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BILTVÄTT
Ren bil snabbt!
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Tid för wok!
Nu vill  man äta 
fräscht med 
mycket grönt!

� �

 Broccoli   Spanien.   250 g. 
    Jfr pris 40:00/kg.    

 10k 
 /st 

 Röd och grön curry   ICA. 
  110 g.     Jfr pris 117:30/kg.    

 12  90  /st 

 Majskycklingfi lé   Guldfågeln. 
Sverige.     Packad.   Jfr pris 129:00/kg.    

 129k 
 /kg  Majskycklinglår   Guldfågeln. 

Sverige.     Packad.   Jfr pris 109:00/kg.    

 /kg 
 109k 

 Kokosmjölk   ICA Asia.   400 ml. 
    Jfr pris 22:50/liter.    

 2  för

 18k 
 Mango   ICA.   250 g.   Fryst. 
  Jfr pris 40:00/kg.    

 /st 
 10k 

Priserna gäller 10/1–16/1-22.



Öppet 7–22 Tappström

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

 /st 
 7k 

 Morötter i påse   ICA. Sverige. 
  1 kg.   Klass 1.   Jfr pris 7:00/kg.    

 Laxfi lé   Pacifi c.   500 g.   4-pack. Fryst.   Jfr pris 98:00/kg.   Max 1 köp/hushåll.  
*Gäller ej spel, tobak, lotter, receptfria varor eller pant.

 /st 
 49k 
Handla andra 
varor* för 
 200  kr så får 
du köpa…

Välkomna! 

 39  90  /st 

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

 Ägg   ICA.   10-pack.   Strl M/L.   Jfr pris 1:50/st.
  Max 2 köp/hushåll.  

 /st 
 15k 

 59  90  /kg 

 Kotlett med ben   Ursprung 
Sverige.   Ca 900 g.   Skivad.   Jfr pris 59:90/kg. 
  Max 2 köp/hushåll.  

 Röda kärnfria druvor i ask  
 ICA. Sydafrika.   500 g.   Klass 1. 
  Jfr pris 50:00/kg.    

 /st 
 25k 



1999 - 2019

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

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
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www.malaroarnasnyheter.se
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UTGIVNING
2022

Jan 12 26
Feb 9 23 
Mars 9 23 
April 6 13 27
Maj 11 25
Juni 8 22 29 
Aug 17 31
Sep 7 14 28
Okt 12 26
Nov 9 23
Dec 7 14 27

ANNONSER

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

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

• ANNONSSTOPP
Torsdag kl 12, en vecka före 
utgivning

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

Mälaröbornas egen nyhetstidning
Partipolitiskt obunden • Grundad 1949 av SvD

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

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

Helén Lo Johan Laila Gertrud Per Thomas

Nytt år nytt nummerNytt år nytt nummer!!
Då är vi äntligen igång igen med att förse er med lokala 
nyheter om det som händer på våra öar. Vi kommer även 
detta år precis som förra att komma ut med 26 nummer. 
Det blir inga större förändringar innehållsmässigt 
i tidningen. Det blir fortsatt fokus på lokala nyheter, 
sport, kultur, näringsliv, ”Tillbakablick”, insändarsidor 
och vi kommer givetvis att fortsätta med vår sida som 
vi kallar för ”MN möter”, där vi träffar lokala företag 
som i sin tur skickar oss vidare till nästa företag, som 
en stafett. Wiggeby jordbruk var först ut i nummer 1 
förra året och sedan dess har stafettpinnen via 26 
företag landat hos Ekerö budservice, som ni kan läsa 
om på sid 17 i detta nummer. 

I september är det också dags för val och vi har 
frågat politikerna för respektive parti vilka frågor som 
blir extra viktiga i årets kommunalval, svaren hittar  
du på sid 12. Det bland mycket annat kan du läsa om   
i årets första nummer av din lokaltidning! God fortsättning 
och trevlig läsning! Nästa nummer kommer den 26 januari.

                                                                  Thomas Älgekrans          

Alltid nära dig! 
100 % om Mälaröarn

a

Nyheter .................sid 6-18
Näringsliv ........... sid 16-17
Kultur .......................sid 22
Sporten .............. sid 20-21
Tillbakablick ............sid 24
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Familjesidan ............sid 28
Mälarökrysset ........ sid 29
Insändare .......... sid 30-31
Så här tycker vi ....... sid 31
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Skapa din egen fritid
Idélabbet kan hjälpa och stödja 

dig som exempelvis vill arrangera 

ett kulturevenemang, ordna en 

sporttävling eller starta ett 

nätverk.  

Några exempel är:

• prova-på-aktiviteter i idrott 

 och konst 

• läxhjälp med teprovning

• samtalskvällar eller en konsert

Föreningsliv
Är du aktiv i en förening kan 

du få tips om bidrag att söka 

och få stöd i planering av 

egna aktiviteter. 

Du kan också få stöd om 

du vill starta en ny förening. 

Idélabbet bjuder även in till 

nätverksträffar för föreningar.

Ungas engagemang och 
inflytande i samhället
Idélabbet är en skola för 

samhällsengagemang! 

Vi hjälper dig som är ung att 

hitta vägar till påverkan i frågor 

som du upplever som viktiga. 

Bland annat via träffar med 

politiker eller aktiviteter där 

du kan utveckla idéer och göra 

din röst hörd.

Idélabbet 
–hjälper dig att 
förverkliga idéer

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

Inga idéer är för små, för stora eller för galna. Vill du starta en insamling för en fråga som 

du tycker är viktig, utveckla en tävlingsplattform för e-sport eller varför inte en rockkonsert på 

ett äldreboende? Välkommen till oss!

Idélabbet jobbar med att stödja och hjälpa 

personer som bor i Ekerö kommun att själva driva 

projekt och arrangera aktiviteter som är bra för 

samhället och invånarna. 

Våra fokusområden är:

Dialoger och 
workshops
Vi hjälper kommunens 

verksamheter att planera och 

genomföra workshops och möten 

där invånarna bidrar med sin syn 

på hur kommunen kan utvecklas.

För dig
som bor 
i Ekerö 

kommun



Mälaröarnas
Hemtjänst

MÄLARÖARNA | Kommu-
nen satsar nu extra på att 
göra skolvägar tryggare, 
bland annat genom att 
tydliggöra övergångsstäl-
len och sätta upp digitala 
hastighetsdisplayer. Totalt 
läggs 220 000 kronor 
extra kronor på satsning-
arna.

– Att våra barn och ung-
domar ska komma till och 
från skolan på ett säkert och 
tryggt sätt är en helt funda-
mental fråga, inte minst för 
alla föräldrar. Därför ser vi 
nu till att möta behovet av 
ökad trygghet genom extra 
satsningar på säkra skolvä-
gar. Även när vi bygger våra 
nya för- och grundskolor 
lägger vi extra vikt på trygg-
het och trafiksäkerhet, säger 
Adam Reuterskiöld (M), 
kommunstyrelsens ordfö-

rande. 
Åtgärderna utmärks av: 

Digitala hastighetsdis-
player 

Övergångsställen ska gö-
ras tydligare 

Trafiksäkerheten ska öka 
på gång- och cykelvägar 

Skyltning ska förtydligas 
Arbetet ska genomföras 

på flera platser i hela kom-
munen med fokus runt 
skolor och vägar till och 
från skolor och förskolor. 
Arbetet har redan startat

. 
Åtgärderna har tagits fram 
och prioriterats genom ett 
samarbete mellan barn- och 
utbildningsförvaltningen 
och stadsbyggnadsförvalt-
ningen. 

– Med hjälp av tidigare 
kartläggningar och samtal 
med skolbarn och föräldrar 
under året som gått, så har 

vi snabbt kunnat samman-
ställa en lista med effektiva 
åtgärder. Samarbetet är ett 
resultat av det pågående 
arbetet med att ta fram en 
ny handlingsplan för gång- 
och cykeltrafiken och en 

liknande plan för trafiksä-
kerheten. Ett arbete som 
planeringsenheten gör på 
uppdrag av kommunstyrel-
sen, säger Pepijn Klaassen, 
trafikplanerare Ekerö kom-
mun. 

– Under 2022 kommer 
stadsbyggnadsförvaltning-
en att fortsätta arbetet med 
att göra våra skolvägar säk-
rare utifrån de utredningar.

Säkrare skolvägar
NYHETER ”Att våra barn och ungdomar ska komma till och från skolan på ett säkert och tryggt sätt är en helt fundamental fråga” ’’

MÄLARÖARNA | 45-årig kvinna från Ekerö får 
strafföreläggande för olovlig körning. Hon ska 
nu böta 8 100 kronor. Strafföreläggandet fastställ-
des av Västerorts åklagarkammare i Stockholm i 
december. 

MÄLARÖARNA | 26-årig man från Ekerö prövas 
av åklagare för rattfylleri och ringa narkotika-
brott. Ärendet väcktes av City åklagarkammare 
i Stockholm i före jul. Han är tidigare dömd för 
detsamma, ringa narkotikabrott och rattfylleri. 

MÄLARÖARNA | En 18-årig kvinna från Ekerö 
prövas av åklagare för brott mot lagen om förbud 
beträffande knivar och andra farliga föremål och 
våldsamt motstånd. Ärendet väcktes av City åkla-
garkammare i Stockholm i mellandagarna. 

KOMMUNEN  |  Från 1 
januari övergick ansvaret 
för hushållens insamling 
och återvinning av retur-
papper till kommunerna. 
Mälaröborna kan fortsätt-
ningsvis lämna tidningar på 
återvinningsstationerna.

Fastighetsägare och bostads-
rättsföreningar som har 
insamling av returpapper 
för boende i husen behöver 
numera anlita ett godkänt 
företag för att hämta retur-
papper. Fastighetsägare som 
tecknat egna tjänster för 
insamling av returpapper 
från boende behöver där-
för se över sina avtal nu när  
producentansvaret upphört. 
Detsamma gäller företag 
som har insamling av retur-
papper. 

Ekerö kommun har hitin-
tills tecknat avtal med fyra 
godkända aktörer som är 
möjiga att anlita.

I returpapper ingår tid-
ningar av alla slag, även 
veckotidningar med glan-
siga omslag, kataloger, 
reklamblad, broschyrer och 
andra trycksaker,  skriv- och 
ritpapper samt pocketböck-
er.

Totalt lägger kommunen 220 000 kronor extra 
på satsningar på säkrare skolvägar.  FOTO: ARKIV



                                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:

12/1 - 25/1   2022

Ons 12 jan 18:30     Ekebyhovskyrkan        Veckomässa                                Präst: Ulf Franzén

Tor 13 & 20 jan 11:30     Ekebyhovskyrkan       Sopplunch, lunchmusik eller andakt        Kostnad: 50 kr (kontant eller swish). 
                                                                      
Sön 16 jan 11:00              Ekebyhovskyrkan       Gudstjänst                                                   Präst: Benny Runsten, Ekeröensemblen,  
                                                                                                                                              Kerstin Baldwin Sterner

Sön 16 jan 11:00     Munsö kyrka               Mässa i Taizé-ton                                         Präst: Ulf Franzén, musik: Carina Einarson

Ons 19 jan 18:30     Ekebyhovskyrkan       Veckomässa                                          Präst: Monika Regnfors Sjörén

Sön 23 jan 11:00              Ekebyhovskyrkan       Gudstjänst                                                    Präst: Katarina Wolf, Ekerö Gospel, Daniel Stenbaek

Ekerö pastorat följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens riktlinjer 
för antal närvarande vid allmänna sammankomster. Om antal gäster överstiger 20 personer 
behövs vaccinationsbevis. Om besökare inte har vaccinationsbevis kan vi, utifrån restriktio-
nerna, för närvarande ta emot sällskap på max 50 personer i våra kyrkor. Med reservation för 
förändringar. Aktuell info på vår hemsida: www. svenskakyrkan.se/ekero.

Möt vår nya präst Cecilia
Cecilia Nyberg prästvigdes för Stockholms stift 
1994. Sedan dess har hon hunnit med mycket; 
tjänstgjort i Stockholms, Härnösands och Vis-
by stift som såväl distriktschef, stiftsadjunkt för 
teckenspråkigt arbete, chef för minoritetsspråk, 
kyrkoherde och domkyrkokaplan.  

— Det är med glädje och förväntan jag ser fram 
mot att börja min tjänst i Ekerö pastorat.  Öd-
mjukt tar jag mig an uppdraget som arbetsledande 
komminister för teamet barn och ungdom samt 
arbetsledning för diakonteamet. Det ska bli kul 
att tillsammans fortsätta att bygga på det viktiga 
arbete som görs. Församlingens motto är 1000 år 
till och jag känner mig redan välkommen att bli en 
länk i denna långa och viktiga kedja.

Familj: 
Sambo Michael och hundarna Gotte och Kasper. 

Intressen:
Ridning, målning, att sjunga och sticka.  
— Andlighet ligger mig också varmt om hjärtat 
och den ignatianska alldeles särskilt. Därför har jag 

under några år kontinuerligt befunnit mig på Ma-
rielund på Ekerö för tid för fördjupad andlighet. 

Favoritmåtto: 
Mod och tålamod. 
Bibelordet som står på mitt prästvigningskors : 
”Vad hjälper det en människa om hon vinner hela 
världen men förlorar sin själ?” Mt 16:26a

Boktips:
Allt jag fått lära mig – av Tara Westover
På nötta och nyröjda stigar i Sápmi – Bo Lundmark
Vägmärken – Dag Hammarskjöld

En vana jag gärna delar med mig av: 
Tidiga morgnar. Älskar långa frukostar. Vinterbad 
som inkluderar bastu.

RÄTTELSE
I vårt program för jan-mar är fel startdatum angivet för 
”Sticka och skicka”. Korrekt startdatum är 24/1 
kl. 18:30-20:30, därefter varannan måndag.

      1

DET HÄNDER I EKERÖ PASTORAT1 januari - 31 mars  2022

samhällsinformation

Foto: Kenneth Bengtsson

GudstjänsterKonserter
SoppluncherMeditationerKörverksamhetVersamheter för barn och ungdomar

Läsecirkel
Handarbetscafé och mycket mer...

KALENDARIUM

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

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
Så var julhelgerna över och vardagens lunk infinner sig. Skollovet med välbehövlig vila är slut och  
en ny vårtermin startar. Vårens alla verksamheter drar igång, så också i våra kyrkor. 
Kanske många längtar efter snö och skidåkning. Kanske bara att få gå ut och pulsa i snön?  
Och några längtar säkert efter våren och värmen, men det blir till att ha tålamod.  

Pandemin är tyvärr långt ifrån över och vi får ta hand om oss och varandra. Vi följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och firar gudstjänster och samlas till verksamheter med vissa begränsningar. Om dessa går att läsa 
på församlingarnas hemsida.

Nu på söndag är det andra söndagen efter trettondagen då det under gudstjänsten berättas om den Samariska 
kvinnan vid Sykars källa. Hon var för människorna obetydlig och utstött, men Jesus ser henne så som hon är, ty Jesus 
är livets källa och tar i kärlek alla människor till sig.

Gud, du vet vad var och en av oss längtar efter och behöver. Skänk oss den tillit vi behöver för att våga lita till din 
ständiga närvaro, att Du står oss närmare än vi själva förstår och att du aldrig någonsin lämnar oss. Amen

Yngve Göransson, präst i Färingsö församling

GUDSTJÄNSTER

Sön 2022-01-16 Hilleshögs kyrka
11:00 HÖGMÄSSA
 Kurt Sundén, präst.  
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

Tors 2022-01-20 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA
 Yngve Göransson, präst.  
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

Sön 2022-01-23 Färentuna kyrka
11:00 HÖGMÄSSA
 Yngve Göransson, präst.  
 Birgitta Lindeke Levin, kyrkomusiker.

 

Andakter på webb och Facebook
Varje fredag

svenskakyrkan.se/faringso/veckanstanke

Livsnära samtal med Mälaröbor
Lyssna på podden, Mälarö Mötesplats

på t ex Spotify

Vi du få vårt måndagsblad?
Gratis, till brevlåda eller e-post
Maila: joakim.jonsson@svenskakyrkan.se

MMälaröälarö
MMötesplatsötesplats



Mälaröarnas
Boendestöd

TAPPSTRÖM | Ett antal 
bävrar har fått smak på 
pilträden vid strandprome-
naden på Ekerö. Nu försö-
ker kommunen agera för 
att skydda naturen från de 
hungriga djuren.

Mälaröarnas nyheter fick ett 
samtal från en läsare som 
under sina dagliga turer vid 
strandpromenaden i Ekerö 
centrum uppmärksammat 
ett flertal fällda och skadade 
pilar. När kvinnan studera-
de dem närmre förstod hon 
att det var bävrar som varit i 
farten. 

– Jag tog kontakt med 
kommunen för att informe-
ra om att de måste skydda 
träden så snart som möjligt, 
berättar kvinnan, som vill 
vara anonym, och förklarar 
att kommunens represen-
tant då hade börjat prata om 
bäverfällor.

Eftersom kvinnan värnar 
om både träden och djuren 

tog hon kontakt med exper-
ter på Naturhistoriska riks-
museet för att få veta vilka 
åtgärder de rekommendera-
de.

– Då fick jag veta att man 
även i innestaden haft pro-
blem med bävrar och att 
man använde metallskydd 
runt träden för att skydda 
dem, plus att man även lock-
ade bort bävrarna genom att 
placera ut fällda aspar åt dem 
att äta, säger kvinnan och 
berättar att hon lämnade vi-
dare förslagen till kommu-
nen.

Efter det har kvinnan no-
terat att nät satts upp i om-
gångar kring träden och att 
bävrarna, efter att ha dragit 
bort de första försöken, nu 
verkar ha gett upp och läm-
nat träden ifred.

Olle Lagerholm, viltvår-
dare i Ekerö kommun, men-
ar att det aldrig funnits några 
planer på att fånga eller skju-

ta bävrarna på Ekerö utan 
att man precis som på andra 
håll i staden, valt att sätta nät 
runt träden för att skydda 
dem.

– Det bästa är ändå att göra 
området så ointressant som 
möjligt för bävrarna så att de 
förhoppningsvis ger sig av 
därifrån, säger han och men-
ar att det vanligtvis räcker 
med nät men att de håller 
koll och förstärker skyddet 
om det behövs. 

Enligt Olle Lagerholm finns 
det väldigt mycket bävrar 
runt Mälaröarna och att be-
ståndet också har ökat under 
senaste tiden. Normalt äter 
bävrarna inte pilar, utan as-
par, men något har gjort att 
de ändå fått smak för träden 
vid strandpromenaden i 
centrum.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.s

Bävrar fäller 
träd vid kanalen

Tappström:

NYHETER ”Det bästa är ändå att göra området så ointressant som möjligt för bävrarna så att de förhoppningsvis ger sig av därifrån” ’’

Normalt äter bävrar inte pilar, utan aspar, men något har gjort att de ändå fått smak för träden vid 
strandpromenaden i centrum.
 

 FOTO: HELEN BJURBERG



Det börjar på komvux!
På komvux kan du läsa in de kurser som du saknar, motsvarande 

grundskola eller gymnasieskola. Eller varför inte gå en yrkesutbildning?

Du som vill påbörja resan mot ny destination men inte vet vilken väg du ska välja 

- välkommen att boka kostnadsfri vägledning med 

en av våra studie- och yrkesvägledare! 

Vi ses hos Ekerö Vuxenutbildning!

För att boka tid med en studievägledare, se kursutbudet och göra en ansökan - 

www.ekero.se/komvux

1

2

3

3 enkla steg till 
en ny karriär

Se kursutbudet eller boka möte 

med en vägledare under 

www.ekero.se/komvux

Ansök till kursen på 

www.ekero.se/komvux

Börja studera



Det var i våras som Mä-
laröarnas nyheter skrev 
om Solrosen, kommunens 
öppna verksamhet för psy-
kiskt sköra och den oro 
som flera besökare kände 
för konsekvenserna av att 
verksamheten länge hölls 
stängd under pandemin. 

En nödvändighet för 
att försöka minska smitt-
spridningen, förklarade 
Lena Burman Johansson, 
socialchef på socialtjäns-
ten stängningen med och 
planen var att öppna upp 
verksamheten längre fram 
under våren, berättade so-
cialnämndens ordförande 
Kjell Öhrström för Mälarö-
arnas nyheter.  

I själva verket tog det 

fram till sommaren innan 
Solrosen öppnade upp och 
mellan juni och oktober 
hade verksamheten begrän-
sade öppettider till ett par 
gånger i veckan, några tim-

mar åt gången och bara ut-
omhus, då vädret tillät. 

Men sedan mitten av de-
cember öppnar Solrosen 
upp igen, fast nu i helt ny 
form och under namnet 
Helios allaktivitetshus. 

– För att kunna nå fler 
personer som av olika an-
ledningar har svårt att ta sig 
hemifrån gör nu socialför-
valtningen en nysatsning 
i de befintliga lokalerna på 
Fredriksstrandsvägen. Så-
väl nya som tidigare del-
tagare kommer att vara 
välkomna, förklarar Elin 
Örberg, verksamhetsut-
vecklare på socialförvalt-
ningen och berättar att man 
tillsammans med besö-
karna arbetat fram ett nytt 

namn och innehåll i verk-
samheten. 

Lokalerna har också reno-
verats och byggts om för 
att göras mer tillgängliga 
med större utrymme och 
mer tillgängliga entréer. Ett 
flertal nya datorer samt ett 
nytt möblemang har också 
köpts in.

Den nya verksamheten, 
som fått namnet Helios, 
kommer ha mer generösa 
öppettider än vad Solrosen 
hade och ambitionen är, 
enligt Elin Örberg, att även 
kunna erbjuda vissa aktivi-
teter under kvällstid. Man är 
även öppen för olika typer 
av samarbeten med fören-
ingar, organisationer och 

EKERÖ | Ett tjugotal personer var på plats 
när Ekerö kommun invigde nya allaktivitets-
huset Helios, en ny daglig verksamhet som 
ersätter Solrosen i de gamla lokalerna på 
Fredriksstrandsvägen.

Solrosen blir Helios   

NYHETER  

’’
”För att 
kunna nå fler 

personer som av olika 
anledningar har svårt 
att ta sig hemifrån 
gör nu socialförvalt-
ningen en nysatsning 
i de befintliga 
lokalerna”

Det bjöds på mingel och tilltugg när nya allaktivitetshuset Helios invigdes strax 
före jul. Ordförande för RMSH Mikke Lillman och Karin Renberg stod för musik. 
Socialnämndens ordförande Kjell Öhrström lämnade lyckönskningar i gästboken.
FOTO: HELEN BJURBERG

MÄLARÖARNA | Med unik statistik från Trans-
portstyrelsen har försäkringsbolaget If tittat på vilka de 
mest olycksdrabbade vägsträckorna är i alla kommuner. 
I Ekerö är väg 800, Färentunavägen, mest olycksdrabbad 
sett till de senaste fem åren. Här har 34 olyckor rappor-
terats.

– De vägar som har högst risk för allvarliga skador är 
landsvägar, som inte är mötesseparerade och där hastig-
heten ofta är ganska hög, säger Johan Granholm, motor-
expert på försäkringsbolaget If.                                                  

EKERÖ | Mälaröbion har börjat kontrollera vaccinations-
bevis, till följd av de nya restriktionerna som kom innan 
julhelgen. 

– För en del besökare är det nytt och ovant och det hän-
der att besökare inte lever upp till de nya kraven, berättar 
Andreas Carlsson, Mälaröbion.

EKERÖ | En 19-årig man från Ekerö åtalades i mellanda-
garna för ringa narkotikabrott av Västerorts åklagarkam-
mare i Stockholm. Han är tidigare dömd för bedrägeri, 
brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra 
farliga föremål samt även  narkotikabrott. 

MÄLARÖARNA | En 52-årig man från Ekerö får ett 
strafföreläggande för ringa narkotikabrott. Böterna lan-
dade på 17 400 kronor. Även en  42-årig man från Ekerö 
får ett strafföreläggande för samma typ av brott. Han ska 
böta 5 500 kronor. Bägge föreläggandenafastställdes av 
Västerorts åklagarkammare i december.                            

KOMMUNEN | En tvist mellan Ekerö kommun och en pri-
vatperson har avgjorts i Förvaltningsrätten i Stockholm. 
Personen får inget gehör i tvisten som gäller bistånd enligt 
socialtjänstlagen. Ansökan gällde hjälp med betalning av 
skulder avseende obetalda fakturor. Socialstyrelsen har 
i rekommendationer uttalat att bistånd till betalning av 
skulder endast ges om det är enda möjligheten för den 
enskilde att uppnå skälig levnadsnivå.

KOMMUNEN | Ekerö kommun hamnar på plats 147 när 
Sveriges kommuner rankas utifrån ungdomsarbetslös-
het, bostadspriser, trångboddhet och tillgång till bostä-
der för unga. Länsförsäkringar fastighetsförmedling har 
tagit fram ett nytt index, Sveriges bästa kommun för 
unga att bo i. Ekerö kommun hamnar på elfte plats i 
Stockholms län, medan Årjängs kommun i Värmland 
rankas högst i landet.

Ekerö kommun har låg ungdomsarbetslöshet, höga 
bostadspriser, genomsnittlig trångboddhet och brist på 
bostäder för unga.

– Brist på billiga hyresrätter, stigande bostadspriser 
samt tuffa krav på kontantinsats och amortering är myck-
et höga trösklar att ta sig över för den som är ung och 
vill skaffa sig en bostad, säger Marcus Svanberg, VD på 
Länsförsäkringar fastighetsförmedling.

KOMMUNEN | 8 procent av invånarna på Mälaröarna är 
chefer. Det placerar kommunen på plats 92 i Ledarnas 
a-kassas chefsindex. Fem år tidigare var andelen chefer 
7 procent. På Ekerö har minst 582 personer ett yrke som 
innebär att de är chef eller har en arbetsledande befatt-
ning, enligt den senaste SCB-statistiken från 2019 som 
Ledarnas a-kassa har sammanställt.  Mellan 2014 och 
2019 har andelen chefer på Ekerö gått från 6,7 procent till 
8,1 procent, vilket innebär att kommunen klättrade från 
plats 206 i chefsindexet.
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Läs mer på ivt.se

Hälsosamt inomhusklimat 
och stor energibesparing.

AirX 400

Geo 500

Vent 402

  

privatpersoner för att kun-
na erbjuda fler aktiviteter i 
huset. 

– Förutom alla nya akti-
viteter så kommer vi även 
erbjuda biståndsbedömd 
sysselsättning där vi har ett 
nära samarbete med olika 
företag både på och utanför 
Ekerö för de individer som 
är intresserade av att komma 
ut i arbetsplatspraktiker eller 
lönearbete, säger hon.

Den 15 december var det 
invigning för den nya verk-
samheten och ett tjugotal 
personer var på plats. Det 
bjöds på glögg, pepparkakor 
och musikunderhållning 
och socialnämndens ordfö-
rande Kjell Öhrström höll 
ett entusiastiskt invignings-

tal om det nya allaktivitets-
huset.

Mikke Lillman, ordförande 
RSMH, Riksförbundet för 
mental och social hälsa, på 
Mälaröarna, klippte bandet, 
trots att föreningen i och 
med omorganisationen fått 
lämna lokalerna på Fredriks-

strandsvägen och istället 
flyttat in till Arbetsresurs 
gamla kontor på Bryggavä-
gen 5.

– Vi har inte gjort slut, 
utan blivit särbos, säger han 
och förklarar sina blandade 
känslor inför omorganisa-
tionen med att han delar 
förhoppningarna om att fler 
människor och en breda-
re åldersgrupp ska hitta till 
Helios, men samtidigt finns 
en oro att föreningens med-
lemmar ska bli utanför.

– För våra medlemmar har 
Solrosen varit en otroligt 
viktig plats, men jag hoppas 
att vi får vara med på tåget i 
allt det nya också.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

 allaktivitetshus

’’ MIKKE LILLMAN 
ORDFÖRANDE 

RSMH PÅ MÄLARÖARNA

’’



INFÖR KOMMUNALVALET

Vilka frågor är extra viktiga i årets kommunalval?
MODERATERNA

LIBERALERNA

ÖPARTIET

KRISTDEMOKRATERNA

SOCIALDEMOKRATERNA

VÄNSTERPARTIET

CENTERPARTIET 

MILJÖPARTIET

– Utvecklingen, byggandet och 
samhällsplaneringen i kommu-
nen ska ske på ett proaktivt och 
ansvarsfullt sätt, med mälarö-
bornas trygghet i fokus. Det lo-
kala näringslivet, hårt drabbat av 
pandemin, ges en central plats. 
I vår integrationsreform Ekerö-
modellen stoppar vi den växande 
kommunala integrationsskulden. 
Vi ser vikten av ett konservativt 
samarbete, primärt med Mode-

raterna, för att förhindra en destruktiv och liberal förvalt-
ning. Ett samarbete i vilket vi ser möjligheter att tillsam-
mans förvalta vår kommun, vårt hem. 

JIMMY FORS (SD)

SVERIGEDEMOKRATERNA

– Valet 2022 ska handla om det hö-
gern inte pratar om. Vi vill att val-
rörelsen ska handla om skol-
pengen, de privatägda skolorna är 
på inmarsch och för det måste vi 
stå rustade. Fundamentala frågor 
som berör hyresrätter, dåliga ar-
betsvillkor inom hemtjänsten ska 
lyftas. Vi måste tala om vår mil-
jö och köerna på Ekerövägen, 
där heter lösningen infartsparke-
ringar och en bättre kollektivtra-

fik. Vi vill ta bättre hand om våra gamla och unga. Ekerö 
behöver ett styre som tar ansvar för samhällsfrågor och inte 
överlämnar allt till marknaden.

MIKKE LILLMAN (V)

– Vi anser att framtidens skola, 
vård och omsorg samt kultur och  
fritid är viktigast att satsa på. Vi 
vill skapa ett hållbart samhälle 
som ger närhet, valfrihet för alla 
invånare, i landsbygd som tätort. 
Det ger livskvalité i hela kommu-
nen där förutsättningar att leva 
och utvecklas tillgodoses. Hela 
Munsö skola ska därför öppnas. 
Äldre ska kunna välja var de vill 
handla, hur ofta de vill duscha, 

var de vill bo. Vi vill skapa äldreboende i kommunens oli-
ka delar. Dialog med berörda före beslut. En infrastruktur 
med fler infartsparkeringar. 

DESIRÉE BJÖRK (Ö)

– Liberalerna Ekerö vill gå till val 
med ett positivt valbudskap. Vi 
tror på Ekerö och Ekerös möjlig-
heter. Vi har unika förutsättning-
ar, en vacker natur, fantastiska 
människor. Liberalerna vill verka 
för ett mer långsiktigt kommunalt 
arbete. Ekerö ska ha en gymnasie-
skola. De stora vägföreningarna 
ska kommunaliseras. Trafikkaoset 
mot Brommaplan måste få ett an-
tal akuta lösningar. Våra barn och 

äldre ska inte vistas i tillfälliga baracker, det är inte värdigt. 
Vi vill förverkliga den småskaliga gestaltningsvisionen om 
Ekerö centrum och bussgaraget ska bli saluhall.

FREDRIK OHLS (L)

– Inför årets kommunalval är det 
särskilt viktigt för Socialdemo-
kraterna i Ekerö att vi satsar på 
föreningslivet och personalen i 
kommunens verksamheter. För-
eningslivet för att unga ska få en 
chans att hitta ett sammanhang 
även utanför skolan och för äldre 
för att bryta ensamheten. Perso-
nal vill vi satsa på för att vi vet hur 
viktigt det är att varje barn blir sett 
och vilka långsiktiga effekter det 

får på samhället. De äldre för att vi vet vi hur viktigt det är 
att få en återkommande personal som man känner sig trygg 
med.

HANNA SVENSSON (S)

– Klimatfrågan finns i alla beslut 
vi tar och vi vill visa hur allt häng-
er ihop. Satsning på landsbygden 
främjar miljö, klimat, näringsliv, 
valfrihet och livskvalitet genom 
att fler kan leva sina liv så som de 
själva väljer. Transporter till tätor-
ten minskar och därmed trängsel 
och utsläpp, minskad stress främ-
jar hälsan, lokal efterfrågan främ-
jar näringslivet. En skola som ger 
varje barn möjlighet att utvecklas 

utifrån sina förutsättningar är en investering för individen 
och samhället som helhet. Ett kulturliv som ger mervärde 
fördjupar gemenskapen och demokratin.  

ULRIKA SANDIN (MP)

– Nästa mandatperiod vill vi i Mä-
laröcentern ha en fortsatt tydlig 
plan för kommunens utveckling, 
där det byggs nytt samtidigt som 
landsbygden bevaras. Kommu-
nen ska bli mer kraftfull och kon-
kret i miljö- och klimatfrågor. En 
trygg skola som ger alla elever 
förutsättningar att lyckas är en 
viktig fråga där vi gör mycket bra 
idag, men kan bli ännu bättre. Vi 
har många betydande företagare i 

kommunen och företagarfrågorna måste prioriteras högre 
framöver. Även trygghet, trafik, omsorg, fritid och natur är 
områden vi behöver fokusera mer på.

OVE WALLIN (C)

– Ekerö ska vara den kommun 
som upplevs som Sveriges bästa 
att bo i! En kommun med både 
valfrihet och trygghet. Vi ska inte 
bli en förort, utan efter pågående 
planer vill vi se ett betydligt mer 
återhållsamt byggande i kommu-
nen. Trygga familjer, ger trygga 
barn som ger trygga vuxna. Vi 
vill stärka familjerådgivningen. 
Ungas psykiska ohälsa, elevhälso-
garanti, säkra skolvägar samt mot-

verka den ofrivilliga ensamheten för våra äldre är viktiga 
frågor för oss. Vårdserviceteam och fler platser i anpassade 
boenden för våra äldre är även prioriterat.

SIVERT ÅKERLJUNG (KD)

– Skolan är en extra viktig fråga för 
oss moderater. Att ge alla barn de 
bästa förutsättningarna att lyckas 
i skolan med sin utbildning är en 
fråga som vi vill fortsätta fokuse-
ra på. Under denna mandatperiod 
har vi bland annat fattat beslut 
om att bygga två nya grundsko-
lor samt förstärka arbetet mot 
mobbning, hot och trakasserier i 
skolmiljön. Skolan ska alltid vara 
en plats med ordning och reda där 

eleverna ska känna sig trygga och omhändertagna samt att 
kunskap och utbildning ska stå i centrum.

ADAM REUTERSKIÖLD (M)



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

Utmana mäklarkedjan som  
säljer flest bostäder i Sverige.

Köpa? Sälja? Nu?

Varmt välkommen till detta trivsamma boende i Stenhamra tätort med närhet till bland annat 

livsmedelsbutik, bra busskommunikationer som tar en in till Ekerö centrum och Brommaplan, 

förskolor, skolor, gym, båtklubb, badplats, naturstråk, pizzeria och café.

Färingsö Stenhamra | Alviksvägen 2D och 2E

UTGÅNGSPRIS 5 995 000 kr RUM 6 rum, varav 4 sovrum BOAREA 128/46 kvm TOMT 2 033 kvm BYGGT 
1980 VISAS Sön 16/1 13:15-14:00 Tis 18/1 Kontakta för tid!

MÄKLARE Sandra Selander 070-796 83 80

Underbart beläget i Närlunda i Ekerö tätort ligger detta trevliga utbyggda hus. Bostaden ligger 

på en lugn återvändsgata med bekvämt avstånd till bl.a. bra busskommunikationer, förskolor, 

skolor, restauranger, Träkvistavallen, matbutiker, Mälarens vatten och Ekerö centrum.

Ekerö Närlunda | Passvägen 9

UTGÅNGSPRIS 6 795 000 kr RUM 8 rum, varav 5 sovrum BOAREA 165/17 kvm TOMT 496 kvm BYGGT 
1966 ENERGIPRESTANDA 71 kWh/kvm år ENERGIKLASS C VISAS Sön 16/1 11.30-12.15 Tis 18/1 Kontakta 

för tid! MÄKLARE Sandra Selander 070-796 83 80



BRUNNA | I takt med att 
barnantalet i kommunen 
växer, ökar även efterfrå-
gan på tider i idrottshal-
larna. Som en tillfällig 
lösning, planerar därför 
Ekerö IK för ett idrottstält, 
på tomten bredvid Lidl på 
Ekerö.

Efterfrågan på fler 
idrottsanläggningar och 
halltider är stor och inom 
de närmaste åren planerar 
Ekerö kommun att byg-
ga två nya idrottshallar. 
Som en akut lösning, tills 
de nya hallarna är på plats, 
har Ekerö IK ansökt om 
bidrag hos kultur- och fri-
tidsnämnden för att bygga 
ett tillfälligt idrotts-tält 
på tomten bredvid Lidl på 
Ekerö. 

Nu står det klart att ansö-
kan beviljats och att Ekerö 
kommun går in med tre 
miljoner kronor för idrotts- 
tältet.

– Det kommer innebära 
att en stor mängd tider fri-
görs i andra hallar och salar 
som kommer andra fören-
ingar i kommunen till del. 

Det är precis den här typen 
av samarbeten, där alla är 
vinnare, som vi gärna ser 
mer av, säger Helena Butén 

Langlet, (M), ordförande i 
kultur- och fritidsnämn-
den.

Richard Markusson, 

kanslichef på Ekerö IK, be-
rättar att tältet kommer bli 
grunden till en 40 gånger 
20 meter stor tävlings- och 

träningsyta som ska använ-
das främst för innebandy, 
badminton, armbrytning 
och futsal. Det kommer, 

förutom för deras egen för-
ening, även kunna nyttjas 
av tolv andra idrottsfören-
ingar kvällstid, men också 
vara tillgänglig för pensio-
närsföreningar och skolor 
vid behov dagtid.

– För oss, precis som för 
andra, innebär tältet att vi 
kommer kunna få bort köer 
och samtidigt kunna erbju-
da gynnsammare tränings-
tider till våra barn och unga. 
Som det är nu är det svårt 
att få till tider för de yngsta 
som inte kan träna för sent, 
men också för föräldrar att 
hinna hem till de tidigaste 
tiderna.

Bidraget från kommunen 
kommer täcka en tredje-
del av kostnaden för tältet. 
Resten av finansieringen 
kommer från Riksidrotts-
förbundet och sponsorer. 
Ekerö IK kommer själva stå 
för projektering, projekt-
ledning, drift och drifts-
kostnader och tältet beräk-
nas vara klart till augusti 
2022.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Idrottstält byggs vid Lidl
NYHETER ”Det är precis den här typen av samarbeten, där alla är vinnare, som vi gärna ser mer av” ’’

Idrottstältet kommer innebära 
att idrottsföreningarna kan få bort 
köer och samtidigt kunna erbjuda 

gynnsammare tider till barn som vill 
träna.  FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS
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Lena Söderberg är verksamhetsledare och rådgivare på Nyföre-
tagarcentrum Ekerö, hon har 30 års egen erfarenhet av att driva 
företag och har arbetat inom flera olika branscher. 

 FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS

MÄLARÖARNA | Går du i 
tankar på att starta eget? 
Ofta är det många fråge-
tecken som behöver rätas 
ut. Nyföretagarcentrum 
Ekerö hjälper dig med 
detta, dessutom helt kost-
nadsfritt.

Hos Nyföretagarcentrum 
kan du få rådgivning kring 
allt som har med företa-
gande att göra, de är spe-
cialiserade på företag som 
är nystartade eller under 
uppstart. Nyföretagarcen-
trum har koll på vad man 
ska tänka på inför starten av 
sitt företag, hur det går till 
att driva företaget och rent 
konkret hur man gör när 
man ska starta upp. 

De som söker Nyföretagar-
centrums hjälp är en salig 
blandning av unga och äld-
re med många olika affärs-
idéer att diskutera och få 

råd kring. Här finns myck-
et erfarenhet att tillgå och 
ett stort nätverk och sam-
arbetspartners, exempelvis 
redovisningsbyråer, försäk-
ringsbolag och banker.

Lena Söderberg är verk-
samhetsledare och rådgiva-
re på Nyföretagarcentrum, 
hon har 30 års egen erfaren-
het av att driva företag och 
har arbetat inom flera olika 
branscher. Hon brinner för 
de som vill starta eget.

– Jag tycker det är så roligt 
med de som vågar ta ste-
get. Startar man företag så 
jobbar man ju ofta med det 
man tycker är kul, det blir 
en livsstil, säger Lena.

Hos Nyföretagarcentrum 
kan du få hjälp med att göra 
en plan som passar för din 
vision. Boka tid gör du på 
hemsidan, det går även 
bra att ringa eller skicka ett 
mejl. Mötena sker antingen 
i deras lokaler på Bryggavä-

gen eller digitalt om du fö-
redrar det.

Alla frågor kring företa-
gande är välkomna och inga 
frågor är dumma.

– Vi erbjuder rådgivning 
till de som vill starta eget 
men även till de som haft 
sitt företag ett tag,  men 
kanske behöver lite råd-
givning kring till exempel 
bokföring eller marknads-
föring.

Har du något tips till de 
personer som går i tankar 
på att starta företag?

– Idéer är till för att för-
verkligas. Man ska inte 
vara rädd för att prova sin 
idé! Det finns många sätt 
att starta företag på och vi 
hjälper dig gärna att hitta 
en plan för just din dröm, 
vision och det du vill göra.

ELIN BISANDER

elin@malaroarnasnyheter.se

Idéer är till för 
att förverkligas

MG Rental 
fortsätter 
att växa
SKÅ | I december förvärva-
de MG Rental Hyreshuset i 
Sollentuna och fortsätter 
därmed att expandera.

Maskinuthyrningsföreta-
get MG Rental i Skå  finns 
numera på sex ställen i 
Stor-Stockholm.  Deras de-
påer ligger  utöver i Skå i Sol-
na, City, Vårby, Järfälla och 
nu med senaste  nya tillskot-
tet även i Sollentuna.

MG Rental erbjuder både 
privatpersoner och företag 
uthyrning av maskiner och 
utrustning till bygg- och an-
läggningsarbeten.

Näringgsliv ” Lena Söderberg’’



Rädd för väta? 
Det behöver du inte vara. Prata med oss så hjälper 
vi dig med en effektiv och professionellt utförd 
dränering. Alla som beställer ett dräneringsjobb av oss 
får två tjusiga paraplyer. Då behöver du inte vara 
rädd för regn på söndagspromenaden heller.

Välkommen till LEJA!

så hjälper 
utförd 
gsjobb av oss 
te vara 
er.

NÄR NÖDEN ÄR SOM STÖRST 
ÄR LEJA SOM NÄRMAST

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

GRÖNYTESKÖTSEL • VINTERVÄGHÅLLNING • VÄGBYGGEN

08-707 33 00 •  info@lejagruppen.se •  lejagruppen.se
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Fokus ligger på 
lokala företag
MÄLARÖARNA | Mälaröar-
nas nyheter träffar Elias 
Loncar och Marcus Jakab, 
som berättar om Ekerö 
budservices verksamhet, 
tankarna inför framtiden 
och företagets syn på ut-
vecklingen av Mälaröarna. 
 
Berätta om er start? 
– Ekerö budservice grunda-
des sommaren 2020 gemen-
samt av oss efter gymnasiet. 
Pandemin strulade till våra 
planer på värnplikt och vida-
reutbildning och  arbets-
möjligheter för gymnasie-
studenter är få. Vi var inspi-
rerade av extrajobbet som 
blomsterbud, vilket till slut 
ledde oss till att starta Ekerö 
budservice.

Vilka typer av bud kör ni?

– Idag kör vi främst åt företag 
i flera olika branscher. Vad vi 
fyller bilarna med kan allt-
så variera en del. Vi arbetar 
med flöden som är kända på 
förhand, men mycket kom-
mer också in under tiden vi 
sitter och kör.
Vi har nyligen inlett ett sam-
arbete med ett företag som 
tillhandahåller en moln-
baserad tjänst, som gör det 
möjligt för oss att kunna 
erbjuda leveranser med real-
tidsuppföljning.

Hur ser en vanlig dag ut?
– Våra budtjänster finns till-
gängliga under alla tider på 
dygnet, alla dagar i veckan.  
Våra arbetsdagar skiljer sig 
väldigt mycket ifrån varan-
dra. Oftast startar vi riktigt 
tidigt för att köra gods från 

Färingsö till centrala Stock-
holm. Därefter brukar en 
av oss leverera till förskolor 
i Brommatrakterna medan 
den andra kör varor till kro-
gar i innerstan. Vi avslutar 
alltid dagarna med att köra 
blombud här ute på Mälar-
öarna. Kvällarna tillbringas 
framför datorn för att sköta 
det administrativa.

Har breddandet av Ekerö-
vägen påverkat er?
– Absolut, många avspärr-
ningar kommer plötsligt 
och det blir ofta rätt många 
minuter extra i veckan som 
spenderas i bilköer. Vi har 
dock blivit experter på vilka 
tider man ska undvika. Att 
åka femton minuter tidigare 
kan ofta spara det dubbla i 
total körtid.

Kan men även boka pa-
nikbud?
– Ja, det är vanligt att folk 
ringer till oss med kort 
framförhållning och stora 
delar av vår verksamhet byg-
ger på det.

Kör ni bara på Mälaröarna?
– Vi kör självklart även utan-
för ön, eftersom vårt fokus 
ligger på lokala företag och 
deras behov av transporter. 
Därmed underlättar vi för 
näringslivet att verka här ute 
genom våra tjänster och vår 
service. Vi cirkulerar även en 

hel del innanför tullarna och 
runt om i Bromma, men det 
händer också att vi hamnar 
utanför Stockholm, på så 
sätt gör vi ju även reklam för 
Ekerö.

Hur ser ert företag ut om 
tre år?
– Vi kommer att ha skapat 
flera arbetstillfällen med en 
större vagnpark som för-
hoppningsvis också är fos-
silfri. Inom tre år finns möj-
lighet till onlinebokning och 
vi kommer att kunna erbju-
da flera nya tjänster. Vår om-

sättning har även dubblats 
minst två gånger om tre år.

Hur vill ni se Mälaröarna 
utvecklas framöver?
– Småstadskänslan som 
alltid har funnits här ute är 
något vi vill bevara. Det som 
händer nere vid Jungfru-
sund tycker vi är superkul 
och skulle gärna vilja se fler 
lokala företag med nya möj-
ligheter här ute.

Till sist, vilket företag vill 
ni läsa om i tidningen? 
– Japanska matspecialisten.

g MN MÖTER! ’’Elias Loncar

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.

Marcus Jakab 
och Elias Loncar 

på Ekerö budservice.
FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS



JUNGFRUSUND | 1950 
startade Arne och Ulla 
Kindahl dansskola i Väll-
ingby. Nu, drygt 70 år 
senare, öppnar barnbarn-
en Denise och Danielle 
Kindahl sin andra danssko-
la. I februari slår portarna 
till Kindahls dansakademi 
upp i Jungfrusund.

Systrarna Denise och Da-
nielle har letat lokal på 
Mälaröarna en tid utan att 
kunna hitta det rätta för 
sin verksamhet. På försko-
lan i Jungfrusund och på 
gymmet i Stenhamra har de 
hållit danskurser samtidigt 
som de letat efter optima-
la lokaler för sin verksam-
het. När de fick möjlighet 
att hyra lokal i ett hus som 
ännu inte byggts bestämde 
de sig för att nappa.

– Vi har fått vara med i 
hela processen och kunnat 
anpassa lokalen helt efter 
vår verksamhet. Miljön 
här är helt fantastisk för 
oss, våra anställda och inte 
minst för våra kunder, vi 
kommer att kunna dansa 

med sjöutsikt och har föns-
ter från golv till tak, berättar 
Denise.

I lokalens två salar kom-
mer danslektioner hållas 
för allt från ettåringar upp 
till de i vuxen ålder. När 
man fyllt åtta år väljer man 
inriktning och kommer att 
kunna välja mellan disco, 
hip hop, jazz och modern 
dans. De kommer även att 
öppna upp en förberedan-
de kurs för att kunna tävla 
i disco.

– Det är jättestort i Brom-
ma och många åker från 
Mälaröarna till Bromma för 
just detta, berättar Danielle.

På söndagskvällar kom-

mer Danielles man Tobi-
as Bader, känd från TV4:s 
Let´s Dance, ha vuxenkur-
ser som dessutom är inspi-
rerade av programmet. Vill 
man inte dansa i par finns 
även möjlighet att dansa en 
och en. 

– Många vuxna tänker att 
det är för sent att börja dan-
sa, men vi vill uppmuntra 
er att våga testa och utmana 
er själva! Det är aldrig för 
sent att börja dansa, det är 
ju en sådan fantastisk rörel-
seform och man hinner inte 
ens tänka på att man tränar 
när man dansar, säger De-
nise.

Hon upplever att många 
som arbetar med dans själva 
drömmer om att stå på scen 
och har jobbet som danslä-
rare som ett sidoprojekt.

– Så är det verkligen inte 
för oss, det vi brinner för är 
att lära människor att dansa!

Den sjätte februari går 
den första danslektionen av 
stapeln.

ELIN BISANDER
elin@malaroarnasnyheter.se

Anrik dansskola till Ekerö
Kindahls dansakademi

NYHETER ”...det är ju en sådan fantastisk rörelseform och man hinner inte ens tänka på att man tränar när man dansar” ’’

’’
Danielle och Denise ser fram emot att lokalen för deras dans-
skola i Jungfrusund ska bli klar. För 70 år sedan startade tjejernas 
mormor och morfar dansskolan med nästan samma namn, 
i Vällingby.  FOTO: TOBIAS BADER



Tömningsschema och mer info på ekero.se

Vi behöver 
din hjälp!

För att sophämtning och 

slamtömning ska fungera 

vintertid behöver vi 

hjälpas åt.

 • Kontrollera så att locket inte fryst fast samt att 

 avfall inte fryst fast i kärlet så underlättar du för   

 chaufförerna vid tömning.

• Sopa av kärl och röj/skotta/sanda så att det är lätt   

 för vår personal att hämta kärlet.

• Ta bort eventuella snövallar efter plogning.

Underlätta sophämtning

• Väghållaren är ansvarig för vägens underhåll.

• Håll vägen i farbart skick.

• Halkbekämpning, sandning och plogning vid 

 nederbörd är en förutsättning för att vi skall kunna   

 komma fram.

Du som har fastighet med enskild väg

• Se till att vägen till anläggningen snöröjs och sandas.

• Markera tömningspunkterna extra tydligt efter 

 snöfall. Det finns pilar att beställa via 

 Roslagsvattens kundservice.

• Se till att eventuella kopplingar eller lås inte är   

 översnöade eller fastfrusna när det är dags för tömning.

Du som har sluten tank eller slamavskiljare

Tömningsschema och mer info på ekero.se

kkkomommammaa ffraramm.

Tack för 
ett fint 
samarbete!

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.



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

Börje Andersson blev invald i Hall of Fame i samband med Hammarbys match på annandagen.  
FOTO: ROMUS RAMSTRÖM

Börje Andersson i Hall of Fame
BANDY | Börje Andersson 
blev den sjätte spelaren att 
väljas in i Hammarby ban-
dys Hall of Fame. 

Börje Andersson, 76, var 
under 25 år en omtyckt vakt-
mästare i Allhallen i Skå. 
Det många kanske inte vis-
ste var att han tidigare varit 
bandymålvakt i Hammarby 
och landslaget. I Hammarby 
satte Börje rejäla avtryck, så 
pass att han på annandagen 
blev den sjätte spelaren att bli 
invald i Hammarby bandys 
Hall of Fame.

– Det är jättestort för mig. 
Jag är överväldigad över att 
bli invald, säger Börje. 

Tidigare har Leif Fredblad, 
Jonas Claesson, Stefan X:et 
Erixon, Åke ”Plutten” An-
dersson och Göran Rosen-
dahl blivit invalda i Hammar-
by bandys Hall of Fame. På 
annandagen blev även Jonas 
Holgersson invald som num-
mer sju.

– Det är ingen dålig sam-
ling man har hamnat bland. 
Jag är väldigt hedrad över att 

tillhöra den samlingen, säger 
Börje. 

Efter att ha spelat i Broberg 
kom Börje till Hammarby 
som 17-åring, då familjen 
lämnade Söderhamn och 
flyttade till Sollentuna. De-
buten i Hammarby skedde 
annandagen 1962 med en 
6-2 seger borta mot Västerås. 
1964 debuterade Andersson i 
landslaget där han var ohotad 
etta under flera år. När han får 
tänka tillbaka på sin karriär är 
det två matcher som sticker 
ut som höjdpunkiter. 

– Under VM 1965 ledde vi 
med 3-1 mot Sovjet på Len-
instadion i Moskva men det 
blev 3-3. Jag tror det var första 
gången ryssarna tappade po-
äng i en officiell landskamp. 
Då minns jag att Leif Fredblad 
sa att jag borde fått bragdgul-

det om vi vunnit, säger Börje 
och fortsätter:

– Mitt livs match gjorde jag 
nog säsongen 1967 till 68 då 
jag höll nollan hemma på Sö-
derstadion mot Örebro inför 
över 4 000 åskådare, vilket 
innebar att vi höll på att ta 
oss till SM-final. Tyvärr föll vi 
mot Broberg i matchen efter 
och missade SM-finalen.

Börje flyttade till Mälaröarna 
1969 och bor fortfarande kvar 
på ön där han lever ett ”van-
ligt” pensionärsliv. 

– Jag lever ett vanligt pen-
sionärliv kan man säga. Det 
blir mycket promenader och 
så åker jag ofta upp till stugan 
i Söderhamn. Jag åker fortfa-
rande in till ”Zinken” och ser 
Hammarbys hemmamatcher. 

Sedan tidigare har Börje 
tilldelats Hammarbybrag-
den för sina insatser 1968. 
Hammarbybragden delas ut 
till personer inom Hammar-
by som förtjänar extra upp-
märksamhet.

JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

Sportnyhet? Skicka kort text till sport@malaroarnasnyheter.se

”Det är ingen dålig samling man har hamnat bland”
Börje AnderssonSpporten

’’
”Det är 
jättestort 

för mig. Jag är 
överväldigad över 
att bli invald”

’’



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

SPORT | Målvaktalangen 
Carl Lindbom, 18, har 
debuterat och skrivit 
rookiekontrakt med Djur-
gården. 

Carl Lindbom inledde sin 
karriär i Ekerö, men har re-
presenterat Djurgården se-
dan ungdomsnivå och har 
länge drömt om att få göra 
debut för A-laget. Efter att 
Niklas Svedbergs blivit ska-
dad har Carl Lindbom agerat 
backup åt Mantas Arma-
lis den senaste tiden. När 
Djurgården låg under med 
4-0 efter den första perio-
den borta mot Linköping 
dagen innan nyårsafton fick 

han chansen. Carl Lindbom 
skulle ersätta Mantas Arma-
lis i målet och göra SHL-de-
but. 

– Det är häftig när dröm-
mar blir verkliga, säger Carl 
Lindbom.

Under sina två perioder 
i Linköping stoppade han 
19 av 20 skott och hade en 
räddningsprocent på hela 95 
procent.

– Det var lite nervöst i 
början men jag har väntat ett 
tag på det här och kände mig 
redo, säger Lindbom.

Dagarna efter debu-
ten stod det även klart att 
Djurgården har skrivit ett 
rookiekontrakt med Carl 

Lindbom, som sträcker sig 
över pågående och nästa 
säsong. 

– Vi är jätteglada över det-
ta. Carl är en väldigt talang-
full målvakt, en kille som 
tar steg för steg framåt. Han 
gjorde en jättefin SHL-de-
but senast, säger sportche-
fen K-G Stoppel till Djur-
gårdens hemsida.

Carl Lindbom blev den 
enda svenska målvakten 
född 2003 att draftas i som-
ras, då han valdes i sjunde 
rundan av Vegas Golden 
Knights.

JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

Ny tränare till damlaget
FOTBOLL | Anders Frisk 
blir ny tränare för Ekerös 
fotbolsdamer i division 4. 

Anders Frisk är ny tränare 
för Ekerös fotbolsdamer i 
division 4. Anders Frisk har 
45 års erfarenhet inom fot-
bollen, varav de senaste 15 
åren i rollen som coach för 
bland annat BP, Hässelby 
och Adelsö.

I Anders Frisk säger sig 
Ekerö IK ha hittat en träna-
re som bland annat står för 
en modern spelarutveck-
ling och verksamhetsut-
veckling och vill spela en 
utvecklande och underhål-
lande fotboll.

JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

ALPINT | Lukas Karlberg, 
22, hade en bra helg i 
Sundsvall med dubbla pall-
plaster. 

Lukas Karlberg från Mälarö-
arnas alpina deltog i Svenska 
spel Alpine Elite Tour som är 
Sveriges högsta serie inom 
alpin skidåkning under hel-
gen som gick.

Två slalomtävlingar på 
lika många dagar gick av 
stapeln. Under lördagens 
tävling slutade Karlberg 
tvåa och blev därmed bästa 
svensk.

Som bäste svensk fick han 
ta emot Svenska spels Heja-
pris. Det innebär ett tillskott 
på 10 000 kronor som delas 
mellan Karlberg och hem-

maklubben Mälaröarnas 
alpina skidklubb. Pengarna 
som delas ut ska användas 
till utveckling av klubbens 
barn- och ungdomsverk-
samhet. 

– Ja vilken grej! Det är 
klubben som har lagt grun-
den. Det är där jag tränat 
hela min barndom och fort-
satt att bli inspirerad att åka 
skidor. Så de har betytt su-
permycket, säger Karlberg 
till Svenska skidförbundets 
hemsida.  

Under söndagens tävling 
blev det återigen en pallplats 
för Karlberg som slutade 
trea.

JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

SPORTEN ”Det är häftig när drömmar blir verkliga” ’’p

Carl Lindbom efter en match 
med U-18 landslaget tidigare 
i år. 

 FOTO: PRIVAT

SHL-debut och rookiekontraktDubbla pallplatser 
för Lukas Karlberg

Lukas Karlberg med checken tillsammans med Lucas Kongsholm. 
 FOTO: SKI TEAM SWEDEN ALPINE

Anders Frisk med sportchefen Deval Eminovski.  FOTO: EKERÖ IK



Suzanne Reuter kommunens  kulturpristagare. Från vänster: bibliotekarie Frida Eriksson, Helena 
Butén Langlet (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Suzanne Reuter och bibliotekarie Åsa 
Sjöberg.                                                                                                                               FOTO: RODRIGOPARAS.SE

NYHETER ”Citat” ’’
Reuter får kulturpriset

KULTUR ”Det är ett jättefint pris, jag är både överväldigad och förvånad” ’’
Siri Leijon

släpper singel
SVARTSJÖ
Siri Leijon, 
16 år, har 
under hös-
ten synts i 
Idol på TV4 
och tog sig 
där till fredagsfinalerna och 
13  plats. Det medförde att en 
dröm gick i uppfyllelse, att få 
stå på scenen och sjunga i en 
fylld Avicii arena. 

Nu släpper hon egen-
skrivna debutsingeln Strid, 
en soulig poplåt med influ-
enser av Amy Winehouse. 
Siri har skrivit låtar i några 
år, men det är första gången 
texten är på svenska. Låtens 
budskap är viktigt för Siri.

– Strid handlar om kam-
pen mot de hjärnspöken 
som försöker trycka ner en, 
berättar hon och fortsätter: 

– Jag vill att låten ska 
motivera andra att våga tro 
på sig själva, oavsett vad folk 
tycker och tänker. Motbevisa 
dem!

Låten har producerats 
av FI:VO som bland annat 
jobbat med Baws och Alex 
Ceesay och nyligen erhöll 
en platinaskiva för sin pro-
duktion av ADAAM:s låt 
A.D.A.M.

Låten Strid finns tillgäng-
lig på streamingtjänster.

EKERÖ | Kommunens 
stora kulturpris tilldelades 
Suzanne Reuter som under 
pandemin läst in poesi på 
Ekerö bibliotek samt fram-
fört dikten Nyårsklockan 
lagom till tolvslaget.

I mitten av december mot-
tog Suzanne priset, ett pris 
som inte delas ut på årsbasis 
utan endast när kultur- och 
fritidsnämnden väcker frå-
gan.  Det var dags nu med 
tanke på Suzannes insatser, 
inte bara under pandemin. 
Redan 2012 började hon 
samarbeta med biblioteket, 
med att läsa noveller i sam-
band med sopplunch för 
entusiastiska besökare. Efter 
detta har hon läst noveller 
vid flera tillfällen, hon har 
även läst en julberättelse för 
bibliotekets besökare, läst in 
tisdagspoesi vid Ekebyhovs 
slott och så har hon volon-
tärt läst högt för de boende 
på Ekgården.

– Vi har ju ett väldigt le-
vande bibliotek och det är 
så roligt att brainstorma till-
sammans med dem om vad 
man kan göra. Om de tyck-
er att de har användning av 
mig och kan göra något som 
människor på öarna skulle  

tycka var roligt så litar jag på 
dem. Jag blir bara smickrad 
och tycker att det är jätte-
trevligt att göra detta om jag 
är ledig, säger Suzanne.

Flera öbor har kommit fram 
till Suzanne och givit henne 
uppskattning för dikterna 
som de sett henne framföra 
på bibliotekets sociala me-
dier.

– När människor kommer 

fram till mig och pratar blir 
jag aldrig störd, jag blir bara 
glad. 

Priset delades ut av Helena 
Butén Langlet den 14 decem-
ber, vid ett offentligt arrang-
emang då bibliotekarierna 
Åsa Sjöberg och Frida Eriks-
son hade ett samtal med Su-
zanne på biblioteket.

– Kultur- och fritidsnämn-
den har möjlighet att dela ut 
ett pris för särskilda insatser 

när det är motiverat, kultur- 
och fritidsnämndens Stora 
pris. Suzanne Reuter har 
verkligen lyst upp vardagen 
för invånarna under en tuff 
tid med pandemi när många 
verksamheter fick ställa om 
till digitala evenemang. Här 
har Suzanne varit en otro-
ligt viktig spelare och väldigt 
uppskattad. Hennes värme 
och omtänksamhet har gjort 
stor skillnad för både stora 

och små. Därför är hon så 
värd detta pris och det är vårt 
sätt att visa henne uppskatt-
ning för det hon gjort för 
oss alla, säger Helena Butén 
Langlet (M), kultur- och fri-
tidsnämndens ordförande.

Kommunens kultur- och 
fritidschef Iréne Hededal be-
kräftar bilden av att Suzan-
nes insatser under pandemin 
betytt mycket för många.

– När jag började arbeta 
som kultur- och fritidschef 
på Ekerö slogs jag av den fan-
tastiska insats som Suzanne 
Reuter gjort och gör under 
pandemin. Överallt berätta-
de människor om vad hon 
betytt för dem under en svår 
tid. Därför är jag så glad att 
kultur- och fritidsnämnden 
beslutade att tilldela henne 
sitt stora pris, säger Iréne 
Hededal.

Hur känns det att du vunnit 
det här priset, Suzanne?

– Det är ett jättefint pris, 
jag är både överväldigad och 
förvånad. Jag förstår inte att 
jag gjort en sådan insats som 
de säger och är väldigt, väl-
digt glad.

ELIN BISANDER
elin@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.

Pompa och ståt när 
nya ridhuset invigdes
STENHAMRA | I år är det 
fyrtio år sedan det nya rid-
huset i Stenhamra invigdes. 
Den kända kommentatorn 
Anders Gernandt fanns på 
plats och invigningstalade 
med sina karakteristiska ”r” 
om den nya anläggningen.

Med uppvisning med kadrilj 
och hopp, paradmusik av 
lokala Holiday Paraders och 
Tv-kommentatorn Anders 
Gernandts skorrande ”” in-
vigdes Färingsö ridsällskaps 
nya ridhus i Stenhamra i fe-
bruari 1982.

Anläggningen, som var 

rejält tilltagen med sina 78 
gånger 24 meter och ridba-
nan, som höll internationella 
mått, hade varit efterlängta-
de av ridsällskapets medlem-
mar, går att förstå av artikeln 
som publicerades i Mälaröar-
nas nyheter strax efter invig-
ningen. 

”Vi har jobbat för det här, 
det är jättebra” och ”Det är 
jättehärligt att få ett hus” ly-
der några av kommentarerna 
från intervjupersonerna.

Jannike Edlund är en av de 
mälaröbor som gick på rid-
skolan vid den tiden och 

som även var på invigningen. 
Hon var elva år gammal och 
minns än idag att hon fick 
Anders Gernardts autograf. 

–  Det var stort på den ti-
den, säger hon. 

Jannike gick på ridskolan i 
Stenhamra från att hon var i 
åttaårsåldern och hon minns 
hur de halkade omkring på 
den isiga utomhusbanan un-
der vintrarna innan ridhuset 
byggdes. 

  – Det var superlyxigt när 
det slutligen stod klart.

Hon minns hur hon och 
hennes kompis cyklade eller 
gick till stallet vid sextiden 

under lediga helger och lov. 
Där sopade de stallgångar 
och hämtade hö och ledde 
hästarna på nybörjarlektio-
nerna.

– Vi fick en biljett per lek-
tion vi gjorde det och när vi 
tjänat ihop tio biljetter fick vi 
en gratislektion.

Jannikes favorithäst hette 
James. Fast hon så småning-
om flyttade från Stenhamra 
glömde hon aldrig James. 
När hon besökte ridskolan 
många år senare blev det ett 
kärt återseende.

– Döm om min förvåning 

när lilla, söta James fortfa-
rande fanns kvar! Han blev 27 
år och trivdes uppenbarligen 
bra på ridskolan, säger hon.

Sedan några år bor Jannike 
åter i Stenhamra och så snart 
hon flyttat tillbaka började 
hon att rida på Stenhamra 
ridskola igen.

– Jag anmälde mig till en 
uppstartskurs och det var jät-
teroligt att vara tillbaka igen. 
Även om mycket hade änd-
rats var det också mycket som 
var sig likt, säger Jannike.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Ridhuset i Stenhamra invigdes 1982. Bilden med Jannike Edlund på ponnyn James inne i ridhuset är från 
1983. Lägg märke till att det är staket runt ridbanan. Senare byggdes det en sarg runt om och en läktare 
på ena långsidan.                                                                                                                                            FOTO: PRIVAT          
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FÖNSTER & DÖRRAR 
FÖR KUNDER MED HÖGRE KRAV
Vi tar hand om allt. Uppmätning, tilllverkning,  
leverans och installation.

FÖR GRATIS 

FÖNSTERMÄTNING

OCH OFFERT 

RING 

08-27 90 92

Familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945

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



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

ADELSÖ | Centralt på 
Adelsö planeras nyproduk-
tion av ett rymligt 1-plans-
hus i modern stil med 
sjönära läge och med 
bekvämt gångavstånd 
till färjan mot Munsö.

Mäklaren berättar att huset 
kommer att vara mycket 
trevligt och funktionellt 
disponerat. Via en rymlig 
och välkomnande hall 
kommer man vidare in till 
husets fantastiska sällskaps-
del med vacker askparkett 
på golvet. Ljuset flödar in 
genom de stora fönsterpar-

tierna och här erbjuds en 
takhöjd som på vissa delar 
är på närmare 3,5 meter. 

Sällskapsdelen är syn-
nerligen genomtänkt och 
inbjuder verkligen till 
social samvaro där kök med 
köksö, naturlig matplats 
och vardagsrumsdel ligger 
med en härligt öppen plan-
lösning. 

Utanför terrassdörrarna 
sträcker sig ett generöst 
trädäck längs huset hela 
sida.  Master Bedroom med 
klädkammare och eget 
badrum. Huset erbjuder 
dessutom ytterligare två 

rymliga sovrum, duschrum 
samt tvättstuga. Stor härlig 
tomt på över 3 000 kvm 
med barnvänligt och ostört 
läge och med skogen som 
närmsta granne. 

Det är som nämnts nära 
gångavstånd till färjan men 
även till den välskötta livs-
medelsbutiken som finns 
på Adelsö. Från färjan är 
den goda allmänna kom-
munikationer mot Ekerö 
centrum och vidare mot 
Brommaplan

 SVENSK FASTIGHETS-
FÖRMEDLING

Modernt och sjönära

MARIELUNDSVÄGEN

HUSDRÖMMAR PÅ MÄLARÖARNA  –  Säljarnas egna ord Annonsinformation från våra mäklare 

SKÄRVIK | Jag både 
sticker ut och smälter in. 
Högt på berget med en 
utsikt som slår det mesta 
är himlen närmare och 
jag trivs mellan trädtop-
parna, fåglarna och den 
vida blå himlen. Huset på 
Ledungsvägen 11 talar för 
sig själv. Låt oss höra vad 
huset har att berätta:

Vårens första solstrålar 
skapar en värme som hör 
sommaren till samtidigt 
som rimfrosten ligger kvar 
på hustaken nedanför. 

Det händer ofta att för-
bipasserande tar en liten 
paus för att beundra mitt 

läge och arkitektur. 
Med skogen som när-

maste granne smälter jag 
in i naturen med mitt 
materialval och placering. 
Berget jag står på har fått 
ge vika lite grann så det 
med sin rödskimrande färg 
har fått komma i dagen. 
Växtligheten kring mig 
växer med en självklarhet 
som bara hemmastadda 
växter gör och jag trivs 
med deras färger. 

Jag avgränsar mig ganska 
tydligt mot omgivningen 
med min mörka färg och 
röda fönster, men öppnar 
mig samtidigt med mina 
många fönster och släpper 

in både ljuset och naturen 
så upplevelsen av att stå 
mitt i skogen och ta en 
skön dusch inte hör till 
ovanligheten.

En mörk och regnig dag 
känns alltid lite ljusare och 
att sitta en sen kväll och 
studera stjärnhimmelen 
utan att behöva gå ut slår 
det mesta. 

Visst, jag är ganska 
modern och lite annorlun-
da, men samtidigt tror jag 
att jag är en inspiration för 
många till hur de egent-
ligen skulle vilja bo och 
leva.

MÄKLARRINGEN

Släpper in ljus och natur

LEDUNGSVÄGEN



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”.  

För sjätte gången drog jultomtar genom Tappströmskanalen strax före jul. Tomtefar var Henke Lundin och tomtemor Johanna Rinning. 
Som vanligt var publiktillströmningen stor.  Foto: John Rosenlund

Queen Silvia Nursing Award 2021 har gått till stenhamrabon 
och sjuksköterskestudenten Caroline Bjarnevi, som är den nionde 
vinnaren. Priset är på 60 000 kronor tillsammans med interna-
tionella lärande- och nätverksmöjligheter. Carolines vinnande 
idé ”Minnesalbum med musik” är en kombination av en klassisk 
handhållen bok och en e-bok, som kan personifieras med fotogra-
fier och ljudinspelningar för att stimulera minnen för människor, 
som är isolerade eller lider av demens. Caroline Bjarnevi är stu-
dent vid Röda Korsets högskola i Stockholm. Hon tar examen i år 
och har ambitioner att arbeta inom palliativ vård.    FOTO: PRIVAT

En iskall morgon i  december med soluppgång, snökanoner och Wallenbergs ägor  FOTO: ANDERS HANSSON
Vinnaren av tidningens ”Finn fem fel”-tävling i samband med 
Mälarö träningsverks företagsmässa blev Lisbet Utterström.

Öppet 7–22

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

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

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

Välkomm en 
till  oss !

VÄLKOMMEN IN PÅ ICA.SE/TAPPSTROM



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!

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!

• Svenne-Börtil Berg-
ström, Färentuna, avled 
2/11, 61 år.

• Sven Åke Hill, Stenham-
ra, avled 15/11, 75 år.

• Syster Eleonora Sandén, 
Färentuna, avled 15/12, 
97 år.

• Per-Olov Magnusson, 
Ekerö, avled 18/12,  82 år.

• Sven Erik Wickström, 
Stenhamra avled 20/12, 
92 år.

• Stig Roland Davidsson, 
Lovö, avled den 23/12, 
77 år.

• Evert Arne Karlsson, 
Ekerö, avled 25/12,  85 år.

• Per-Anders Rydelius, 
Ekerö, avled 25/12, 76 år.

• Eina Linnéa Lindblad,  
Färentuna avled 30/12, 
92 år.

• Erik Tommy Olsson, 
Stenhamra, avled 1/1, 69 
år.

AVLIDNA___

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
Därefter löppande kurser med start den 13//2  8 söndagarg  +
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
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Vår käre

Kjell Liljeqvist
* 19 november 1959

har idag stilla insomnat

Gränna
✝ 24 december 2021

ANNCHARLOTTE och KJELL
Heléne

Thelise, Noel
Angelica

Nils, Edith
Linn och Martin

Ines, Edvin

Släkt och vänner

Begravningsgudstjänsten äger
rum i kretsen av familjen.

Tänd ett ljus eller förmedla en
minnesgåva till Cancerfonden 

via Kjells minnessida på
malarobegravning.se

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

Vår älskade

Sven
Wickström

* 13 april 1929

har idag lämnat oss 
i stor sorg och saknad

Stenhamra 
den 20 december 2021

A N N - S O F I E
TOMMY

David, Therese 
Släkt och vänner

Det finns en glädje
större än sorgen

Glädjen att minnas

Begravningsgudstjänsten äger
rum i kretsen av familjen. 

www.malarobegravning.se

Vår älskade

Eina Lindblad
* 29 oktober 1929

har lämnat oss i stor 
sorg och saknad

✝ 30 december 2021

ELISABETH och KJELL 
CHRISTINA

Björn
Barnbarn

Barnbarnsbarn
Släkt och vänner

Far har sträckt ut handen
mor har fattat den.

Begravningsakten med urna
äger rum i Färentuna kyrka 

fredag den 4 februari kl.11.00.
Tänk gärna på 

Hjärt-lungfonden
tel 0200-88 24 00

PÅ GÅNG annons@malaroarnas nyheter.se  

Sugen på bio?
För kommande 

:

Följ oss på 
Facebook och Instagram

Sugen på bio?
För kommande 

:

Följ oss på Facebook

Sänd

101,4
Du kan äv

EKERÖ 
FILMSTUDIO

Erskinesalen

Covidpass behövs
se info på hemsidan

Ett stort tack till 
Gustavshills 

Handelsträdgård
som förgyllt julstämningen 

på Kullens äldreboende genom att 
skänka massor av julstjärnor.

Denna gåva blev oerhört uppskattad

Mvh personal och boende 
på Kullen

• GRATTA  nära och kära!  
• Max 100 tecken inkl blank-
steg samt ev jpgbild
• Skicka till familj@
malaroarnas nyheter.se  
• Var ute i god tid – helst 
2 veckor före utgivningsdag
• Uppgifter under rubriken 
”Avlidna” får tidningen direkt 
från Svenska kyrkan
• För sedvanliga dödsannonser 
ring 560 358 00
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Förslaget att bygga en 
skola för 900 elever vid 
Bryggavägen har aldrig 
varit en bra idé. Läget blir 
det mest ogynnsamma, 
både för miljön och för 
eleverna. Detaljplanens 
förslag har passerat hela 
remissrundan och granskats 
i alla instanser. Nu är det 
upp till planenheten att ta 
ställning till de yttranden 
som allmänhet, grannar, 
organisationer med flera 
lämnat. Kanske kan man 
hyfsa till planen lite så att 
vägarna blir säkrare för 
barnen och lyfta idrottshal-
len ur bokskogens miljö. 
Gott så! Att flytta på skolan 

till en bättre plats låter sig 
naturligtvis inte göras. Det 
är för sent nu. Men läns-
styrelsen anser ändå att 
kommunen bör fundera 
över en alternativ lokalise-
ring. Man befarar att hela 
området i Ekebyhovsdalen 
kommer att exploateras 
på ett negativt sätt och för 
alltid utplåna det öppna 
kulturlandskapet och 
slottsmiljön. Länsstyrelsen 
hänvisar till kommunens 
egen kulturmiljöanalys där 
det står ”att hänsyn ska tas 
till kulturmiljön vid all ny 
bebyggelse”. 

I yttrandena pekas på 
naturvärden som går förlo-

rade, osäkra tillfartsvägar, 
buller och föroreningar 
i marken. Det finns inte 
många positiva svar. De 
flesta är starkt kritiska. Vi 
behöver såklart bygga nya 
skolor allt eftersom kom-
munen växer. Men mark 
har inte reserverats för detta 
ändamål, istället har kom-
munmark medvetet avytt-
rats år efter år. Så nu återstår 
bara de sämre alternativen, 
som att bygga en skola i 
Brygga.

Från början skulle Brygga-
skolan rymma 500 elever. 
Nu handlar det om en 
skola med nästan dubbelt 
så många elever. Samtidigt 

finns det planer på att 
utveckla skolområdet vid 
Ekebyhov med lika många 
elever. Därmed kommer 
omkring 2 000 barn att 
röra sig i trakterna runt 
Ekebyhovs slott. Till detta 
behövs nya vägdragningar, 
fler gång- och cykelvägar, 
parkeringar och vändplat-
ser. Slitaget kommer att bli 
stort och inte mycket blir 
kvar av det som kommunen 
säger sig vilja bevara. Även 
om Ekebyhovsdalen utpe-
kas som en kulturhistorisk 
värdefull miljö omfattas 
den inte av något formell 
skydd. Invändningar mot 
planförslaget är många och 

väl underbyggda. Om kom-
munen ändå envist håller 
fast vid planerna kan vad 
som helst hända i framti-
den. Då har varken kultur-
miljöanalyser, kulturpro-
gram eller rekommendatio-
ner från länsstyrelsen någon 
som helst betydelse. 

Kanske det ändå finns ett 
alternativ. Älvnäs grustag! 
Här är det möjligt att bygga 
en skola som lätt kan nås 
av elever från hela Ekerö.  
Men i så fall måste den 
planerade vägen över 
Brunna gärde äntligen bli 
av –  i närtid.

– Gunilla Lindberg

Ekebyhovs slottspark blir ”skolgård” för 2000 elever!

ty
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!

• 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.

Ny skola på Bryggavägen
Jag har med intresse 
följt rapporteringen om 
den planerade skolan på 
Bryggavägen och oppo-
sitionens och allmän-
hetens invändningar 
mot denna.

En aspekt på detta saknas 
dock helt i diskussionerna 
 –  varför placerar man 
skolan i utkanten av ett 
industriområde? Om 
Ekerö ska förvandlas till 

en småstad, så kanske 
man ska titta på andra 
småstäder för inspiration. 
Arboga, Strängnäs eller 
Mariefred kan vara förebil-
der. Gemensamt för dessa 
(och andra småstäder) är att 
kyrkan och skolan står mitt 
i staden. Två institutioner 
som signalerar både historia 
och framtidshopp och som 
är stadens gemensamma 
samlingspunkter och egen-
dom. Ekerö kyrka står där 

den står, men nu finns det 
en möjlighet att åtminståne 
placera skolan ”mitt i byn” 
för att visa att kommunen 
anser att skolan och ung-
domarna är viktiga och 
värda att satsa på, istället 
för att gömma dem bakom 
några industrihangarer 
långt från bussar och bostä-
der.

– Klas Dykhoff, 
Adelsö

Jag vill tacka alla er 
som stöttade, värmde 
och var medmännsikor 
tidigt på morgonen 
den 14 december, då jag 
cyklade omkull på en 
stor isfläck efter backen 
mellan Lovö Edeby och 
Kanton. Ni var fem till 
sex personer med 
förbandslådor och filtar, 
som ringde ambulans, 
kom med värmande 
jackor, visade omtanke 
med mera! Mitt hjärta 
blev varmt.

– Mvh 
Kristina Kaufeldt

rosor 
 tack Tala sanning Ö-partiet

REPLIK

Ert parti säger sig stå upp 
för kommunens medborg-
are i alla lägen. Då är det på 
tiden att ni slutar fara med 
osanningar titt som tätt. I 
MN nummer  24påstår ni 
bland annat  att våra tjäns-
temän bryter mot lagen när 
det gäller närhetsprincipen 
vid val av skola. Det är rätt 
allvarligt med sådana påstå-
enden då våra tjänstemän 
utför sitt arbete på ett all-
deles utmärkt sätt och har 
större moral än att göra som 
Ö-partiet påstår.

Vidare skriver Ö-partiet 
att bland annat att Centern 
röstade nej till att återöppna 

årskurs 3 i Munsö skola. 
Helt felaktigt. Efter att bud-
getomröstningen var avslu-
tad yrkar Ö-partiet med flera 
på en tilläggsbudget. Detta 
ter sig mycket märkligt då vi 
beslutat om en budget och 
plötsligt lägga till lite till... 
Extra märkligt blev det då 
Liberalerna plötsligt inte 
längre står för tidigare beslut 
de varit med att fatta.

Att i en tilläggsbudget bara 
tillföra medel till en enskild 
skola utan hänsyn till hela 
organisationens förutsätt-
ningar med exempelvis 
likvärdiga förutsättningar till 
fristående och andra kom-
munala skolor är inte seriöst. 
För oss i Ekeröalliansen är 

det både kvaliteten och de 
ekonomiska förutsättning-
arna med hänsyn till all 
verksamhet på Mälaröarna, 
som står i fokus. Bland annat 
är det därför vi nu i barn- och 
utbildningsnämnden gett 
förvaltningen i uppdrag att 
under 2022 utreda och se 
över skolorganisationens 
resursfördelningssystem, 
vilket inkluderar såväl 
skolpeng som anslag av 
olika slag. Denna utredning 
kommer kunna vara en bra 
bas för att fatta välgrundade 
och väl avvägda beslut för 
våra mindre enheter på såväl 
Munsö, Sundby, som delar 
av Färingsö. Dock kommer 
det alltid att krävas en viss 

volym av elever för att 
kunna säkerställa kvalitet i 
verksamheten för våra barn 
samt möjliggöra en grund-
läggande sund ekonomi.  
Centerpartiet på Mälaröarna 
ser gärna att årskurs 3 kan 
öppna så snart det är möjligt. 
För detta krävs ett elev-
underlag som möjliggör 
undervisning som ger en 
god kvalitet och med tillgång 
till den personaltäthet som 
borgar för den goda kvalite-
ten. Observera då att vi inte 
menar att de lärare med flera 
som jobbar på Munsö skola 
inte skulle vara kompetenta, 
nej det är antalet personal 
vi menar ska vara tillräcklig 
för den goda och höga kva-

liteten. 
Nu tycker vi oss se ”ljuset 

i tunneln” då barnantalet 
i förskolan, inte minst på 
Adelsö, slår toppnotering 
på många år. Tillskotten av 
ett större antal bostäder på 
Adelsö och Munsö kommer 
ytterligare bygga på antalet 
barn. Där skiljer sig Centern 
från vissa partier i oppositio-
nen då vi gärna ser avstyck-
ningar av enskilda tomter 
med byggande och inte 
minst enskilda avlopp. Det 
är ett måste om landsbygden 
ska överleva.

– Ove Wallin (C)
– Emma Solnestam 
Lövenstad (C)



Tiggeriförbud!

Något som skaver i kommunens pastorat
Som invalda i kyrkofull-
mäktige för både Ekerö 
och Färingsö noterar vi i 
Sverigedemokraterna att 
den politiska överbyggna-
den eller mer bestämt den 
politiska organisationen 
inom Svenska kyrkan är 
oproportionerligt stor jäm-
fört med de som är anställda 
för att utföra kyrkans verk-
samhet, det vill säga kyr-
koherde, präster, diakoner 
med flera. Detta bekymrar 
oss djupt och är något vi 
vill ändra på! Låt oss ta ett 
exempel från just Ekerö 
pastorat. Siffrorna vi nedan 
redovisar utgår från pastora-
tets egen verksamhetsberät-
telse och har stämts av med 
pastoratets kansli. Den poli-
tiska organisationen består 

av ett kyrkofullmäktige, ett 
kyrkoråd, tre församlings-
råd, ett kyrkogårdsutskott, 
kyrkorådets arbetsutskott 
och ett ekonomi- och 
fastighetsutskott. Dessa 
politiska institutioner 
motsvarar cirka 70 politi-
ker, vilket ska ställa mot 
att det endast arbetar cirka 
50 personer med det som 
är att betrakta som kyr-
kans kärnverksamhet! Det 
finns sålunda fler politiker 
än det finns personal! Så 
här kan det inte få fortgå! 
Sverigedemokraterna 
kommer därför att ta initi-
ativ till att påbörja samtal 
mellan Färingsö och Ekerö 
pastorat i syfte att slå 
samman de båda pastora-
ten. Vi kommer vidare att 

agera för att den politiska 
organisationen kraftigt 
ska minskas. Vi kommer 
att lägga förslag om detta 
både i Färingsö kyrkofull-
mäktige och i Ekerö kyrko-
fullmäktige. Vår fromma 
förhoppning är att övriga 
nomineringsgrupper ska 
inse det orimliga i den 
nuvarande ordningen och 
bifalla våra förslag. På så sätt 
kan vi tillsammans skapa 
mer fokus på den kyrkliga 
verksamheten i stället för 
den politiska.

– Beatrice Rugland 
Timgren, gruppledare 
SD Färingsö församling
– Björn Ulander, 
gruppledare SD Ekerö 
pastorat

Nu Adam Reutersköld, har 
du din chans att lämna en 
positiv sorti! Hur kommer 
det sig att tiggeriet ännu 
pågår ? Till och med fler 
tiggare nu än innan förbu-
det! Blir ständigt påhoppad 
av tiggaren vid pantstatio-
nen Träkvista torg! Väldigt 
utsatt då man är ensam och 

”instängd”! Barnen vågar 
inte panta där! Det är hög 
tid att få slut på detta. Krav 
måste ställas på polisen! 
Använd ordningsvakter 
för avhysning, tiggeri är 
synnerligen ordningsstö-
rande då det råder tiggeri-
förbud. 

Sölvesborg, Täby, Dan-

deryd, Lidingö har lyckats. 
Är polisen mer aktiv där 
eller är kommunledningen 
och invånarna helt enkelt 
smartare i dessa kommu-
ner?  

Det gäller ju även att 
inte ge pengar och pant.

– Ett tiggerifritt Ekerö

Dora Ahlstrand, 90, 
Ekerö:

– Jag går på promenad var-
je dag. Ibland med stavar, 
ibland utan, men ofta runt 
en halvtimme om dagen. 
Det finns många fina miljö-
er att promenera i här. Eke-
byhovs slottspark är väldigt 
härlig.

Peter Morling, 54, 
Färingsö:

– Jag gör så lite som möjligt, 
haha. Förutom lite styrke-
träning hemma så blir det väl 
lite promenader runt där jag 
bor.

Miia Borg, 48 och    
dottern Hedvig, 9, 
Ekerö

– Vi går mycket men åker 
också långfärdsskridskor. På 
Tranholmen är det jättefin is. 
Vi åker också slalom i Ekeby-
hovsbacken och längdskidor 
till exempel i Jungfrusunds-
skogen.

MOTION | Julen är över och ett nytt år står för dörren. Nytt år brukar betyda 
att många vill komma i form och få till nya, hållbara träningsrutiner.

SÅ HÄR TYCKER VI!

Hur och var brukar du motionera?

Färdtjänstens problem är resultatet 
av misslyckad politisk styrning

REPLIK

Att människor blir stående 
i timmar, inte kommer till 
arbete eller skola i tid är 
fullständigt oacceptabelt. 
Det är klart att situationen 
förvärrats av pandemin, 
då många taxichaufförer 
lämnat yrket. Men det 
fanns redan innan ett 
strukturellt problem med 
pressade avtal och dåliga 
arbetsvillkor. 

Ett problem som sär-
skilt drabbar Ekerö och 
de yttre delarna av länet 
är att ju längre ut från 
centrala Stockholm man 
kommer desto sämre 
tillgång på bilar finns 
det. Upphandlingen av 
färdtjänsttaxi som den 
moderatstyrda majoriteten 
i Region Stockholm gjort 
innebär att de flesta bilar 
utgår ifrån Stockholm och 
därmed har avskräckande 

restider utan betalt ut till 
länets yttre delar. Vi social-
demokrater har föreslagit 
att man istället för upp-
handling ska gå över till 
ett auktorisationssystem 
som möjliggör att även 
mindre aktörer ute i länet 
med god lokalkännedom 
kan bli aktuella att köra 
färdtjänstresor. Det är vi 
övertygade om skulle öka 
tillgången på bilar och för-
bättra färdtjänsten i Ekerö 
och hela länet.

Vi behöver nu hjälpas 
åt från Ekerö och alla 
kommuner att sätta press 
på Region Stockholm att 

åtgärda problemen med 
färdtjänsten. Det behövs 
bättre avtal för att locka fler 
chaufförer att köra färd-
tjänstresor, mer utbildning 
för att resenärerna ska 
känna sig trygga och bättre 
tillgång till bilar i Ekerö och 
hela länet.

Färdtjänstresenärerna 
förtjänar bättre.

– Jens Sjöström (S), 
oppositionsregionråd 
med ansvar för 
trafikfrågor

– Hanna Svensson (S), 
oppositionsråd Ekerö

Replik till Värna Adelsö
REPLIK

Centern har inte röstat mot 
något förslag om att åter-
öppna årskurs 3 i Munsö 
skola. Oppositionen la ett 
förslag om tilläggsbudget 
efter att budget för 2022 var 
beslutad. Den tilläggsbud-
geten avsåg att medel skulle 
avsättas för Munsö skola. Att 
efter en budget är antagen, 
rösta igenom en tilläggsbud-
get blir väldigt märkligt. 

Vi har vid flera tillfällen 
fört diskussioner med Värna 
Adelsö och förklarat vikten 
av kvalitet för våra barn 

och med det låga antalet 
barn som varit inskrivna i 
Munsö skola har vi inom 
Ekeröalliansen tillsammans 
med Liberalerna varit eniga 
om att ha årskurserna F till 
2 igång. Nu har Liberalerna 
plötsligt svängt, men det får 
stå för dem. Populism verkar 
gå före kvalitet för våra barn. 
Nu ser det mer positivt ut då 
barnantalet ökat betydligt i 
våra förskolor, vilket gör att 
vi ser ljuset i tunneln. Det 
har även bildats en föräldra-
förening på Adelsö-Munsö, 
vilken vi ser fram emot att 
få träffa och diskutera med 

om framtiden. Vi har redan 
haft kontakt med varandra. 
Så vi tycker vi kan sluta säga 
att Centern inte vill /vägrar 
öppna upp årskurs 3 och 
högre årskurser. Det ser ljust 
ut framåt och vi kan nog alla 
ta lärdom av varför det blev 
som det blev. Nu siktar vi 
framåt. Det är där framtiden 
ligger.

– Ove Wallin (C), 
kommunalråd
– Emma Solnestam 
Lövenstad (C), förste 
vice ordförande barn- 
och utbildningsnämnden

Nu behövs en ny skolpolitik
REPLIK

Ja! Sivert Det var och är 
katastrof för samtliga elever 
och dess föräldrar, när era 
partier i Ekeröalliansen med 
stöd av SD och L stängde 
ned årskurserna 3 till 6 vid 
Munsö skola. Ni såg också 
till att detta  fortsätter, när 
ni och SD avslog opposi-
tionspartierna Ö, S, MP och 
L säryrkande att öppna upp 
årskurs 3 hösten 2022, för 
att få lågstadiet samlat. En 
skola för årskurserna 1 till 6 
som ska vara landsbygdens 

hjärta som ger möjlighet 
till överlevnad och fortsatt 
utveckling i alla ytterområ-
den. Att du väljer att fram-
ställa oss som ett parti som 
tycker att allt är katastrof i 
kommunen får stå för dig, 
med förhoppning att kom-
muninvånarna ser annor-
lunda inför valet 2022. Det 
stämmer säkert att Ekerö är 
inom spannet tionde bästa 
skolkommun när allt sam-
mantaget i beräkningarna 
görs. Men i din replik väljer 
du att inte nämna just det vi 
påpekade, resurserna som 

Ekeröalliansen partier lägger 
för undervisning på skolan. 
Det gör att vi hamnar på 
plats 277 av 290 kommuner, 
utbildade lärare 237 och 
lärartäthet 279. Det är ett 
resultat som blivit sämre 
sedan 2017, då kommunen 
låg på plats 248. All personal 
gör ett fantastiskt arbete 
utifrån de förutsättningar 
de har. Nu behövs det en ny 
skolpolitik! Vi hoppas att 
fler ser och inser vad som 
händer i vår kommun.

– Öpartiets styrelse

Införande av praktik för politiker 
inom sitt nämndområde
Under denna mandatperiod 
2018 till 2022 har och sker 
besparingar inom vård, 
omsorg, inkluderat LSS och 
skolan samt inom kultur- 
och fritid. Detta medför 
försämrad kvalitet och 
arbetsmiljö. Vi tycker därför 
att det är dags för kommu-
nens politiker i de olika 

nämnderna att gå ut och 
praktisera på de arbetsplat-
ser som ingår i den nämnd 
de sitter i, för att på så sätt 
se konsekvenserna av sina 
effektiviseringsbeslut.

Vi vill se ett nytt grepp!   
Vi föreslår därför i en mo-
tion att Ekerös styrande 
politiker som sitter i nämn-

derna ska ut och praktisera 
på de arbetsplatser som 
ingår i nämndens ansvars-
område i kommunens kärn-
verksamhet, skola, vård, 
omsorg och inom kultur- 
och fritid minst två veckor 
per år.

– Öpartiets styrelse

Tätare turer på färjeleden Adelsö-Munsö
Öpartiet har i tidigare 
motioner försökt att få 
kommunen till att verka 
för en förtätning av färje-
turerna, både dag, kväll och 
natt, vilket har lett till att 
20-minuterstrafik införts 
under rusningstid mellan 
klockan 6 och 8 på mor-
gonen och mellan klockan 
16 och 19 på eftermiddag/
kväll.

Vi är och blir allt fler invå-
nare på Adelsö och därmed 
ökar behovet av fler turer 
för att göra det möjligt att bo 
på Adelsö och ändå arbeta 

utanför Ekerö kommun. 
Under senare delen av året 
har det också visat sig att alla 
bilar inte kommit med sin 
tänkta färjetur. 

Det har framkommit 
önskemål av resenärer som 
arbetar sent och tidigt på 
morgonen om en förtätning 
av färjeturerna. Framförallt 
att en ordinarie tur införs 
klockan 23.30 och 24 samt 
att det ska ges möjlighet att 
kalla färjan varje hel- och 
halvtimme efter midnatt 
fram till klockan 6. 

För en levande landsbygd 

är färjeleden en viktig pus-
selbit, precis som förskola 
och skola är, för att fler 
människor ska våga och ges 
möjlighet att flytta ut och 
viljan att stanna kvar. 

Vi föreslår därför återi-
gen i en motion att Ekerö 
kommun ska verka för att en 
ordinarie tur införs klockan 
23.30 och 24 samt möjlighet 
att kalla färjan varje hel- och 
halvtimme efter midnatt 
fram till klockan 6.

– För Öpartiet
Desirée Björk
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Vi är med dig  
hela vägen när du  

ska köpa eller 
sälja bostad.

Våra mäklare är experter på att 
sälja bostäder. Kombinationen av 

lång erfarenhet, fingertopps-
känsla och lokalkännedom gör 

oss till en trygg partner. 

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

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 

Vi gör hembesök med gratis

athias@ tekero.se • 076-710 18 98

www.mtekero.se

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

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

LARMET GÅR 

Boka via bokadirekt.se

MÄLARÖARNA | Under 
jul- och nyårshelgerna 
har totalt 15 viltolyckor 
skett. I övrigt har helgerna 
varit förhållandevis lugna. 
Kommunpolis Marie-Louise 
Mattsson uppmanar 
allmänheten till att vara 
vaksamma vid bilkörning, 
särskilt vid gryning och 
skymning.

FANTHOLMSVÄGEN,
21 DECEMBER 

Olaga intrång: Fyra per-
soner tog sig in på båtklub-
bens inhägnade område. 
När polispatrull anlände 
påträffade de en person som 
berättade att de var inne på 
båtklubben för att de letade 
efter vatten till sin bil som 
hade låg kylarvätska.

BJÖRKUDDSVÄGEN
21 DECEMBER  

Bedrägeri åldringsbrott:
Någon ringer till äldre per-
son född -29 och uppger sig 
ringa från Handelsbanken. 
Den äldre blir misstänksam, 
uppringaren säger då att det 
kommer en polis till platsen. 
Kort därefter kommer en 
person som utger sig för 
att vara polis, denna går in i 
huset och när personen läm-
nar är personens kontokort 
försvunnet.

TEGELBRUKSVÄGEN
21 DECEMBER  

Bedrägeri åldringsbrott:
Äldre person  född -30 

får ett telefonsamtal med 
informationen att någon 
försöker ta ett lån i dennes 
namn. Personen uppmanas 
bege sig till Drottninggatan i 
Stockholm för att överlämna 
sitt bankomatkort. Detta 
kan denne inte, gärnings-
mannen erbjuder sig i stället 
att hämta kortet hemma 
hos personen, vilket också 
sker. Sedan görs fem uttag 
på tre olika bankomater på 
sammanlagt 5 000 kronor.

TAPPSTRÖM 22 DECEMBER 
Skadegörelse: Okänd 

gärningsman tände eld i en 
sopcontainer. 

TRÄKVISTA 
IDROTTSPLATS 
25 DECEMBER 

Brott mot knivlagen, 
våldsamt motstånd: 
På juldagen greps en person 
som olovligen haft kniv på 
allmän plats. Den gripne 
stretade emot vid ord-
ningsvakternas ingripande. 
Kniven beslagtogs och den 
misstänkte fördes till Solna 
polisstation eftersom denne 
saknar hemvist i Sverige. 

SILVAVÄGEN
25 DECEMBER

Försök till tillgrepp 
av fortskaffningsmedel: 
Okänd gärningsman försök-
te stjäla en buss som tillhör 
Arriva Sverige AB. Både 
tändlås och blippmaskin 
förstördes.

FÅLLVÄGEN 
28 DECEMBER 

Tillgrepp av fortskaff-
ningsmedel: Bil stod i gång 
utanför ägarens hus under 
tiden ägaren hämtade något 
denne glömt i huset. Då 
hoppade någon in i bilen 
och plockade upp ytterli-
gare personer. De försvann 
i riktning mot Stenhamra 
centrum. Bilen anträffades 
senare på Färingsö.

ÖLSTAVÄGEN  
29 DECEMBER 

Trafikolycka utan miss-
tanke om brott: En bil med 
endast föraren gled av vägen 
och välte ner i diket.

TEGELBRUKSVÄGEN
29 DECEMBER 

Försök till stöld: En 
okänd gärningsman försök-
te stjäla saker från företag. 
Ägaren till företaget kunde 
se på kamera länkad till hans 
telefon att någon befann sig 
i lokalen. När polisen kom 
till platsen påträffades inte 
någon misstänkt person.

LINDÖ TUNNEL  
29 DECEMBER

Brott mot trafikförord-
ningen: Förare i en personbil 
körde om en plogbil på plats 
med heldragen linje och 
nedsatt hastighet. Detta 
resulterade i frontalkrock 
med mötande personbil, 
med materiella skador som 
följd.

TRÄKVISTA BYGATA
31 DECEMBER

Skadegörelse på fordon:
Fordon fick höger bak-
lykta sönderslagen, repor 
under baklykta samt krökt 
avgasrör.            

TAPPSTRÖM 
3 JANUARI 

Egenmäktigt förfarande:
Segelbåt låg olovligen för-
töjd vid privat brygga. 

BJÖRKUDDSVÄGEN 
4 JANUARI 

Försök till inbrottsstöld: 
Någon eller några har för-
sökt bryta sig in i två garage-
längor på Björkuddsvägen. 
Än så länge är det oklart om 
något stulits.                         

FÅRHAGSPLAN 
7 JANUARI 

Försök till stöld: Två 
okända gärningspersoner 
misstänks för försök till 
stöld genom att olovligen 
försöka ta bildelar från 
någons bil.

SÖDERSTRÖMS VÄG
6-7 JANUARI

Stöld: Katalysatorn från 
ett fordon stals.

EKERÖ 6-7 JANUARI
Bedrägeri: En person 

blev bestulen på sitt Euro-
card. Detta användes två 
gånger samma kväll på en 
mack på Ekerö, båda gånger-
na drogs 198 kronor.



          

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!



Gustavavägen 98, Bokskogen Ljus trevlig hörnlägenhet

Fint skick & öppen planlösning

Centralt läge 

2 ROK 56 KVM UTGÅNGSPRIS 2 900 000 KR

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

VISAS SÖN 16/1 RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE LINN LAGERQVIST, 070-510 65 69

EKERÖ BOSTADSRÄTT

Karlskärsvägen 25, Färentuna Modern nybyggd enplansvilla

Smakfullt, välbyggt & gediget

Solig tomt med lugnt läge

4 ROK 96.5 KVM UTGÅNGSPRIS 5 350 000 KR

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

VISAS SÖN 16/1  RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE LINN LAGERQVIST, 070-510 65 69

FÄRINGSÖ VILLA

Väntholmens Gård, Färentuna Södervänd villatomt

Fantastiska sjönära omgivningar

Vidsträckta vyer

UTGÅNGSPRIS 2 575 000 KR  TOMT 1 929 KVM

MÄKLARE MARTIN LARSSON, 070-830 01 61

FÄRINGSÖ TOMT

Klippans väg 64, Svartsjö Vacker sjöutsikt

Del i brygga med båtplats

Minivilla i bra skick

2 ROK 32 KVM UTGÅNGSPRIS 3 250 000 KR

TOMT 807 KVM BYGGÅR 1995

MÄKLARE SOPHIA ÅKERMAN, 070-760 46 63

FÄRINGSÖ FRITIDSHUS

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



Adelsö ringväg 395, Adelsö Stenby Trivsam familjevilla

Garage

Pool

Trivsam och välskött familjevilla. Centralt och lättillgängligt belägen på ön, nära färjan. Trevligt bostadsområde 

med direkt närhet till underbar natur och Mälaren. Fin trädgårdstomt, som sommartid är inbäddad av grönska. 

Plana gräsmatteytor som inbjuder till lek för stora och små. Trädäckad uteplats på framsidan med pool och på 

baksidan finns ytterligare ett trädäck med uteplats under skyddande tak.

Stor parkeringsyta och separat garage.

UTGÅNGSPRIS 3 800 000 KR  TOMT 1 022 KVM

BYGGÅR 1990 EP 161 KWH/KVM/ÅR

VISAS SÖN 16/1 SAMT TIS 18/1, TIDSBOKNING 

MÄKLARE JENNY NÄSLUND, 070-826 83 00

ADELSÖ VILLA

Borstvetevägen 13, Väsby Attraktiv familjevilla

Populärt & barnvänligt

Utmärkt centralt läge

Generös  & trivsam 1-plansvilla med helkällare om totalt 269 kvm (136 + 133 kvm) i populära & barnvänliga Väsby! 

Fint belägen som sista hus på lugn återvändsgata, angränsande stort grönområde och med närhet till skola, 

förskola och aktiviteter. Underbar lekvänlig hörntomt med härlig uteplats i fint västerläge. Fristående garage och 

stor grusad parkeringsyta med plats för flertalet bilar. Installerad bergvärme ger låg elförbrukning och fiber finns 

indraget.

7 ROK 136 KVM  UTGÅNGSPRIS 7 450 000 KR

TOMT 1 020 KVM BYGGÅR 1973 EP 102 KWH/KVM/ÅR

MÄKLARE SOPHIA ÅKERMAN, 070-760 46 63

EKERÖ VILLA

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



Hus, 5 rok , Ekerövallen Säljstart 16 januari

Modern trädgårdstad

Söder och västlägen

Nu säljstartar vi etapp 2 i populära och barnvänliga Ekerövallen. Mycket trivsamma och trevliga bostäder i två 

våningar om 105 kvm fördelade på fem rum och kök samt med egen trädgårdstomt med gräsyta, häckar, altan 

samt carport.
5 ROK 105 KVM PRIS 5 895 000 KR

AVGIFT 4 851 KR BYGGÅR 2022

MÄKLARE SOPHIA ÅKERMAN, 070-760 46 63

EKERÖ BOSTADSRÄTT

Hus, 6 rok , Ekerövallen Inflytt våren -23

Centralt på Ekerö

Nyproduktion

Nu säljstartar vi etapp 2 i populära och barnvänliga Ekerövallen. Mycket trivsamma och trevliga bostäder i tre 

våningar om 138 kvm fördelade på sex rum och kök samt med egen trädgårdstomt med gräsyta, häckar, altan 

samt carport.
6 ROK 138 KVM PRIS 6 495 000 KR  AVGIFT 6 375 KR

BYGGÅR 2022 EP IU ADRESS HUS NR 12 MÄKLARE 

SOPHIA ÅKERMAN, 070-760 46 63

EKERÖ BOSTADSRÄTT

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


