nio en av de tio bästa 
kommunerna i Sverige av 
290 och det går bra för våra 
ungdomar på gymnasiet! 
Vår personal är även nöjd 
visar de medarbetarunder-
sökningar som genomförts. 
Ö hänvisar också till när-
hetsprincipen i skollagen. 
Vi följer den! Denna princip 
i skollagen menar inte att 
alla elever ska ha nära till en 
skola utan anger princip på 
hur tilldelning av skolplat-
ser ska gå till. 

– Sivert Åkerljung (KD), 
kommunalråd och 
ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden

Lukas Axelsson, 19, 
Ekerö

– Jag vet inte, det är mamma 
som handlar all julmat, jag 
käkar bara. Men jag tror att 
hon köper rätt mycket lokalt.

Evija Krumina, 39, 
Ekerö:

– Jag kommer från Lettland 
och brukar fira jul där, men vi 
köper med oss julskinka och 
brända mandlar. Jag tycker 
om all svensk julmat men 
tycker att det är lite ovanligt 
att det är nästan samma mat 
till alla högtider.

Sussie Nyberg, 56, 
Ekerö

– Jag brukar köpa grönsaker 
och ägg lokalt. Förra året 
tänkte vi köpa skinka från 
Norrby gård på Munsö, men 
det blev aldrig av, men kan-
ske vi gör det i år.

SÅ HÄR TYCKER VI!

Vad är ett måste från 
öarna att ha på julbordet?

En hand vid livets slutskede
Vi vill se en inkludering av 
personer som ska omfattas 
av kommunens värde-
grund.  I Ekerö kommun 
har vi en värdegrund som 
säger att ingen ska behöva 
dö ensam på kommunens 
särskilda boenden. Vi ska 
erbjuda en hand som håller 
i din till livets slut. Det är en 
fin beskrivning av hur Ekerö 
kommun satt upp sin vär-
degrund på.

Men i själva verket fattas 
det beslut att inte personal 
får närvara när personer 
med stöd av LSS (lagen om 
stöd och service) läggs in 
på sjukhus. Det medför 
att personerna inte får den 
handen i sin som utlovas i 
livets slutskede, av de som 

varit personens trygghet i 
sin vardag.

Vi anser att det är en 
mänsklig rättighet att se 
till att personen får känna 
den trygghet i att det är en 
person som känt vederbö-
rande i vardagen. 

Vi anser därför att Ekerö 
kommuns värdegrund även 
ska omfatta de personer 
som har stöd via LSS, vid 
inläggning på sjukhus och 
speciellt i livets slutskede.
Öpartiet har därför lagt en 
motion till kommunfull-
mäktige där vi föreslår att 
personerna som omfattas 
av LSS också ska omfattas av 
kommunens värdegrund. 

– Öpartiets styrelse



––

Vill du marknadsföra ditt företag 
mot 16 800 kommuninvånare?

Enligt en nyligen gjord undersökning från RAM (Research and Analysis of Media) 
läser 16 800 av kommunens 21 000 invånare i åldern 16 till 80 år tidningen.

 
Kontakta oss på annons@malaroarnasnyheter.se 
eller tel 08-560 356 00 så hjälper vi dig att synas 

på rätt sätt på din hemmaplan
  

Första numret 2022 kommer ut 12 januari
 

Mälaröarnas nyheter delas ut till samtliga brevlådor i hela kommunen 
samt till strategiskt placerade tidningsställ. Upplagan är 13 000 ex.

  

Soptunnor 

flyttas
När kommunen ser över place-

ringen av soptunnorna på Mä-

laröarna riskerar många få flytta 

sina flera hundra meter.  | 1415 DECEMBER 2021 | NR 25 | ÅRGÅNG 72 Mälaröarnas nyheter

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

BILTVÄTT
Ren bil snabbt!

TYCK    ”...deras enda möjliga transportmedel är så opålitligt”                          
            | 34

VM-medaljer

Torbjörn Reutergårdh tog silver 

och brons i VM i armbrytning. 

| sporten 22
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Extra julöppet 

Han jobbar 

extra som tomte

Han vill förgylla julen för barnen 

och samtidigt stötta Barncancer-

fondens arbete. Jacob Melin jobbar 

extra som tomte på julafton och 

skänker lönen till välgörenhet.  | 8

Barn i fattiga 

familjer ökar

På Mälaröarna ökar andelen barn 

som lever i ekonomiskt utsatta 

familjer.  | 20

Året som gått

Vi tittar tillbaka och följer upp 

nyheter som vi skrivit om under 

året.  | 10-11

EPA-traktorföraren Viktor 

Bennerheim har blivit hyllad 

av många mälaröbor för sitt 

föredömliga trafikvett. | 6

FOTO: HELEN BJURBERG

Populär i trafiken

Alltid
 nära dig! 

100 % om Mälaröar
na

Grundad

1949

Det ger av sin 

tid till äldre

Sedan flera år spelar ett gäng 

mälaröbor bingo och läser böcker 

för de boende på kommunens 

äldreboenden. Nu utökar de sin 

volontärverksamhet. | 20
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Det ger av sin 

tid till äldre

Sedan flera år spelar ett gäng 

mälaröbor bingo och läser böck

för de boende på kommunens

äldreboenden. Nu utökar de s

volontärverksamhet. | 20

Efter senaste tidens nomineringsarbete står det nu klart att det är Johan Elfver (M), kommunens nuvarande 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 partiet återigen vinner valet.
– Det är väldigt roligt, hedrande och förpliktigande att ha fått det här förtroende. Jag ser fram emot att tillsammans med mina politikerkollegor 

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 han.  | 6

8 DECEMBER 2021 | NR 24 | ÅRGÅNG 72 

Mälaröarnas nyheter

Utför alla slags lås-, larm- och  kameraövervakningsarbeten för  privatpersoner och företag.Bryggavägen 121 • Telefon: 070-819 06 62

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

08-560 300 96

BILTVÄTTRen bil snabbt!

Alltid nära dig! 

100 % om Mälaröarn
a

Grundad

1949

TYCK    ”Det gör man genom att värna slottsmiljön. Inte att bygga en skola för 900 elever”       | 30

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

������������������������

Extra julöppet 

Elfver M:s första namn

Behöver du hjälp 

DETALJPLAN BRYGGAVÄGEN
Detaljplanen för den nya skolan på Bryggavägen är klar och 

ute på slutgiltig granskning. Många ekeröbor är kritiska till 

den nya trafiksituation som detaljplanen innebär. ILLUSTRATION: LLP ARKITEKTKONTOR

G 72 
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Detaljplanen 

är i hamn
Detaljplanen för Träkvista torg, 

som nu är spikad, visar att här 

kommer det att byggas 130 

lägenheter, ett äldreboende med 

plats för 60 personer och bli gott 

om plats för butiker.  | 6
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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!

Alltid
 nära dig! 

100 % om Mälaröar
na

Grundad

1949

TYCK    ”Nu flyttar jag snart härifrån...   Jag oroar mig varje dag för om jag ska lyckas komma i tid”      | 34

Mälarö hockey 

till Alltrean

Efter en rafflande slutomgång 

lyckades Mälarö hockey knipa 

den sista platsen till Alltrean. 

| sporten 20
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Krossat fönster 

hos barnfamilj

Under en fredagsnatt fick familjen 

Ullbrand en stor sten kastad mot 

fönstret till sin treårings sovrum i 

Hummelvreten. Polisen betraktar 

händelsen som ett busstreck.  | 14

Är ”Stjärtnäs” 

roligast?
Stjärtnäs på Färingsö har blivit 

framröstad som ett av de tio 

roligaste ortsnamnen i Sverige 

i Språktidningens tävling.  | 8

Tryggare 

mälaröbor

Mälaröborna känner sig tryggare 

än tidigare visar en ny under-

sökning. Men fortfarande finns 

otrygga platser och polisen kom-

mer  lägga extra tid och synlighet 

i dessa områden framöver.  | 8

Pontus Axelsson, boende i området 

samt näringsidkare Jossi Gerlich, Fredrik 

Drougge och Carola Belin vill att kommunen 

ska göra något åt trafikproblemen 

i korsningen vid Destination Ekerö. | 12

FOTO: LO BÄCKLINDER

Vi gillar bokföring! 

Ring oss på 08-560 397 00!

De har tröttnat 

på trafikproblemen 

jplanen 
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en för Träkvista torg, 

spikad, visar att här 

det att byggas 130 
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Mälarö hock

till Alltrean

Efter en rafflande slut

lyckades Mälarö hoc

den sista platsen till

| sporten 20
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Tryggare 

mälaröbor

Mälaröborna känner sig trygg

än tidigare visar en ny under

sökning. Men fortfarande fin

otrygga platser och polisen

mer  lägga extra tid och sy

i dessa områden framöve

Budgetförslaget för 2022 klartEtt förslag med stora satsningar 
för alla verksamheter och en skattesänkning med 30 öre, menar Ekeröalliansen. Men oppo-

sitionen håller inte med.  | 12-13

10 NOVEMBER 2021 | NR 22 | ÅRGÅNG 72 

Mälaröarnas nyheter

Utför alla slags lås-, larm- och  kameraövervakningsarbeten för  privatpersoner och företag.Bryggavägen 121 • Telefon: 070-819 06 62

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

Träkvista08-560 300 96

BILTVÄTTRen bil snabbt!

Alltid nära dig! 

100 % om Mälaröarn
a

Grundad

1949

TYCK    ”Att då föreslå skattesänkning är för oss helt oansvarigt”                     | 38

Ny boxnings-klubb på öarnaErik Bredler och Jenny Hardingz Bredler har startat en 
ny boxningsklubb på Mälaröarna.  
| sporten 24
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Stopp på 
vårdcentralenFör att hantera den stora vårdskul-

den har Ekerö vårdcentral stoppat 
listningen av nya patienter.  | 6

Nyanlända 
får plats

Kommunen ser inga problem med att ta emot de 40 nyanlända 
som ska komma under 2022. Ännu kvarstår dock 22 som ska 

anlända under 2021.  | 10

Martin Schibbey till Ölsta
Den 13 november kommer jour-
nalisten och författaren Martin Schibbye till Ölsta folkets hus för 

att  föreläsa om sin bok om Dawit 
Isak. Kanske blir det också lite prat om lokaljournalistik.  | 22

stenhamraborna

När en ung man blev skjuten i Stenhamra fick 

boende i området nog och samlades för att ta 
avstånd från det eskalerande våldet. | 8FOTO: RODRIGOARAS.SE

Vi gillar bokföring! Gör du? Ring oss på 08-560 397 00!

A R T EN G K O L M I L A N . S E
T
08

ttesänkning är för

ööaaarrrrrnnn

När enn uungng g mmboendee i i omommrmr
avavståstånånndd

Vi gillar bokföring! Gör du?Ring

Hyresvärden 

klippte elen

Hyresvärden klippte av elsladden 

till Johans laddstation. Nu har 

han en bil för en halv miljon   

kronor som han inte kan ladda.  

| 8
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BILTVÄTT
Ren bil snabbt!

Alltid
 nära dig! 

100 % om Mälaröar
na

Grundad

1949

TYCK    ”Det här med EPA-traktorer. Är det inte dags att avsluta företeelsen över huvudtaget?”                         
                    

  | 38

Medaljregn

för Ekerö judo

Ekerö judo har framgångsrikt 

tävlat i Solnakampen nyligen 

som är en judotävling för 

barn och ungdom.  | sporten 

22
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Behöver du hjälp?

Vi finns i Ekerö Centrum 

och hjälper dig gärna!

Ekerös ambulans 

delas med 

Storstockholm Hög hållbarhets-

placering

Dagens samhälle rankar Ekerö 

kommun på plats 41 av landets 

290 kommuner när det gäller 

hållbarhetsarbetet.  | 14

Hon fick 

huvudrollen i 

nya SVT-serien

Molly Persson från Gällstaö fick 

provfilma inte mindre än fem 

gånger innan det stod klart att 

hon fått den åtråvärda huvud-

rollen i SVT:s nya ungdomsserie 

Otajmat. I november har serien 

premiär.  | 6

När Bastian, 8, 

behövde ambulans 

efter en ridolycka 

var den upptagen 

utanför kommunen. 

Trots det menar 

ansvariga på Region 

Stockholm att mälarö-

borna kan känna sig 

trygga med tillgången 

på ambulans. | 12-13

FOTO: HELEN 
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tävlat i Solnakampen nyligen

som är en judotävling för 
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Nya elstolpartvärs över
Färingsö

Upp emot 30 meter höga elstol-
par som löper tvärs över Färing-
sö, kan bli verklighet om Vatten-
fall får igenom sina planer om ett 
nytt luftnät. Men svartsjöborna är 
kritiska och menar att ett sådant 
skulle påverka människorna, djuren och naturen under lång tid.  | 6
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BILTVÄTTRen bil snabbt!

Alltid nära dig! 

100 % om Mälaröarn
a

Grundad

1949

TYCK    ”Vi tycker att Ekerö kommun borde ha råd och intresse av att bevara en historisk byggnad”                                     | 34

Serieseger
Skå IK herrar har avancemrat till division 6 siktar och siktar på att klättra ytterligare i se-riesystemen.   | sporten 20
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Behöver du hjälp? Vi finns i Ekerö Centrum och hjälper dig gärna!

Droger och fester i skateparken

Utbrett 
bussproblemReaktionerna efter artikeln om bussproblemen på Adelsö blev massiva. Många av Mälaröarnas 

nyheters läsare menar att proble-
men finns i hela kommunen och 
att Arrivas bortförklaringar inte 
håller.  | 10-11

De vill bevara Tornhuset
Många mälaröbor drömmer om 
att få se Tornhuset vid bussgara-
get i Tappström förvandlas till en 
saluhall eller ett kulturhus. Nu har 
Liberalerna ansökt om byggnads-
minnesförklaring.  | 12

Misshandel, droger och ibland så många som 200 ungdomar på en och samma plats – skateparken 

på Ekerö har förutom att vara en uppskattad aktivitetsyta, även blivit en plats som lockar till sig 

stökigheter. Nu har kommunen satt in extraresurser för att få bukt med problemen, men fortfa-

rande saknas föräldranärvaron. | 8                                                                       FOTO: RODRIGOPARAS.SE

Alltid nära dig! 

100 % om Mälaröarn
a

100 %
LOKALT

Mälaröarnas nyheter
Gjord för mälaröbor, av mälaröbor på Mälaröarna

Vi önskar alla våra 
läsare och kunder en riktigt 

God Jul och ett Gott Nytt År!

Visste du att
...

Visste du att
...

 ...84 % tycker om eller tycker 

reklamen är okej i tidningen. 

Motsvarande siffra för Facebook 

och Instagram är bara 39 %

 respektive 42 %



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

Välkommen att kontakta oss för visning och möte!te!

LARMET GÅR 

MÄLARÖARNA | Det har 
skett en hel del stölder och 
inbrott under den senas-
te perioden. Både i privata 
bostäder, på företag och sko-
lor. Natten till den 6 decem-
ber krossades till exempel 
en ruta till en förskola på 
Ekerö och en ryggsäck stals. 
På Tappströmsskolan sked-
de också en stöld då en eller 
flera personer dröjt sig kvar 
i lokalen vid stängning och 
sedan sökt igenom klass-
rummen efter saker att stjä-
la. Gärningsmännen har 
sedan tagit sig ut genom en 
nödutgång.

Koppartjuvar har också 
varit i farten på Ekerö. På 
Tegelbruksvägen gjordes 
ett inbrott i en fabrikslo-
kal i slutet av november. 
Gärningsmännen krossa-
de ett fönster och väl inne i 
lokalen kapade de ett flertal 
vattenledningar av koppar. 
De har även brutit sig in till 
ställverket och tagit koppar-

kablar. När larmet gick igång 
slog tjuvarna sönder det 
och när strömmen kapades 
löstes brandlarmet ut och 
brandluckorna öppnades. 
Tjuvarna lämnade även en 
hel del spår efter sig såsom 
verktyg och brytmärke 
på dörrar till ställverk och 
undercentral. 

Inte heller invånarna 
i Stenhamra har varit för-
skonade från tjuvar. Den 
10 december drabbades 
till exempel en boende i 
Stenhamra av en grov stöld 
då hon lämnade hemmet på 
Apelvägen. Vid hemkomst 
hade någon tagit sig in i 
bostaden, trots att sambon 
var hemma och stulit en 
dator som fanns i en kasse 
i hallen.

På Knosterstigen i 
Sten-hamra upptäcktes 
inbrott i ett fritidshus i 
slutet av november och på 
Sjöhällsvägen i samma ort 
stal två okända gärnings-

män en plånbok under en 
natt i november. Även på 
Ramundvägen i Stenhamra 
skedde ett inbrott i ett 
bostadshus under de sista 
dagarna i november. 

                       

Garage-
inbrott och 
bildelsstölder
EKERÖ | Stölderna av bilde-
lar och då främst katalysato-
rer, har fortsatt under senas-
te perioden. Bland annat har 
bilägare på Närlundavägen, 
Bryggavägen och Gräs-
åkersvägen drabbats. Vid 
den ena stölden kunde 
man konstatera att det tog 
sex minuter för tjuvarna att 
montera loss katalysatorn. 

Bensinslangning, cykel-
stölder av fastlåsta cyklar och 
elcyklar, containerinbrott 
och ett par båtstölder har 
också skett. Vid ett inbrott i 
ett garage i Stenhamra stals 
bland annat fyra däck och 
fälgar, en dator samt en röj-
såg och en motorsåg som låg 
i garaget.

                      

 

Åldringsbrott 
fortsätter
KOMMUNEN | Senaste 
åren har det som i dagligt 
tal kallas åldringsbrott och 
som av polisen kategori-

seras som bedrägeri, ökat 
i hela landet. Ekerö kom-
mun är också drabbat och 
under pandemitiden har 
vi rapporterat om ett stort 
antal både genomförda 
och försök till dessa brott. 
Under senaste två veckorna 
har åtminstone åtta anmäl-
ningar kommit in från äldre 
personer i kommunen som 
råkat ut för den här typen 
av brottslighet.

Gärningsmännen har 
använt olika typer av kon-
taktsätt. Att ringa upp per 
telefon är det vanligaste, 
men även sms-kontakt 
med uppmaning om att 
den äldre ska ringa upp, 
har också förekommit. 
Ibland har den uppringan-
de sagt att en ansökan om 
ett stort lån, kommit in i 
den äldres namn och andra 
gånger handlar det om att 
fordonsskatten har betalats 
två gånger och ska betalas 
tillbaka. Vid ett par tillfäl-
len har uppringaren sagt sig 
ringa från Klarna angående 
en skuld på ett stort belopp. 
Gemensamt för alla upp-
ringningar är dock att den 
som ringer försöker förmå 
den äldre att uppge konto-
uppgifter eller koder över 
telefon. I de allra flesta fall 
har dock den äldre anat oråd 
och antingen lagt på luren 
eller avbrutit samtalet på 
annat sätt. 

Stölder och inbrott

metallen är stöldbegärlig.
 FOTO: ARKIV

 

De höga priserna på koppar 
gör att  kabel med den ädla 

metallen är stöldbegärlig.
 FOTO: ARKIV



          

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!



Klippans väg 64, Svartsjö Vacker sjöutsikt

Del i brygga med båtplats

Minivilla i bra skick

Varmt välkomna till Klippans Väg 64 och denna fräscha minivilla om 32 kvm med vacker sjöutsikt, endast ett 

stenkast från Mälarens strand! Fastigheten har del i brygga med båtplats samt bad som ligger strax invid huset.
2 ROK 32 KVM UTGÅNGSPRIS 3 250 000 KR

TOMT 807 KVM BYGGÅR 1995

MÄKLARE SOPHIA ÅKERMAN, 070-760 46 63

FÄRINGSÖ FRITIDSHUS

Väntholmens Gård, Färentuna Södervänd villatomt

Fantastiska sjönära omgivningar

Vidsträckta vyer

Fin södervänd villatomt belägen i en vacker lantlig idyll invid Väntholmens gård. Fantastiska sjönära omgivningar, 

det tar bara några få minuter att promenera ner till vattnet.
UTGÅNGSPRIS 2 575 000 KR  TOMT 1 929 KVM

MÄKLARE MARTIN LARSSON, 070-830 01 61

FÄRINGSÖ TOMT
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Ekerövallen 2-planshus, Träkvista Säljstart januari - 22

Centralt på Ekerö

Nyproduktion

Nu närmar vi oss säljstart av andra etappen av det populära projektet Ekerövallen. Första etappen som bestod av 

16 hus färdigställdes sommaren 2021 och är slutsåld och inflyttad. 

Nu planerar Småa för byggstart och säljstart av andra etappen, brf Gällsta 1, som ska bestå av 21 bostäder.
5 ROK 105 KVM PRIS FRÅN 5 895 000 KR

AVGIFT 4 850 KR BYGGÅR 2022

MÄKLARE SOPHIA ÅKERMAN, 070-760 46 63

EKERÖ BOSTADSRÄTT

Ekerövallen 3-planshus, Träkvista Inflytt våren - 23

Modern trädgårdstad

Söder och västerlägen

Nu närmar vi oss säljstart av andra etappen av det populära projektet Ekerövallen. Första etappen som bestod av 

16 hus färdigställdes sommaren 2021 och är slutsåld och inflyttad. 

Nu planerar Småa för byggstart och säljstart av andra etappen, brf Gällsta 1, som ska bestå av 21 bostäder.
6 ROK 138 KVM PRIS FRÅN 6 495 000 KR

AVGIFT 6 375 KR BYGGÅR 2022

MÄKLARE SOPHIA ÅKERMAN, 070-760 46 63

EKERÖ BOSTADSRÄTT
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Vad står på din 
önskelista?

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

Det är inte bara tomten som är magisk. Vi på  

Svensk Fastighetsförmedling hjälper dagligen  

till att göra bostadsdrömmar till verklighet.  

 

Läs mer på svenskfast.se 
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