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BILTVÄTT
SJÖSTADSKAJEN, EKERÖ

ÖPPET FÖR LUNCH, BRUNCH OCH À L A CARTE

R E STAU R A N G KO L M I L A N . S E

Ren bil snabbt!
Träkvista
08-560 300 96

$GJxUGRFTJęhĚP
MGFDOLSĚTě!
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Priserna gäller 24/1–30/1-22.

89k

Räkor från räkboxen Ullmo.

/kg

Hos oss i Delin ﬁnns Tappens
egna ﬁsksoppa klar att bara
värma. Smaklig måltid!
/Ulrika

I lösvikt från vår räkbox. Jfr pris 89:00/kg.



Soppa värmer gott!

39k 129k 25k
/kg

/kg

Musslor i nät Ca 1 kg.

Koljaﬁlé Norska havet. Från vår

Fänkål Europa. Jfr pris 25:00/kg.

Jfr pris 39:00/kg.

Fiskdisk. Jfr pris 129:00/kg.

/st

Tänk enkelt. Självscanna.
Självscanningspris

Buljong ICA. 132 g.
Grönsaks, ﬁsk, kött och
kyckling.. Jfr pris 60:61/kg.

Självscanningspris

8k
/st

Gäller endast för dig
som självscannar.

10k
/st

Saffran ICA. 0,5 g.

Gäller endast för dig
som självscannar.

Hos oss
är det viktigt
med kvalitet!

99k

5990
/st

Salsicciafärs 400 g.
Jfr pris 149:75/kg.

/kg

Högrev Sverige. Jfr pris 99:00/kg.

Välkomna!

20k 1990
/st

/st

Vispgrädde ICA. 5 dl.

Färsk pasta ICA. 500 g. Fettucine,

Jfr pris 40:00/liter.

spaghetti och fettucine med spenat.
Jfr pris 39:80/kg.

Öppet 7–22

Tappström
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Hårt tryck på
våra insändarsidor!

'ËLLER PÍ STÚRRE DELEN
AV BÍGSORTIMENTET
VID KÚP AV KOMPLETTA
GLASÚGON MED PREMIUMGLAS
+AN EJ KOMBINERAS MED ANDRA
ERBJUDANDEN ELLER RABATTER
'ËLLER TOM  

5($

),1$/

&LFSÚ0QUJL
     %KERÚ CENTRUM  3NETT EMOT 3YSTEMBOLAGET
-ÍNDAG FREDAG   ,ÚRDAG  

39.5.$%23¾+.).'



2!"!44

ORDINARIE PRIS 

Här säljer vi glas
och behandlingar av
högsta kvalitet från
19

9 9 - 2 019

6¯2$%#(%#+

Att lokala nyheter och det som händer i vår direkta
närhet engagerar er läsare vet vi sedan tidigare.
Genom en nyligen gjord undersökning så läser hela
80 procent av kommunens invånare tidningen i
åldrarna 16 till 80 år. Vi märker givetvis det genom att
många av er läsare hör av er till oss med bland annat
tips, synpunkter, idéer. Företagare hör av sig kring
frågor om hur man kan marknadsföra sitt företag på
bästa sätt för att nå alla våra läsare.
Just våra lokala företag som annonserar i tidningen
vill jag passa på att ge en extra hyllning till, det är tack
vare dem som ni läsare kan få lokala nyheter gratis
levererade direkt hem till er brevlåda. Handla lokalt och
stöd det lokala näringslivet!
Vi vet också att just våra insändarsidor är väldigt uppskattade av våra läsare och att de snabbt blir fyllda till
bristningsgränsen. Därför vill vi att ni tänker på antalet
tecken när ni skickar in er text så att fler kan få plats.
Ett helt uppslag har vi vigt åt insändare där det lokala
tyckandet kan handla om i stort sett vad som helst. I detta
nummer hittar ni våra insändare på sid 30 till 31 och innan
ni landar där så har ni läst många artiklar om våra öar och
annonser från det lokala näringslivet. Trevlig läsning! Nästa
nummer utkommer den 9 februari.
Thomas Älgekrans

39.5.$%23¾+.).'

REDAKTIONEN

"/+! 2%$!. )$!'

ANNONSBOKNINGEN

%RNDHQWLGKRVYnUDOHJLWLPHUDGHRSWLNHUUHGDQLGDJ,QJHWN|SWYnQJ
*lOOHUI|UJODV|JRQ HMOLQVHULQW\JUHFHSWHWF (UEMJlOOHUWRP
1DPQ'DWXPNO
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Helén

Lo

Johan

Laila

Gertrud

Per

Thomas

Mälaröbornas egen nyhetstidning
För mälaröbor..r. Partipolitiskt obunden • Grundad 1949 av SvD
Ges ut av Mälarö Media AB sedan 1995
av mälaröbo
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REDAKTIONEN
Helén Bjurberg, Lo Bäcklinder,
Johan Älgekrans, Laila
Westerberg
• ANSVARIG UTGIVARE
Thomas Älgekrans
• KONTAKT 08-560 358 00
red@malaroarnasnyheter.se

ANNONSER

ADRESS
Box 100, 178 22 Ekerö

• ANNONSSTOPP
Torsdag kl 12, en vecka före
utgivning

HEMSIDA
www.malaroarnasnyheter.se
TRYCK Bold Printing Sthlm

• ANNONSBOKNING
Gertrud Appelqvist, Per Hansson
Laila Westerberg, Thomas
Älgekrans
• KONTAKT
08-560 356 00
annons@malaroarnasnyheter.se

Tidningen ansvarar ej för icke
beställt material samt för fel med
annonser mer än till annonspriset.
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”Det är inget fel på den nya jaktledaren, han är trevlig, men det kändes väldigt snopet”

’’

Avsatt efter över 30 år
MÄLARÖARNA | I över

nen efter det. Inte heller någon förklaring till det abrupta avskedet.

trettio år har Robert Möller
tjänstgjort som jaktledare
i Ekerö kommuns skyddsjaktlag. I slutet av förra
året blev han plötsligt
avsatt utan förvarning.
– Jag vet fortfarande
inte varför, helt plötsligt
var jag inte välkommen
längre, säger han.

Särskilt märkligt tycker Ro-

bert att det är att han avsattes
mitt under ett pågående bemyndigande.
– Uppdraget som jaktledare hänger ihop med ett
skottlossningstillstånd, som
förlängs var tredje år efter
intyg från kommunen. Det
jag har nu gäller till september i år. Varför låter man inte
det löpa ut åtminstone innan man anställer någon ny,
säger han och förklarar också
att uppsägningen inte bara
drabbar honom utan hela
jaktlaget om fem personer,
som även de måste sluta när
hans uppdrag tar slut.
– De är förstås också besvikna och förvånade.
Kersti Burm, som utemiljöförvaltare på kommunen
och ansvarig för jaktlaget
vill inte ställa upp på någon
intervju utan hänvisar till
presschef Anna-Klara Lindholm, som svarar skriftligt
på Mälaröarnas nyheters
frågor.
På frågan hur det kommer
det sig att man plötsligt av-

Det var den 10 november
som det ringde på Robert
Möllers telefon. På andra sidan linjen var en man som
presenterade sig som Ekerö
kommuns nya jaktledare.
Han informerade Robert
om att uppdraget som han
haft i över trettio år var över
sedan tio dagar tillbaka och
att han nu hade tagit över.
– Det är inget fel på den
nya jaktledaren, han är trevlig, men det kändes väldigt
snopet, säger Robert Möller
och förklarar att han ringde
till kommunen för att fråga
om det stämde och att han
då ﬁck ett papper som bekräftade hans uppsägning
hemskickad till sig. Ett löfte
om en avtackning ﬁck han
också, men något mer har
han inte hört från kommu-

Robert Möller, avsatt jaktledare, är besviken
på hur han blivit behandlad efter alla år.
FOTO: HELEN BJURBERG

Man hade en klausul, eller så kallad option, om att
kommunen kunde välja att
förlänga avtalet med honom
fram till september 2022,
men att man valde att inte
gör det. Att Robert Möller
ändå ﬁck fortsätta utan avtal
under drygt ett år förklarar
hon enligt följande:
– Vi startade upp processen med en ny jaktledare då
avtalet med nuvarande jaktledare löpte ut. På grund av
hög sjukfrånvaro och pandemi drog det ut på tiden
och KS tog beslut om ny
jaktledare hösten 2021, skriver hon.
Det var på Robert Möllers
initiativ som det första jaktlaget i kommunen startades.
Efter att den första jaktledaren slutade efter ett par år
tog han själv över rollen och
har haft den sedan dess. Det
är över trettio år sedan nu.
Han är besviken på hur han

satt Robert Möller utan förvarning skriver hon:
– Efter 30 år med samma
jaktledare bedömde vi att
det var dags att förnya jaktlaget, det var på tiden helt
enkelt.

Anna-Klara
Lindholm
skriver också att trots att
Robert Möllers skottlossningstillstånd löper ut i september 2022, så gick avtalet
han hade med kommunen
ut redan i september 2020.

blivit behandlad efter alla år,
men också på att kommunen
valt att ersätta jaktlaget med
viltvårdare som jobbar med
annat dagtid.
– Mitt jaktlag har under
många år bestått av pensio-

nerade jägare, vilket jag sett
fördelar med, eftersom vi då
funnits tillgängliga att rycka
ut dagtid när olyckor skett
eller djur skadat sig och kunnat jaga vardagar eller nattetid när behovet funnits och
risken för olyckor är mindre,
säger Robert Möller.
Enligt Anna-Klara Lindholm har kommunen inga
synpunkter på om det är
personer som arbetar med
annat eller är pensionärer
som ingår i jaktlaget.
– Så länge uppdraget utförs som det ska. Hittills har
vi bara fått positiv respons,
skriver hon.
HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se
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Mälaröarnas
Boendestöd

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

På gång

3:a Ekerö Tätort | Ekerö Brittgårdsvägen 16
Välkommen till denna mysiga 3:a i ett plan med inrett loft med en extra biarea om 21,5 kvm,
bra beläget i Träkvista i Ekerö tätort med närhet till bland annat bad, restaurang, förskolor,
skolor, busskommunikation och livsmedelsbutik.

Testa
På gång!

AVGIFT 4 921:-/mån (inkl v/a, sopor, fiber, tv och garage) BOAREA 72 kvm ENERGIPRESTANDA 217
kWh/kvm år ENERGIKLASS G VISAS Kontakta ansvarig mäklare för visning!
MÄKLARE Sandra Selander 070-796 83 80

Fotografera nu,
sälj när du vill.
Går du i ﬂyttankar? Låt oss förbereda din försäljning i
lugn och ro. Med vår tjänst På gång ordnar vi fotografering,
bostadsbeskrivning och all dokumentation, så att allt är
klart när du är redo och förutsättningarna är som bäst.
Dessutom är tjänsten kostnadsfri och du förbinder
dig inte till något. Kontakta oss för att få veta mer
om tjänsten. Vi ﬁnns alltid nära till hands.

. '+_Vcj Vg^'%'&
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”Problemet förblir intakt, man bara flyttar det”

Det har hänt grejer på Älvnäs grustag den sista tiden. In- och utfarten från Älvnäsvägen blir flyttad till Ekerövägen.

’’

FOTO: KRISTINA CARLSTEDT

NCC ﬂyttar infart

Ny väg till Älvnäs grustag
MÄLARÖARNA | Den som

jord, sand, grus och krossprodukter. 2019 ﬁck NCC
ett förnyat tillstånd av driva sin verksamhet fram till
sista mars 2022. Parallellt
ansöker man om ett förlängt
tillstånd fram till 2031, där
beslut väntas inom kort.
Men den som promenerat runt området kring Älvnäs grustag under jul- och
nyårshelgen har antagligen
märkt att en del arbete pågår. Bland annat har skogsremsan mellan täkten och
Ekerövägen blivit nedhug-

promenerat längst med
Älvnäs grustag senaste
tiden har kanske noterat
att något är på gång.
Förklaringen är att NCC
lagt om in- och utfarten
till grustaget. Den nya
vägen glädjer de boende i
området, medan andra är
kritiska.
Sedan 40-talet har NCC
drivit grustaget i Älvnäs på
Ekerö. Därifrån kan privatpersoner och företag köpa

gen och motionsspåret är
avskuret.
NCC:s
råvaruhandläggare Sonja Grauwald-Boman förklarar att arbetet
beror på att man gör en ny
in- och utfart till området,
som ska gå från Ekerövägen
istället för från Älvnäsvägen.
Arbetet sker efter samråd
med länsstyrelsen.
– Vi har lyssnat på synpunkter från boende i Älvnäs och vill försöka minska
mängden transporter på
Älvnäsvägen, säger hon och

tillägger att arbetet snart ska
vara klart och att inga andra
ändringar är planerade.
Enligt Hans Christiansen, ordförande för Älvnäs
väg- och tomtägarförening,
har många boende tidigare
klagat på att lastbilarna från
grustaget dragit med sig lera
och smuts ut på den vanliga
vägen, vilket smutsat ner bilarna för de boende.
– För oss är det bara positivt med en ny infart, säger
han.
Men det ﬁnns också kritis-

ka röster. Kristina Carlstedt,
som bor i Träkvista, menar
att den nya in- och utfarten
innebär att andra boenden
än de i Älvnäs kommer bli
störda istället.
– Nu får boende utmed Ekerövägen och runt
Träkvista den tunga traﬁken
istället. Problemet förblir
intakt, man bara ﬂyttar det,
säger hon.
Hon menar att det både
ﬁnns en säkerhetsaspekt
med en utfart där det är dåligt sikt, men också att den

tunga, frekventa lastbilstraﬁken rimmar illa med den
småstadsidyll som politikerna sagt ska skapas runt
nya Träkvista torg. Men
framförallt tycker hon att
det är märkligt att medborgarna inte fått information
om vad som händer.
Kommunen måste väl ha
vetat? Varför informerar och
reagerar de inte. Det verkar
ju inte klokt!
HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se
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Mälaröarnas

Hemtjänst

PÅ MÄLARÖARNA

26/1 2022 – 8/2 2022

ekerö pastorat
ekerö, adelsö-munsö och lovö församlingar

Allting har sin tid

KALENDARIUM

”Allting har sin tid. Födas har sin tid och dö har sin. Plantera har sin
tid, och rycka upp det planterade har sin tid” - så står det i predikaren, en av de kärvare böckerna i Gamla Testamentet.
Att låta just saker få ha sin tid. Och när den tiden är över, kunna
släppa taget och låta något annat ta vid – är inte det en av livets
stora lärdomar?
Och när vi inte förmår detta, utan klamrar oss fast vid det som varit,
och som har haft ”sin tid”, då orsakar vi oss själva och andra mycket
smärta.
Att även se att när tiden kommit för att ”rycka upp”, så innebär inte
det att ”planterandet” inte var gott när det skedde, om så ”uppryckandet” handlar om att flytta från villan, bryta upp ur ett förhållande
eller byta arbete. Att allting verkligen har sin tid.
För mig innebär detta att min tid som kyrkoherde för Ekerö pastorat
är över. Jag har fått vara en länk i en kedja av präster som sträcker
sig tillbaka till 1100-talet vilket varit ett privilegium och en ära.
Den 30 januari klockan 11avskedspredikar jag
i Ekerö kyrka och det skulle betyda mycket för
mig att få fira gudstjänst tillsammans med er
som jag på olika sätt har fått dela dessa
år med!
Monika regnfors Sjörén
kyrkoherde

Ons 26 januari
18:30

Ekebyhovskyrkan
Veckomässa
Präst: Cecilia Nyberg, musik: Mie Johansson

Torsdagar
11:30

Ekebyhovskyrkan
Sopplunch
Kostnad: 50 kr (kontant eller swish). Andakt kl. 12.00.

Sön 30 januari
11:00

Ekerö kyrka
Högmässa
Kyrkoherde Monika Regnfors Sjöréns avskedspredikan.
Ekerö kyrkokör, Kerstin Baldwin Sterner.
Predikan sänds även på pastoratets hemsida:
www.svenskakyrkan.se/ekero

Sön 30 januari
15:00

Drottningholms slottskyrka
Högmässa
Präst: Gunnel Wigg Bergquist, ensemble ur Österhaninge kyrkokör, dir. Mikael Fahlstedt.
.
Ekebyhovskyrkan
Veckomässa
Präst: Cecilia Nyberg, musik: Mie Johansson

Ons 2 februari
18:30

HÖR OSS I RADIO!
”Tusen år till” —Ekerö pastorats eget radioprogram

Med reservation för förändringar.
Aktuell information på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/ekero

Premiär 3 februari

sön 6 februari
11:00

Vi blickar bakåt i pastoratets historia, vi pratar om vad som sker
i nuet och vi blickar framåt.
Har du frågor om kyrkan, verksamheten eller om pastoratets
historia? Maila din fråga till eva.linnros@svenskakyrkan.se

Lovö kyrka
Gudstjänst för alla åldrar
Präst: Magnus Ehntorp. Musik: Lovö barnkör under
ledning av Klara Valkare

sön 6 februari
16:00

Ekerö kyrka
Ljusgudstjänst på Kyndelsmässodagen
Präst: Ulf Franzén Musik: Ekerö barnkör under ledning
av Helena Hansson

Vi hörs klockan 9:00-10:00 i Radio Viking, 101, 4.
Programmet går även att höra i
efterhand via länk på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/ekero

Expedition: Björkuddsvägen 2

08-560 387 00

Ekerö pastorat följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens riktlinjer. Vid arrangemang
på fler än 20 deltagare måste alla sitta ner och deltagarna ska delas upp i sällskap om maximalt åtta personer. Det ska också vara minst en meter mellan sällskapen. Detta innebär att varannan bänkrad stängs av i
våra kyrkor. Vid arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis.

www.svenskakyrkan.se/ekero

ekero.pastorat@svenskakyrkan.se

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

Följ oss:

GUDSTJÄNSTER
Sön
11:00

Jakten på det förlorade hoppet
Snart är det två år sedan vi och hela världen blev bekanta med Covid-19. Inte sjutton trodde väl någon att
denna pandemi skulle hålla oss i sitt grepp så länge? Men nu är det så det är och man får vackert anpassa sig till
rådande restriktioner och hålla sig lite på sin kant ett tag till. Men vad gör det med oss människor? Vi är ju från grunden sociala
varelser som behöver andra människor i vår omedelbara närhet för att fungera.
Personligen så kan jag nu känna att jag tappat hoppet och farten framåt. Man lunkar på och det är ibland svårt att orka med
vardagen. Så hur hittar man sitt förlorade hopp? Jag tror det ﬁnns en hel del småsaker vi kan göra:
•
Skratta med någon god vän, skratt väcker hela kroppen.
•
Köp tulpaner, åt dig själv eller åt någon du tycker om.
•
Ät dina favoritchips en tisdag, vad gör väl det?
•
Gå ut! Oavsett väder och vind så gå ut, vi behöver luft och sol.
•
Ring någon som du tror behöver det. Alla behöver känna att någon tänker på dem och alla behöver känna sig behövda.
•
Säg åt dig själv att du duger varje morgon. För det gör du.
... listan kan göras lång! På min promenad häromdagen hörde jag vårfåglar, det måste väl ändå kunna ses som ett hopp?
Jag och mina kollegor ﬁnns här för er, välkommen att höra av er!
Varma hälsningar / Sandra Malmborg, diakoniassistent Färingsö församling

2022-01-30
Sånga kyrka
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST
Kurt Sundén, präst
Ligita Sneibe, kyrkomusiker

Tors
18:30

2022-02-03
KVÄLLSBÖN

Stenhamra församlingsgård

Yngve Göransson, präst
Ligita Sneibe, kyrkomusiker

Sön
11:00

2022-02-06
Skå
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST
Yngve Göransson, präst
Birgitta Lindeke Levin, kyrkomusiker

Livsnära samtal om tro, hopp och kärlek

Kvällsbön
Stenhamra församlingsgård
Torsdagar 18.30
FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

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

Behöver du prata med någon?
För dig 12-25 år
svenskakyrkan.se/natvandrare/chatt

08-564 209 20 , Herman Palms plan 4A= www.svenskakyrkan.se/faringso G www.facebook.com/faringsoforsamling
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EKERÖ | Tullverket beslagtogr 201,3 liter spritdrycker

samt 501 liter starköl från en person på Ekerö. Alkoholen
omhändertogs i en kontroll eftersom myndigheten
inte ansåg att den införts till Sverige för privat bruk.
Punktskatteutredningen är nu avslutad och skatten på
47 342 kronor eftergiven. Däremot ska personen betala ett transporttillägg som motsvarar 40 procent av
punktskatten, det vill säga 18 937 kronor.
z

vabW]Wh[l_bb^ajW\h
c_iijdajdWhaej_aWXhejj
EKERÖ | En åklagare misstänker en kvinna född 1999
från Ekerö för narkotikabrott och har begärt att personen
häktas. Häktningsframställan, som inkommit till Solna
tingsrätt, gjordes i början av januari.
z

F[hied\hbehWhaecckdjl_ij
MÄLARÖARNA | Tvister som gäller bistånd enligt socialtjänstlagen mellan Ekerö kommun och ett par privatpersoner har avgjorts i Förvaltningsrätten i Stockholm.
Ena personen får inget gehör för ersättning för resa för att
kunna bistå släktning med hjälp, den andra får nej till hyresersättning samt SL-kort, då bidrag enligt norm redan
utbetalts.
z

Il[W^elhjjdZhWhZec
Wd][dZ[]helc_ii^WdZ[b
MÄLARÖARNA | I likhet med tingsrättens dom från 2021

anser hovrätten att det är utrett att gärningsmannen högg
offret två gånger med en kniv i bröstet. Hovrätten delar
även tingsrättens bedömning att gärningen inte begicks
av oaktsamhet. Det var alltså inte fråga om en olyckshändelse i samband med att personen försökte värja sig.
Hovrätten anser att trots den betydande hänsynslöshet som gärningsmannen visat genom sitt agerande
ska åtalet för försök till mord ogillas. Enligt hovrättens
bedömning visar inte utredningen med tillräcklig styrka
att personen vid gärningen var likgiltig till att knivhuggen skulle kunna leda till en dödlig utgång. Gärningen
ska istället bedömas som grov misshandel. Tingsrättens
dom ska därmed inte ändras när det gäller skuldfrågorna.
Tingsrätten har dock ansett att straffvärdet för de
begångna gärningarna motsvarar fängelse i ett år och
nio månader. Enligt hovrätten är brottets straffvärde
sammantaget högre än vad tingsrätten har funnit och
motsvarar ett fängelsestraff som klart överstiger tre år.
Med hänsyn till att gärningsmannen var nitton år när han
begick gärning anser hovrätten att straffvärde motsvarar
fängelse i två år.
z

C_iijdajl_bb^WiaWZ[ijdZ
FÄRINGSÖ | En person bosatt i Ekerö kommun som varit
misstänkt för ett brott, men sedan friats, ansöker nu om
ersättning från staten för tiden personen suttit frihetsberövad. Det framgår av en ansökan till Justitiekanslern.

z

7hh_lWWdcb[h_dY_Z[dj
| Arriva Sverige AB på Ekerö anmäler ett tillbud som har att göra med covid-19 till
Arbetsmiljöverket. Det framgår av en handling som
inkommit till myndigheten. Medarbetare rapporterar
positivt svar på Covid-19. Föraren har arbetet enligt
gällande instruktioner och utifrån de riskreducerande
åtgärder som beslutats om. Arriva kan inte avgöra om
smitta uppstod vid utförande av arbete eller i samband
med ledighet.
z
MÄLARÖARNA

”Man måste börja se på orsaken till det onda
och inte bara sätta plåster på”

’’
Ekerös lärare dissar
skattesänkningen
KOMMUNEN

| Ekerös budget

för 2022 ger medborgarna
en skattesänkning med 30 öre.
Men lärarförbundet på Ekerö,
med ordförande Robert Wiren
i spetsen, skulle föredra om
pengarna användes till annat.
– Vad är viktigast, drygt
hundra kronor mer i plånboken
varje månad eller våra barn?
frågar han.
Samtidigt som Ekerö kommun sänker skatten visar Lärarförbundets årliga
skolranking att Ekerös skolor även sänkt sina resultat
på ett ﬂertal punkter.
– Det är allvarliga punkter, menar Robert Wiren,
förskolelärare och ordförande i Lärarförbundet på
Ekerö, som tillsammans
med sitt förbund gjort en
skrivelse om detta till ansvariga på kommunen.
I skrivelsen påtalar de att

skolorna i kommunen visserligen förbättrat sig på
många punkter i skolrankingen. Bland annat har niornas meritvärde stigit från
plats 45 till plats 9, andelen
godkända elever samt andelen elever som fullföljer
sin
gymnasieutbildning
har också ökat.
Men
samtidigt
har
Ekerös kommun backat på
ﬂera andra punkter, som
till exempel resurserna till
undervisningen,
antalet
utbildade lärare och lärartätheten.
– Alla punkter vi backat
på är kommunens ansvarsområden, säger Robert

Wiren och menar att förbättringarna däremot beror
på att kommunens lärare,
trots sina förutsättningar, lägger ner stort engagemang och hårt arbete.
Men att jobba i motvind
i en stressfylld miljö med
hög arbetsbelastning tär på
skolans personal och nu ser
man ökad stress och höjda
sjukskrivningstal hos lärarna.
– Det måste kommunen
ta på allvar. Det kommer att
ta lång tid att bygga upp en
stark verksamhet igen när
våra lärare och förskolepersonal antingen lämnat eller
är sjukskrivna. De som blir
lidande är förskolebarnen
och eleverna, säger han och
poängterar att Lärarförbundet tycker att lägre skatt är
fel väg att gå.
Enligt Robert Wiren och

Lärarförbundet på Ekerö
skulle en skattesänkning
med 30 öre de kommande
tre åren innebära en minskning i skatteintäkter med
cirka 28 miljoner kronor
per år.
– De pengarna skulle
kunna bekosta 64 stycken

HeX[hjM_h[d"
ehZ\hWdZ[\h
BhWh\hXkdZ[j;a[h

barnskötare eller 40 stycken lärare på heltid, vilket
rent konkret skulle betyda
att alla elva skolor i kommunen skulle kunna få i
snitt fyra nya lärare. Det
behöver vi.
Han håller med om att
Ekerö kommun gör vissa
satsningar på skolan, bland
annat i form av närvaroteam för barn med problematisk skolfrånvaro. Men
Roberts åsikt är att man
kanske måste gå till botten
med den stressfyllda miljön och de överfulla klasserna också.
– Man måste börja se på
orsaken till det onda och
inte bara sätta plåster på,
säger Robert Wiren.
Sivert Åkerljung, ordföran-

de i barn- och utbildningsnämnden, är tveksam till
Lärarförbundets skolrankning som ligger till grund
för skrivelsen och anser att
den inte är helt opartisk.
– Jag tycker dessutom
att man måste se det ur ett
större perspektiv, säger han
och lyfter både de exceptionella pandemiåren och lärarbristen som påverkat si-

tuationen men betonar att
man från kommunens sida
ändå är på samma sida och
har samma mål som Lärarförbundet.
– Vi vill alltid göra allt för
att det ska bli bättre.
Dock delar han inte Lärarförbundets bild av att
lärarna i kommunen skulle vara missnöjda. Istället
hänvisar han till kommunens medarbetarenkät från
i höstas som visade på ett
förbättrat och bra resultat.
Beträffande de låga poängen på resurser till skola,
den så kallade skolpengen,
så tycker Sivert Åkerljung
också att det är i sin ordning.
– I skolpeng ska vi ligga
lågt på grund av vår socioekonomiska struktur. Vi
har inte så mycket hemspråksundervisning eller
extra stöd, för vi behöver
inte det, säger han och förklarar att han hellre pratar
om resurser till utbildning.
– Pratar man resurser
till utbildning har vi däremot gjort jättesatsningar,
på bland annat elevhälsan
med nästan en fördubbling av antalet kuratorer,
skolbibliotekarier på alla
våra skolor och på särskilda undervisningsgrupper.
Men det bokförs inte i skolpengen, säger han.
Slutligen poängterar Sivert
Åkerljung att skattesänkning var ett av de vallöften de haft och nu kunnat
bocka av och som en klar
majoritet av ledamöterna i
fullmäktige stod bakom.
– Det är vår uppgift att
förvalta invånarnas resurser och ha en lagom och bra
skattesats.
HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

STATISTIK ARBETSLÖSHET EKERÖ VECKA 2

FAKTA TRE PUNKTER DÄR EKERÖ KOMMUN SÄNKTE RESULTATET I ÅRETS SKOLRANKING.

X
X
X
X
X
X
X

X 1. Resurser till undervisning. Ekerö placerar sig på plats 277 av Sveriges 290 kommuner. Endast 13 kommuner

Öppet arbetslösa ......................................... 273 (-180)
Sökande i program.........................................212 (-49)
TOTALT arbetlösa och sökande ................ 485 (-229)
Sökande som fått arbete senaste veckan ..........9 (-6)
Nyinskrivna senaste veckan .............................. 16 (0)
Utan arbete i mer än 6 månader .................. 312 (-115)
Utan arbete i mer än 12 månader .................. 239 ( 10)

(Inom parantes differens motsvarande vecka föregående år)
Källa: Arbetsförmedlingen

fördelar mindre resurser till verksamheten barn och utbildning.

X 2. Andel utbildade lärare. Ekerö placerar sig på plats 237, vilket innebär att 11,14 procent av Ekerös pedagoger är
obehöriga. Under en skolgång riskerar barnen möta minst 3 lärare som saknar behörighet.

X 3. Lärartäthet. Ekerö kommun ligger på plats 279, efter 278 kommuner som investerat i fler pedagoger per barn.
Före endast 11 kommuner. Siffrorna visar att det i Ekerö går 14,3 stycken barn per pedagog och 382 stycken högstadieelever på varje studie- och yrkesvägledare.
Rankningen är baserad på officiell statistik från SCB, inhämtad via Kolada och Skolverket. Hela rankingen går att läsa på Lärarförbundets hemsida.
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En helt obelyst gångväg mellan bostadsområdet och centrum i Stenhamra har pekats ut som
mörk och otrygg enligt i Belysningsbranschens kampanj ”Sveriges läskigast plats”. FOTO: PRIVAT

Mälaröarnas
läskigaste plats
EKERÖ | Belysningsbranschen har genomfört
en rikstäckande kampanj
på sociala medier. Via
Instagramkontot @sverigesläskigasteplats kunde
medborgare över hela
Sverige nominera platser
som de upplever otrygga
och som de skulle vilja få
belysta. I Ekerö kommun
har flera invånare engagerat sig i kampanjen.

En helt obelyst gångväg mellan bostadsområde och centrum i Stenhamra har pekats
ut som mörk och otrygg.
Platsen beskrivs som ”Det
är inte kul att ge sig in i det
kolsvarta mörkret genom
skogen så här års ”.
Adam Reuterskiöld (M),
kommunstyrelsens ordförande kommenterar:
– Vi har sedan ett antal år

jobbat med just trygghetsfrågor och genomfört både
trygghetsundersökningar
och
trygghetsvandringar. Dessa har dels riktat sig
till allmänheten men även
mer speciﬁkt till ungdomar,
en grupp som ofta är utsatt. Generellt är Ekerö en
mycket trygg kommun med
låg brottslighet men det är
även viktigt att jobba med
den upplevda tryggheten.
Tryggheten behöver inte
bara handla om brott utan
kan även beröra till exempel
traﬁksäkerhet.
–Jag tar med mig de synpunkter på just den väg som
beskrivs.
Anledningen till att Belysningsbranschen startade
kampanjen var en opinionsundersökning från IPSOS.
Undersökningen visade att
den enskilt viktigaste åt-

gärden för att öka människors känsla av trygghet utomhus, till och med viktigare
än ﬂer poliser, var bra belysning. Av de tillfrågade föredrar 79 procent bättre belysning, medan motsvarande
siffra för ﬂer poliser och vakter var 47 procent. Fler än var
tredje känner också till en
mörk och otrygg plats som
borde belysas.
Parker, gångvägar och
andra mörka platser måste få bra belysning så att
människor kan känna sig
trygga när de rör sig utomhus. Som branschförening
ser vi ett tydligt samband
mellan otrygghet och dåligt
belysta platser. Därför har
Ni ett viktigt uppdrag att se
över platser med omodern
belysning och göra dem mer
tillgängliga och trygga.
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SKÅ | I veckans sociala
medieflöde har det gått
att följa en diskussion om
orsaken till att besöken på
Skå återvinningscentral på
senare tid börjat registreras. Somliga undrade över
syftet med registreringen
och en del var oroliga för
att det skulle innebära
att besöken planeras att
begränsas.

Mälaröarnas nyheter tog
kontakt med presschefen

i kommunen, Anna-Klara
Lindholm, för att reda ut
orsaken och planerna kring
registreringen. Här är svaret
vi ﬁck:
– Besök på Skå återvinningscentral har alltid registrerats genom det passerkort som alla hushåll i
kommunen har. Däremot
har denna information
inte tidigare varit synlig på
skärmen vid inpassering.
Att det nu syns beror på en
systemuppdatering/inställ-

ning som nyligen gjorts. Det
ﬁnns alltså ingen tanke bakom att besöken nu ska vara
synliga på displayen och det
ﬁnns heller inga planer på att
införa ett max antal besök.

z

ANNA-KLARA
LINDHOLM
PRESSCHEF
EKERÖ KOMMUN

A k d

dk

Kyrkoherde Monika Regnfors Sjörén håller sin
avskedspredikan i Ekerö kyrka den 30 januari kl 11:00
Ekerö kyrkokör under ledning av Kerstin Baldwin Sterner.
Predikan sänds även på pastoratets hemsida:

www.svenskakyrkan.se/ekero
Ekerö pastorat följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens riktlinjer. Vid arrangemang på fler än
20 deltagare, delas deltagarna upp i sällskap om maximalt
åtta personer med minst en meters avstånd mellan varje
sällskap. Vid arrangemang med fler än 50 deltagare krävs
vaccinationsbevis.
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MÄLARÖARNA | På två veck-

or träffar i snitt en mälarbo
med hemtjänst tolv olika
personer ur personalen. Det
visar ny statistik enligt kommundatabasen Kolada angående personalkontinuitet
inom hemtjänsten 2021.
I Oxelösund besöks
de äldre i snitt av 24 personer från hemtjänsten på
14 dagar. Det är den högsta
inrapporterade siffran för
2021. Nynäshamn redovisar
den lägsta siffran med 7 personer i snitt.
– Det är stressat inom
hemtjänsten. Brist på tid
och vikarier gör att kontinuiteten hos den enskilda
inte blir så bra, säger Gerd
Johansson, professor emeritus vid Lunds universitet,
till nyhetsbyrån Siren.
I undersökningen ingår
personer som är 65 år eller
äldre, som har två eller
ﬂer besök av hemtjänsten
varje dag. Trygghetslarm
och matleveranser räknas
ej. Hemsjukvårdspersonal
redovisas inte. Brukare som
inte bott i det egna hemmet
under hela eller delar av mätperioden exkluderas också
ur mätningen.
z

” Våra äldre är de sköraste vi har”

’’

Vaccinationskrav för nyanställda
inom vård och omsorg i kommunen
KOMMUNEN | Kommunstyrelsens ordförande,
Adam Reuterskiöld (M),
har beslutat att alla som
anställs från och med
den 20 januari inom
Ekerö kommuns vårdoch omsorgsverksamheter
ska vara vaccinerade
mot covid-19.

– Våra äldre är de sköraste
vi har och i Ekerö kommun
ska vi erbjuda trygg och säker vård och omsorg med
hög kvalitet. Därför har jag
nu fattat beslut om att införa vaccinationskrav för
nyrekryteringar inom vård
och omsorg, säger Adam
Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.
Vaccinationskravet gäller

från och med den 20 januari
och omfattar alla nyrekryteringar av personal inom
vård och omsorg med omvårdnadsnära arbetsuppgifter. Beslutet omfattar
samtliga
yrkeskategorier
och såväl tidsbegränsade
anställningar som tillsvidareanställda. Vaccinationskravet gäller både för de
verksamheter som drivs i
kommunens regi och för
kommunens upphandlade
verksamheter inom omsorg.

– Vaccin är det bästa sättet att undvika allvarlig
sjukdom och spridning
av covid-19. För att kunna
upprätthålla en trygg och
säker vård och omsorgsverksamhet för våra äldre,
känns det som en självklarhet att de som arbetar inom
området ska vara vaccinerade mot covid-19 och det
känns som helt rätt beslut,
säger Kjell Öhrström (M),
ordförande i socialnämnden.
För nya medarbetare som,

ska
styrka det antal vaccinationer som Folkhälsomyndigheten rekommenderar för
respektive åldersgrupp vid
anställningstillfället.

Vaccinationsintyget

av medicinska skäl eller
andra skäl som deﬁnieras i
grundlag, inte kan ta vaccin kommer det att göras
särskild prövning avseende
eventuellt undantag.
z
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ADAM REUTERSKIÖLD (M),
KOMMUNSTYRELSENS
ORDFÖRANDE

KJELL ÖHRSTRÖM (M),
ORDFÖRANDE
I SOCIALNÄMNDEN
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EKERÖ | En 54-årig man prövas av åklagare för narkotikabrott och rattfyl-

EKERÖ | En 20-årig kvinna från Ekerö får strafföreläggande för våldsamt motstånd. Föreläggandet fastställdes av Söderorts åklagarkammare i
Stockholm i mitten av januari.

leri. Han är tidigare dömd för försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel,
narkotikabrott, stöld, snatteri, rattfylleri, olovlig körning, försök till stöld
och penninghäleri. Ärendet väcktes av Åklagarkammaren i Eskilstuna i
mitten av januari.
z
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Rösvägen 1
(NHU¸6RPPDUVWDG

NU
UTGÅNGSPRIS

BOAREA Pt_BIAREA Pt_RUM _TOMT Pt_
TYP IDPLOMVIULOLJJDQGHYLOOD_BYGGÅR  RPWLOOE\JJG
 _EP N:KPt§U
VISAS: 9¦ONRPPHQDWWNRQWDNWDP¦NODUHQI¸UYLVQLQJ

HÖGT SÖDERLÄGE

&DUROD6HOOPDQ

REG FASTIGHETSMÄKLARE



Pråmvägen 4B

VISS SJÖUTSIKT

(NHU¸&HQWUXP

NU

/HQD)DOFN

UTGÅNGSPRIS

REG FASTIGHETSMÄKLARE



BOAREA Pt_RUM _MÅNADSAVGIFT NU_
TYP %RVWDGVU¦WW_BYGGÅR _EP N:KPt§U_
VÅNING DY
VISAS: 9¦ONRPPHQDWWNRQWDNWDP¦NODUHQI¸UYLVQLQJ

Välkommen till oss
vår nya mäklare Stephanie Sandstedt

070-766 66 79

MÄKLARRINGEN EKERÖ
EKERÖVÄGEN 82
08-560 328 40
EKERO@MAKLARRINGEN.SE

www.maklarringen.se
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”Vi siktar på att ha den absolut bästa snowparken i Stockholm och vill kunna konkurrera även med fjällvärlden”

Ekebyhovsbacken:

Historiskt
bra säsong
på Ekebyhovsbacken. Utöver det har anläggningen 20
personer som arbetar extra.
90 procent av dessa är Mälaröungdomar.

ungdomar i närområdet en
möjlighet till ett första jobb.
Dessutom vill vi bibehålla så
många jobb som det bara går
kvar här på ön.

– Vi tycker att det är viktigt att de som arbetar här
bor nära eftersom vi vill ge

ELIN BISANDER
elin@malaroarnasnyheter.se
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av alla besökare som är 18 år och äldre.
Läs mer på www.malarobion.se
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Vaccinationsbevis krävs

O

VE

LI

Sön 27 feb kl. 19:00

VE

O

Sön 13 feb kl. 19:00
Ons 16 feb kl. 19:00
Sön 20 feb kl. 15:00
Sön 20 feb kl. 19:00
Sön 27 feb kl. 14:00
Sön 27 feb kl. 16:00

O

Sön 6 feb kl. 19:00
Ons 9 feb kl. 19:00
Sön 13 feb kl. 15:00

Kassan öppnar 30 minuter innan
filmstart. Köp gärna dina biljetter
på www.malarobion.se.

fi l m

r

Sön 30 jan kl. 19:00
Ons 2 feb kl. 19:00
Sön 6 feb kl. 15:00

Lilla Mamma
Live på Bio:
Rigoletto
Nightmare Alley
Ur spår
Pelle Kanin 2:
På rymmen
Ur spår
Parallella mödrar
Monsterfamiljen:
Ingen är perfekt
Döden på Nilen
Döden på Nilen
Uncharted
Blue Bayou
Bara knyt, Alfons!
Monsterfamiljen:
Ingen är perfekt
C'mon C'mon

T T E BI
NA

Ope

Ons 26 jan kl. 19:00
Lör 29 jan kl. 19:00

Alla biljetter kostar 100 kr utom
Knattebio (60 kr) och Live på bio
(265 kr).

Kor ta

Bioprogrammet

kr

våer. Man kan även boka privatlektioner. Under sportlovet kommer backen att ha
öppet varje dag dagtid och
vill man gå skidskola äger
den rum även under några
vardagar.
Förutom Victor arbetar
fem personer till på heltid

60

utför ﬁnns 600 meter längdskidspår preparerade med
snö, en kompakt och kuperad bana som ligger i anslutning till backen.
I år har de utökat sina

Jullovet bjöd på många åk i Ekebyhovsbacken
som hade ett jämnt flöde av besökare. Minst fram
till den 3 april utlovas snö i backen. FOTO: ARKIV

nst

För den som inte vill åka

öppettider för att undvika
trängsel och istället sprida
ut skidåkarna så mycket som
möjligt. Verksamheten i kaféet kommer också att öka
sin säkerhet och erbjuda sittplatser utomhus, däremot
mycket begränsat med sittplatser inomhus.
– Vi erbjuder ju utomhusaktivitet och vill kunna
erbjuda den så säkert som
möjligt. Vi följer med i utvecklingen och vidtar de åtgärder som anvisas och gör
vårt bästa. Hittills har vi haft
ett ganska jämnt ﬂöde av
besökare både på helger och
vardagar. Det kan eventuellt
bli lite kö i skiduthyrningen
på grund av restriktioner
men annars har det ﬂutit på
bra, berättar Victor.
Skidskola ﬁnns att boka
helgtid och på ﬂera olika ni-

ko

Hela jullovet åktes det utför i
Ekebyhovsbackens fyra nedfarter, som nu har ett snitt på
en meter djup snö. Snö som
kommer ligga kvar länge,
enligt Victor Östman, anläggningschef sedan åtta år
tillbaka.
– Den snö vi tillverkar blir
mer kompakt än vanlig snö
och har en tio gånger bättre
tålighet. Snön som ligger nu
kommer räcka hela vintern
och påverkas inte så mycket
av regn och lite värme, berättar han.

Senast
Ekebyhovsbacken
öppnade för säsongen så
tidigt var 2009 och det har
varit oerhört populärt att
anläggningen varit öppen
hela jullovet. Här ﬁnns en
skicrossbana med doserade
kurvor (upphöjda väggar)
och whoopies (små kullar
man åker över). Unikt för i år
är att de utvecklat sin snowpark med hopp och rails.
– Vi siktar på att ha den
absolut bästa snowparken i
Stockholm och vill kunna
konkurrera även med fjällvärlden, berättar Victor.

K

innan jul öppnade alla
backar upp för utförsåkning och nu är även
längdspåren i gång.
Anläggningen kommer
att hålla öppet till 3 april,
minst.

LI

MÄLARÖARNA | Redan

b a l e tt,

an kl 1

9

Ons 2 feb, sön 6 feb kl 19

Sön 13 feb kl 19
Ons 16 feb kl 19

Vi Sverigedemokrater har under en lång tid varit ensamma om att ta
trygghetsfrågorna på allvar. Vi ska så klart vara glada för att vår kommun,
i jämförelse med stora delar av vår omvärld, fortfarande får anses tillhöra
de tryggaste. Men, vi behöver inte se särskilt långt bortom kommungränsen
för att konstatera hur snabbt detta kan förändras. Vi måste se arbetet med
trygghetsfrågor som proaktivt och ständigt. I Ekerö kommun har vårt parti
stått bakom en mängd beslut för att stärka tryggheten för våra kommuninvånare. Vi är och förblir trygghetspartiet, som alltid står redo att sopa upp
spillrorna av de andra partiernas tafatta politik.
Den här mandatperioden står vi bland annat bakom:

g
Möjlighet till användnin
av specialsökhundar i
kommunala lokaler

r för
En kommun som arbeta
ess
näringsidkarnas- och d
kunders trygghet

Förbud att bruka alkohol
på förskole- och skolområden

Tiggeriförbud
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Trygghetsarbetet fortsätter och mycket ﬁnns fortsatt
kvar att stärka upp och ändra. Men en sak är säker,
vi kommer aldrig ge upp och vi kommer aldrig vika
ner oss inför otrygghetsskapande element.

Jimmy Fors
Gruppledare SD Ekerö

#sdekerö2022
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Näring
gsliv
En enda lokalägd
bensinmack kvar

ºI^iiVgk^e\aVhhVgidiVai~gk^W~hi^HkZg^\ZVkVaaVD@F-”

EKERÖ | Från och med
mitten av februari är OKQ8
på Ekerö den enda bemannade bensinstationen på
Mälaröarna som är franchisetagare med en lokal
ägare. Övriga stationer
drivs av bolagen centralt.

Lorentz Blixt driver och
äger OKQ8 på Åkerstigen
sedan sex år tillbaka, varav
de två sista på egen hand.
Bensinstationen i Svanhagen med samma namn
kommer från och med den
20 februari att drivas av
bolaget centralt. Det samma gäller från och med den
15 februari för Cirkle K i
Träkvista, något som delvis
oroar Lorentz:
– Cirkle K kommer ju att
ha helt andra ekonomiska muskler och blir nog en
utmanande konkurrent på

ﬂera sätt. Nackdelen för
dem är att det blir svårt att
vara lika personlig när man
är en kugge i en stor kedja
kontra en lokal aktör. Jag
tror att man känner mer för
sin verksamhet när det är
ens levebröd.
Den största utmaningen i
branschen är omställningen
från fossila drivmedel till
förnybara och att hitta en
relevans för företaget och
bensinstationen i framtiden, enligt Lorentz:
– Jag väljer att lägga mitt
krut på sådant som jag tror
har en framtid. Biltvätt exempelvis, där kommer det
ﬁnnas en efterfrågan oavsett om man kör elbil eller
bil som går på bensin eller
diesel.
Utvecklingen att fler och
ﬂer går från bensin- och

dieselbilar till el- och hybridbilar innebär att färre
kunder på sikt kommer att
besöka bensinstationen i
syfte att fylla på drivmedel.
Att bensinstationer skulle
bli den primära platsen för
att ladda elbilar tror Lorentz

’’

º?V\k~a_ZgVii
a~\\Vb^ii`gji
ehYVcihdb_V\
igdg]VgZc[gVbi^Y#
7^aik~iiZmZbeZak^h!
Y~g`dbbZgYZi
[^ccVhZc[g[g\Vc
dVkhZiidbbVc
`gZaW^aZaaZgW^ahdb
\geWZch^cZaaZg
Y^ZhZaº

inte alls på.
– El kan du ju få tag på
näst intill överallt, jag tror
inte att elbilsladdningen i
sig kommer att vara affären,
utan snarare de som ser till
att du kan ladda överallt
och betala på ett smidigt
sätt. Branschanalysen säger
att en liter diesel 2030 kommer att kosta 35 kronor och
bensin kommer att gå på 30
kronor litern. Där någonstans tror jag att det ﬁnns
en smärtgräns. Däremot
kommer folk ändå behöva
någonstans att tvätta bilen,
ﬁka eller äta en snabb varmkorv, säger Lorentz.
Han tror även på att satsa
på fastfood och låter sig inte
inspireras av andra bensinstationer.
– Under ett år har jag haft
ett projekt där en person

Lorentz Blixt

’’

Lorentz Blixt, ägare av OKQ8 på Ekerö, ser omställningen från
fossila drivmedel till förnybara som en utmaning i sitt arbete.
FOTO: ELIN BISANDER

med bakgrund som kallskänka arbetat i butiken,
något jag tror och hoppas
att vi alla i butiken har inspirerats av. När jag funderar över fastfood och
ﬁka tittar jag inte på våra
direktkonkurrenter utan i
stället hos de som verkligen
är bra på fastfood och ﬁka,
de större kedjorna inom de
segmenten alltså.
Lorentz och hans per-

sonal har satsat mycket på
mjukglassen och är trea i
Sverige av landets drygt
300 OKQ8-mackar när
det handlar om ﬂest sålda
mjukglassar. Mälaröborna
tycks gillas glass:
– Tittar vi på glassar totalt
är vi bäst i Sverige av alla
OKQ8!
ELIN BISANDER
elin@malaroarnasnyheter.se
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MN MÖTER!

Här under vinjetten ”MN möter” låter tidningen lokala företagare
berätta om sin verksamhet. Därefter räcker de över stafettpinnen till ett annat Mälaröföretag de själva är nyﬁkna på.

º###k^[gh`Zgk~mVhV`iV!hk^^ciZ[gk~mik~g`º
Yukio Kato

@WfWdiaWcWjif[Y_Wb_ij[d

Utveckla webshopen
och öka på sortimentet
EKERÖ | Mälaröarnas ny-

heter åker ut till Japanska
matspecialisten i Bergvik
och träffar Yukio Kato, som
berättar om verksamheten,
tankarna inför framtiden
och sin syn på utvecklingen
av Mälaröarna.
När startades företaget?
– 2013
Hur många anställda har
ni och hur hamnade ni på
Ekerö?
– Vi är sex anställda, varav
hälften är familj, jag Yukio,
min fru Emelie och min
pappa Hiroyuki. Jag har tidigare jobbat i just dessa lokaler, fast som anställd. När vi
efter en tid i lokaler i Huddinge ﬁck möjligheten att
ﬂytta till exakt samma lokaler jag arbetat i under ﬂera år,
tvekade vi inte på att ﬂytta

tillbaka hit. Jag har själv vuxit upp på Ekerö, så det känns
hemma.
Hur kommer det sig att
ni startade just Japanska
matspecialisten?
– Jag har arbetat i branschen
i över 20 år. Men för nio år
sedan såldes företaget där jag
var anställd till ett multinationellt bolag och jag ﬁck då
möjligheten att starta eget
och jobba med intressanta
varumärken.
Hur ser ert sortiment ut?
Är det endast japanska
produkter ?
– Vi är väldigt nischade på
japansk mat, men ﬂörtar lite
med koreanskt och de matkulturer som går hand i hand
med den japanska.
Är det endast till restau-

ranger ni levererar eller
kan man även köpa som
privatperson?
– Vi jobbar främst med restaurang, andra grossister och
butiker. Men de senaste åren
har vi erbjudit en del av vårt
sortiment även till privatpersoner, men det är en ganska liten del, som vi gärna
vill utöka i framtiden.
Är det bara via webshopen
man kan beställa eller har
ni även fysiska butiker?
– Inga fysiska butiker, endast
webshopen.
Vilka produkter är storsäljarna?
– Utan tvekan de japanska basprodukterna som
sojasås, ris, risvinäger och
japansk majonnäs. Men
även ingredienser till ramen-nudlar som har blivit

’’
'-

’’

Yukio Kato på Japanska matspecialisten i deras lokaler i Bergvik på Ekerö. FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS

populärt säljer vi mycket
av. På senare tid har japansk
läsk, ramune, också blivit en
populär produkt.
Finns det många produkter som ni säljer som ni
har ensamrätt på att sälja
i Sverige?
– Vi är svenska agenturer för
Yamasa, Kewpie och Shoda, vilket vi är väldigt stolta
över!

Var ﬁnns era kunder?
– Främst Sverige, men vi har
kunder i hela norden.
Hur ser ert företag ut om
fem år?
– Vi vet knappt hur det ser
ut om fem veckor! Vi tar
det som det kommer. Men
målet just nu är att utveckla
webshopen och utöka sortimentet. Men vi försöker
växa sakta, så vi inte får växtvärk.

Hur vill ni se Mälaröarna
utvecklas framöver?
– Förutom det självklara,
förbättrad infrastruktur, ser
vi fram emot utökad handel
ut på ön.
Till sist, vilket företag i
kommunen vill ni läsa om
i tidningen?
– Ekerölagret.

z

MW REKLAMBYRÅ, EKERÖ

INTE SÅ LÄTT
ATT VÄLJA RÄTT

Särskilt inte när du har höga krav.
Hög kvalitet kostar ofta lite mer – det är nog de ﬂesta överens om.
Därför har vi inte alltid det lägsta priset. Däremot kan du alltid vara
säker på att vi levererar den höga kvalitet du vill ha. Eller bättre.

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

Välkommen att LEJA – det lönar sig i längden!
08-707 33 00 • info@lejagruppen.se • lejagruppen.se

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

Susan Nygren till vänster och Katarina Nobinder till höger, växte upp
tillsammans i Stenhamra och är fortfarande vänner.
FOTO: PRIVAT
Bildtext
FOTO: NAMN

Stenhamra fritidsgård

Tidningsmakeri på fritidsgården
STENHAMRA | En två man
stark redaktion, ett litet
rum med en stencilapparat och en skrivmaskin.
Det var grunden till den
ungdomstidning som såg
dagens ljus på fritidsgården
i Stenhamra under slutet av
70-talet.

Idén hade legat och grott ett
tag när två kompisar i 15-årsåldern gjorde slag i saken och
startade en tidning på Stenhamra fritidsgård. Tidningen som ﬁck namnet Kompis,
kom ut i tre nummer under

1977 till 1978 och innehöll
allt från pyssel, horoskop
och annonser till artiklar och
reportage. För den som ville
fanns också möjlighet att sätta in gratisannonser.
De två unga reportrarna, Katarina Nobinder och Susan
Nygren, förklarar i en artikel
i Mälaröarnas nyheter i april
1978 hur roligt de tycker att
det är att göra tidning. Föreståndaren Dagny Johansson,
som också hon intervjuas,
poängterar att det är viktigt
att ungdomarna får göra sa-

(.(5g62/1$&,7<
4YI`]pNLU0UNLU[PUNNH[HU;VYZNH[HU

ker som de känner för.
”Det här är en gammal önskedröm som har gått i uppfyllelse”, säger hon till Mälaröarnas nyheter.
Idag har både Katarina Nobinder och Susan Nygren,
som bytt namn till Lindholm
och Bergstrand hunnit bli
60 år gamla och ﬂyttat från
Stenhamra för länge sedan.
Men de umgås fortfarande
och minns båda två mycket
väl tiden då de gjorde tidningen likväl som intervjun
med Mälaröarnas nyheter.
– Jag rensade när jag ﬂyt-

tade men Sussie har kvar alla
nummer, både av vår tidning
och artikeln i Mälaröarnas
nyheter i någon gömma därhemma, säger Katarina Lindholm.
Hon berättar att det var kreativt och roligt att jobba med
tidningen och att Dagny och
övrig personal på fritidsgården uppmuntrade dem
mycket.
– Vi var på fritidsgården
jämt och ﬁck stöd i allt vi hittade på. Särskilt Dagny var en
viktig person för oss.

ZZZPJUHQWDOVH
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Trots den tidiga reporterkarriären blev det inga journalister av någon av dem.
Istället blev Katarina lärare
och Susan kom att jobba med
ekonomi.
Men tiden på tidningsredaktionen i det lilla rummet
i Stenhamra var ändå viktig
för dem och gav dem många
härliga minnen att bära med
sig för resten av livet.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se
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Serva eller reparera bilen nu, betala senare.
Med Autoexpertenkortet kan du dela upp
betalningen i upp till 24 månader räntefritt.

VERKSTAD
P Å K Ö P E T V I D
SERVICE HOS OSS

Svanhagens Bil & Däckservice AB
Mörbyvägen 1, 179 75 Skå
08 - 560 240 00, info@svanhagensbil.se
www.svanhagensbil.se

1976-2022

46
år

Hälsosamt inomhusklimat
och stor energibesparing.
Geo 500

AirX 400

Semmeltider hos Enzo!
Pizza 99:-

Vent 402

Läs mer på ivt.se

Tis - Tors 16.00-18.00

Fredagspizza 99:enzodg.se
08-34 11 77 info@enzodg.se

enzo_gelato
Ekerövägen 51, 178 51 Ekerö
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KULTUR
NYHETER

”Vi längtar efter att kunna ha en stor publik igen, men vi fortsätter att visa mer än tio olika titlar varje månad”
”Citat”

Vägen genom H
·ZcWd`db
6a[=Zcg^`hdc
NÄRLUNDA | Författaren,
historikern,
dagsversskribenten med mera Alf
Henrikson har fått en biografi med Närlundaborna
Catharina Grünbaum som
redaktör och författare
och Tommy Grünbaum som
formgivare.

Underfundiga dagsverser
(de ﬂesta i DN), svensk
historia, antikens historier, skådespel, berättelser,
lexikon – allt strömmade ur
Alf Henriksons penna, lika
lättsamt som kunskapsrikt.
– Att fördjupa sig i Alf
Henriksons
mångsidiga
författarskap har varit ett
stort arbete och ett oavbrutet nöje, säger Catharina
Grünbaum. Han är mångsidig som få, han är rolig,
ofta lite vanvördig, och
hans dagsverser rymmer
allt från aforismer och samhällskritik till ren poesi.
Medförfattare i boken är
förre DN-journalisten Åke
Lundqvist.
Catharina Grünbaum var
tidigare språkvårdare och
skribent på Dagens nyheter. I dag ägnar hon sig åt
skrivande och föreläsande
och åt redaktörskap i Alf
Henriksonsällskapet och
Bellmanssällskapet.
z

’’

Bio möjligt med
vaccinationsbevis
EKERÖ | På Mälaröbion i
Ekerö centrum kan du se
purfärsk biofilm. Eller titta
på opera – live från New
York. Med de aktuella restriktionerna krävs vaccinationsbevis.

För ett år sedan, när restriktionerna var hårdare, var biografen stängd i sju månader
men i höstas kunde äntligen
Mälaröbion ta emot besökare utan restriktioner. Det var
många som visade sig vara
sugna på både biobesök och
livesändningar.
– Som mest har vi haft 100
besökare på en föreställning
och det är vi nöjda med. Däremot nu, med de nya restriktionerna får vi ta in färre
besökare för att kunna hålla
en meter mellan sällskapen.
Dessutom kontrollerar vi
vaccinationsbevis, säger Andreas Carlsson, föreståndare
på Mälaröbion.
Han berättar att en del
besökare blir besvikna på
restriktionerna medan andra känner sig tryggare med
vetskapen om att andra besökare också är vaccinerade.

Oftast går det snabbt och
smidigt att skanna bevisen.
– Visserligen har det krävts
extra bemanning under jullovet när besöksantalet varit
högre men nu när publiken
inte är lika stor är det inte en
så hög belastning, förklarar
Andreas.
Rekordet under pandemin,
sett till antalet besökare,
hade Mälaröbion i julas när
deras tre föreställningar av
nya Bamse-ﬁlmen hade totalt 268 besökare. Det är just
familjeﬁlmerna som är de
mest välbesökta.
– Som alla andra får vi arbeta med nya rutiner och
smittskyddsåtgärder beroende på vilka restriktioner
som gäller för tillfället. Det
har varit en hel del jobb med
att kommunicera ut när någon ny restriktion har införts
eller någon premiär har senarelagts, förklarar Andreas.
Deras direktsända opera
från Metropolitan Opera i
New York är mycket uppskattad av besökarna.
– Det är ju häftigt att få
uppleva föreställningar från

en av de största operascenerna i världen direktsända här
på Ekerö, säger Andreas.
Varje år visas åtta till tio
liveföreställningar och några
förinspelade föreställningar under konceptet ”Live på
bio”. Traditionell bioﬁlm
rullar på mellan två och fem
gånger per vecka. Nu i vår är
det premiär för ﬂera ﬁlmer
för alla åldrar som skjutits
upp till följd av pandemin.
Är man sugen på opera
sänds den dramatiska föreställningen Rigoletto lördag
den 29 januari, live direkt
från Metropolitan Opera
i New York på bioduken i
Ekerö centrums biograf.
– Vi längtar efter att kunna ha en stor publik igen,
men vi fortsätter att visa mer
än tio olika titlar varje månad
för att erbjuda mälaröborna
ett varierat utbud av bioﬁlmer och livesänd scenkonst
lokalt. Biobesökarnas uppskattning tyder på att vi lyckas med det.
ELIN BÄCKLINDER

Mälaröbions föreståndare Andreas Carlsson längtar efter en stor
publik igen. I dagsläget visas mer än tio olika filmer varje månad.

elin@malaroarnasnyheter.se

FOTO: FILIP WAHLBERG
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Dustcontrol är ett företag vars främsta uppgift är att
underlätta en effektiv produktion, ökad produktivitet och renare arbetsmiljö för våra kunder. Det gör vi
genom utveckling och tillverkning av mobila stoftavskiljare samt kompletta system för punktutsugning
till industrin. Dessutom erbjuder Dustcontrol service
inklusive tillbehör och reservdelar. Vi är 90 anställda och har varit ett familjeföretag sedan
UVCTVGPQEJƂPPUKKFCIKƃGTVCNGVNÀPFGTK'WTQRCUCOV0QTFCOGTKMC8KÀTUVQNVCÒXGTNÁI
RGTUQPCNQOUÀVVPKPIOÁPIHCNFƂPCHÒTOÁPGTUVQTHTKJGVUCOVIQFCWVXGEMNKPIUOÒLNKIJGVGT

Marknadskoordinator
Vi söker nu en Marknadskoordinator som ansvarar för vår marknadsföring i Sverige.
Vi erbjuder ett öppet och familjärt arbetsklimat och du kommer ingå i ett marknadsteam som samarbetar tätt med försäljningsteamet.
I rollen ansvarar du huvudsakligen för det strategiska kommunikationsarbetet för marknadsföringen i Sverige och har en ledande roll i upprätthållandet av varumärket.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
zDriva



arbetet mot slutkunder genom nyhetsbrev, sociala medier och eventuell kundtidning. Skriva pressreleaser, skriva och redigera innehållet på hemsidan, utforma
VT[EMVOCVGTKCNQEJƂPUNKRCOCPWUVKNNGNÀTCPFGXKFGQU
)TCƂUMVCTDGVGOGFGZCHƂUEJGTƃ[GTUWVUMKEMUOCVGTKCNUV[TFQMWOGPVKPFWUVTK 
MCVCNQID[IIMCVCNQIRQNKE[UOOUCOVVCHTCOQEJFKUVTKDWGTCRTQƂNOCVGTKCNQEJ 
trycksaker
6CHTCOQEJHÒTXCNVCOCTMPCFUHÒTKPIUOCVGTKCNHÒTQNKMCMCPCNGT RTKPVFKIKVCNVƂNO 
etc.) i samarbete med samarbetspartners
Arbeta med events och konferenser med ansvar för den årliga eventplanen vilket
innefattar inbjudan, boka lokal och innehåll för varje event utifrån målgrupp
Sätta effektfulla mål, mäta och säkerställa uppföljning
Fotografera verksamheten i syfte att fylla bildbanken, samt för användning i mejl och
på trycksaker
5MCRCKPUVTWMVKQPUƂNOGTQEJCPXÀPFCTƂNOGT
Utforma enkäter samt sammanställa enkätsvar Marknadskoordinatorn ansvarar för
kontakten med Dustcontrols svenska kunder och partners och deltar på ett
tiotal industri- och byggmässor runt om i landet samt ansvarar för allt material både
före, under och efter en mässa.

z



z
z
z
z

Sä
Säsongspersonal
l till
ill våra
å kyrkogårdar
k k åd
Är du intresserad av trädgård och trivs i mötet med
människor? Då kanske kyrkogårdsvaktmästare i Ekerö
pastorat är något för dig!
Säsongsanställning mars-november eller sommarjobb
mellan v.26–32. Mer info hittar du på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/ekero/ledig-tjanster

z
z

Vi söker dig som
8KUÒMGTFKIUQOÀTMTGCVKXQEJP[ƂMGPQEJJCTÁTUVKFKICTGGTHCTGPJGVHTÁPGP
liknande roll på en marknadsavdelning, contentbyrå eller liknande och har god vana av
CVVUMTKXCUÀNLCPFGVGZVGTQEJCXCVVCTDGVCKRTQITCOOGP+PFGUKIPQEJ2JQVQUJQR&W
har ett genuint intresse för marknadsföring och är en vetgirig person som hela tiden vill
lära dig mer och utvecklas i din roll. Vidare är du som person positiv och självgående
och trivs med att arbeta med stor frihet och hög påverkansgrad, samtidigt som det är
GPULÀNXMNCTJGVCVVUCOCTDGVCQEJVKNNUCOOCPUFTKXCCTDGVGVHTCOÁV||
Vi ser att du har en relevant utbildning inom medie- och kommunikation eller markPCFUHÒTKPIUCOVGTHCTGPJGVCXCVVCTDGVCK5WRGT1HƂEGQEJ2TGOKGTG2TQ&GVÀTOGTKVGrande om du har tidigare erfarenhet av byggbranschen, industrin eller har ett intresse
för tekniska produkter.

Skolval
2022

Automationsingenjör
Vi söker nu en Automationsingenjör med erfarenhet inom elkon- struktion. Du är redo
CVVCZNCCPUXCTÒXGTWVXGEMNKPIGPCXRTQFWMVGTPCVKNNUCOOCPUOGFTGUVGTCPFGFGNCTCX
bolaget.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen kommer du jobba med utveckling, konstruktion och programmering av styrutrustning för maskiner och anläggningar.
z &TKXCWVXGEMNKPIURTQLGMVKPQOQOTÁFGPUQOTGINGTKPIQEJUV[TUMÁROGF2.%UV[T 
ning.
z 2TQFWEGTCFQMWOGPVUÁUQOURGEKƂMCVKQPGT2.%RTQITCOQEJOCPWCNGT
z Testa lösningar för att säkerställa att kraven för elektrisk utrustning uppfylls.
z Rita och konstruera utrusning samt konstruktionsansvar för el avseende produkterna.
z Utföra kundbesök tillsammans med säljare samt vid behov utföra felsökning och
åtgärder ute hos kund


Dags för skolval
till förskoleklass






Vi söker dig som
zHar

Skolval till förskoleklass kan göras mellan den
31 januari-13 februari och gäller för barn födda
2016.

z
z



Information om skolvalet skickas ut med brev till
berörda vårdnadshavare under vecka 4.
Du kan läsa mer om skolvalet på www.ekero.se/skolval
Om du inte hittar svar på dina frågor är du välkommen
att kontakta Ekerö Direkt 08-124 571 00

bred erfarenhet av en liknande roll sen innan och har erfarenhet av att ta fram
och underhålla elektriskt produktsortiment och styrsystem. Erfarenhet av luftteknik är
strakt meriterande.
*CTLQDDCVOGFGNMQPUVTWMVKQPQEJ2.%RTQITCOOGTKPI&WJCTGTHCTGPJGVCXCVV 
jobba mot industri och är van att jobba mot olika standarder och direktiv.
+PPGJCTTGNGXCPVRTQITCOGTHCTGPJGVUÁUQOKPQO5KGOGPU6+#2QTVCN'NRTQECFQEJ 
%QFGU[U
Innehar relevant utbildning samt elbehörighet.
Är strukturerad, kreativ och kommunikativ.
6CNCTQEJUMTKXGTƃ[VCPFGUXGPUMCUCOVGPIGNUMC

z
z
z

Du erbjuds i båda rollerna
zEtt
zEtt

spännande och utmanande arbete och där du får möjlighet att påverka.
företag som skapar förutsättningar för att du ska kunna prestera och känna
stolthet över din karriär.
z Goda anställningsvillkor och förmåner.
z Familjärt bolag med fokus på medarbetaren



Ansökan
+FGPJÀTTGMT[VGTKPIGPUCOCTDGVCT&WUVEQPVTQNOGF1PG2CTVPGT)TQWR#NNCCPUÒMPKPIar behandlas löpande och kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Varmt
välkommen in med din ansökan.
Urval sker löpande så välkommen in med din ansökan redan idag på vår hemsida
JVVRUYYYQPGRCTVPGTITQWRUGNGFKICLQDD!QHƂEGUVQEMJQNOGNNGTMQPVCMVCOKIXKC
karl.nilsson@onepartnergroup.se så berättar jag mer.

(( '+_Vcj Vg^'%'&
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Sp
porten

”Vi siktar på att vinna de serier vi ställer upp i”
Stefan Jernström

’’

Sportnyhet? Skicka kort text till sport@malaroarnasnyheter.se

Lyckad första säsong för Prima eSport
E-SPORT | Det blev en

lyckad första säsong för
storsatsande Prima eSport
i Svenska E-racingligan.
Prima eSport är en organisation som arbetar för gemenskap mot mobbning
och utanförskap. I somras
ﬁck ordförande Mikko Axelson från Prima eSport lokala
förening på Ekerö ta emot
Ekerö kommuns eldsjälspris. Prima eSport driver
communities, ﬂera esportslag och en streamingsektion.
Inför den här säsongen
storsatsade Prima eSport
även på E-racing med stallchefen Stefan Jernström
från Närlunda. Prima eSport
värvade inför säsongen in
sju förare som skulle representera stallets två team i
GT3-serien och ett i Nascar.
– Det är en riktig satsning
vi har gjort. Vårt sikte inför
säsongen var att nå en topp
tio-placering, säger Jernström.
När den första säsongen nu

är avklarad kan man konstatera att det gick bättre än så

Stallchef Stefan Jernström samt Svarta GT3-bilen.

för Prima eSport.
– Vår första säsong gick
bra för våra tre team. Prima
eSport Racing Black kom
tvåa och Prima eSport Racing White kom femma i
GT3 och vårt Nascar team

kom på tionde plats i Nascar
Serien i vår första säsong, säger Jernström och fortsätter:
– Vi kommer nu 2022 satsa ännu hårdare med ytterligare förare och med en ny
stallchef och vi siktar på att

FOTO: PRIME ESPORT

vinna de serier vi ställer upp
i, säger han.
E-racingen har växt i stor
takt under pandemin, då
även stjärnorna inom F1 har
vänt sig till simulerad ra-

cing för att hålla sig i form
eftersom spelen har blivit
otroligt realistiska och återspeglar riktiga race på ett
trovärdigt sätt.
Säsongstarten för Prima
eSport i GT3 den 3 februari

och Nascar den 10 februari
och kan ses live via streamers och på Svenska E-racingligans twitch kanal.
JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

%KERÚ TAXI HAR UPPHÚRT MEN VI ÍKARE
KÚR VIDARE I EGEN REGI

n $ITT LOKALA 4AXIBOLAG PÍ HEMMAPLAN n
0ERSONTRANSPORT OCH BUD
"OKA DIN BIL PÍ WWWHANINGENYNASTAXISE ELLER PÍ    
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SPORTEN

”Allt som allt fina insatser och ett lyckat arrangemang”

Ungdoms-SM
i Mälaröhallen
Mirjam Björklund i Australien
Open.
FOTO: PRIVAT

Kvalfinal
för Björklund
TENNIS | Mirjam

Björklund, m23, gick till
kvalfinal i hennes första
kval i en Grand Slam.
Mirjam Björklund kvalade
för första gången i en Grand
Slam när hon försökte nå
huvudturneringen i Australien Open. För att ta sig dit
var hon tvungen att vinna
tre kvalmatcher. 219-rankade Björklund vann sin
första match och följde upp
succén med att även vinna
den andra kvalmatchen mot
153-rankade Arina Rodionova. I kvalﬁnal väntade amerikanskan Katie Volynets om
en plats i huvudturneringen
i Australien Open och där
tog det stopp för Björklund
som föll med 7-5, 6-3.
JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

HANDBOLL | Skå IK P14

spelade ungdoms-SM i
Mälaröhallen under helgen
som gick.
Efter att ha avancerat från
steg 1 i Umeå och steg 2 i
Märsta var Skå IK handboll
P14 framme i steg 3 i USM
som spelades i Mälaröhallen.
Skå IK som stod som värd
för USM steg 3 mötte Skuru,
Täby och Årsta. Den sista
gruppmatchen i söndags
mot Årsta AIK skulle visa sig

bli helt avgörande om vilka
lag som skulle gå vidare.
– Tyvärr blev Årsta AIK
för svåra och det slutade
med en målskillnadsaffär kring placeringarna i
gruppen där Skuru IK drog
längsta strået med totalt ﬂer
gjorda mål. Allt som allt
ﬁna insatser och ett lyckat
arrangemang av klubben,
summerar Skåtränaren Jonas Lindén.

()

’’

Skå IK spelade USM på hemmaplan i Mälaröhallen.
FOTO: MATS PRENNMARK

JOHAN ÄLGEKRANS

Nya pallplatser för Karlberg Klubbkamrater till Göteborg Horse Show
ALPINT | Lukas Karlberg,

22, från Mälaröarnas alpina skidklubb tog två nya
pallplaster när ett stort
antal FIS-åkare samlades i
Duved för slalomtävlingar
förra helgen.
Lukas Karlberg följde upp
sina dubbla pallplaster med
två nya i Duved. I hård konkurrens blev det en förstaoch en andraplats för Lukas
Karlberg. Nu rullar tävlingssäsongen vidare med täv-

lingar i Kläppen, Sundsvall
och Hassela.
JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

Lukas Karlberg.
FOTO: ERIK SEGERSTRÖM

RIDSPORT | Signe Eken-

gren och Saga Kelfve från
Rastaborgs ridklubb är
klara för Göteborg Horse
Show.
Klubbkamraterna
Signe
Ekengren, 12, och Saga Kelfve, 15, från Rastaborgs ridklubb hoppade hem båda
semiﬁnalplatserna till Sverigeponnyn i en rikstäckande tävling för C-ponnyer
i Södertälje nyligen. Signe
Ekengren på Smithstown

Toddles tog hem segern och
Saga Kelfve på Tricklebrooks
Madame Mecko slutade
tvåa. Det innebär att klubbkamraterna nu är klara för
Göteborg Horse Show som
avgörs i Scandinavium den
23 till 27 februari. Under
helgen som gick vann även
Signe Ekengren och Blaengwens Kato Star Grand
Prix ﬁnalen för B-ponnys i
Baltic Cup som avgjordes i
Danmark.

Saga Kelfve (närmast i bild)
och Signe Ekengren.

JOHAN ÄLGEKRANS

FOTO: PRIVAT

Äldreomsorgen i Ekerö kommun

Vad tycker du om
din äldreomsorg?
Vi vill veta vad du tycker!
Socialstyrelsen skickar under januari ut en
enkät till dig som är 65 år eller äldre och bor
på ett äldreboende eller får stöd av hemtjänst.
Vi som arbetar inom äldreomsorgen använder
det sammanställda resultatet för att förbättra
verksamheterna.





   
 


 


 
 
 







 


 





 
 
  



 

 




 
 



 




 
 


 



 

 
  



  







 



  








 


 



 


 

Det är frivilligt att delta men din åsikt är viktig
och vi vill veta både vad du är nöjd med och
vad du inte är nöjd med.
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Du kan svara på enkäten per post eller via
internet. Ta gärna hjälp av närstående om
du tycker det är svårt besvara enkäten själv.
Enkäten skickas till dig per post,
sista svarsdatum är 20 mars.
Tack för att du deltar!
Den som vill veta mer om undersökningen kan
ringa Indikator som hjälper Socialstyrelsen
att göra undersökningen på: 031-730 31 80,
vardagar kl. 08.00–18.00 eller mejla till:
aldreundersokning@indikator.org

Var med och
påverka hur
vårt stöd till
dig ska se ut.
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HUSDRÖMMAR PÅ MÄLARÖARNA –

Säljarnas egna ord

BORSTVETEVÄGEN

Annonsinformation från våra mäklare

ETTANS VÄG

Perfekt för stora familjen
EKERÖ | Varmt välkommen
till denna trivsamma och
generösa 1-plansvilla med
källare om totalt 269 kvm
i populära och barnvänliga
Väsby!

Fint belägen som sista hus
på lugn återvändsgata,
angränsande stort grönområde och med närhet till
skola, förskola och aktiviteter.
Smakfull interiör med
en väldisponerad planlösning. Modernt och stilrent
kök med generös matplats,
rymligt och ljust vardags-

rum med utgång till altan
och trädgård samt fyra
bra sovrum. Vidare ﬁnner
vi även på entréplan en
gästwc samt en ett duschrum med hotellkänsla.
På källarplan återﬁnns ett
trivsamt sällskapsrum med
öppen spis, gästrum, tvättstuga med bastu och dusch,
wc, kontor, hobbyrum,
matkällare samt förråd och
pannrum – detta hus har
något som tilltalar de allra
ﬂesta!
En perfekt bostad med
plats för den stora familjen
och goda möjligheter att

kombinera boendet med
arbete hemifrån. Underbar
lekvänlig hörntomt med
härlig uteplats i ﬁnt västerläge. Fristående garage och
stor grusad parkeringsyta.
Bergvärme och ﬁber.
Omtyckta kvarter med
ett utmärkt centralt läge
med gångavstånd till bl.a.
bussar, förskolor, skolor,
badplats, mataffär, idrottsplats, aktivitetsyta med
skate- och cykel ramper,
ridskola och motionsspår.
SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING

Idyll med modern koppling
KUNGSBERGA | Välkomna
till ett fantastiskt hus på
Ettans väg i Kungsberga.
Här är lantlig charm
fint sammanflätad med
modern arkitektur.
Rofylldhet, ljusflöde,
harmoni och fina genomtänkta materialval.

Liksom en herrgårdsﬂygel ligger huset, högt
och centralt beläget i ﬁna
Kungsberga på Färingsö.
Huset har gammaldags



charm med synliga takbjälkar och träpanel på innerväggarna. Tillbyggnaden
är tidlös och talar sitt
eget språk, i en volym
som underordnar sig
det ursprungliga huset.
Ljusföringen invändigt och
sambandet mellan inne och
ute har varit grundläggande för dess gestaltning.
Det stora och avskilda
sovrummet, ett av tre, har
eget badrum och utgång till
altan och glastäckt uteplats.

Här kan du njuta efter ett
bad i den vedeldade bastun.
Övervåningen har en
fantastisk rymd med fullhöjd i tak och uppglasade
gavlar med balkong i söderläge och eldstad.
Ett ostört och naturnära
läge med tillgång till affär,
skola, dagis, direktbuss
med mera gör detta till en
väldigt ﬁn plats att leva på.

MÄKLARRINGEN

Tröttnat på köerna?

Arbeta och bo på Ekerö!

Hjälp oss hjälpa!
Året om hjälper vi familjer och enskilda personer på Färingsö
med matpengar och mat. Pågående pandemi gör att behoven bara
ökar och ökar.

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

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

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 EkeröSlagsta färjan. TOTAL YTA 180 kvm.
EKERÖ REDERI AB

z

08-560 347 69

z

info@ekerorederi.se
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Vill du marknadsföra ditt företag
mot 16 800 kommuninvånare?
Enligt en undersökning från RAM (Research and Analysis of Media) läser
16 800 av kommunens 21 000 invånare i åldern 16 till 80 år tidningen.

Kontakta oss på annons@malaroarnasnyheter.se
eller tel 08-560 356 00 så hjälper vi dig att synas
på rätt sätt på din hemmaplan
Mälaröarnas nyheter
delas ut till samtliga brevlådor
i hela kommunen samt till
strategiskt placerade
tidningsställ.
Upplagan är 13 000 ex.
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Mälaröarnas nyheter
Gjord för mälaröbor, av mälaröbor på Mälaröarna
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Mälaröarnas rika FÖRENINGSLIV

___

___

BÅTKLUBBAR

BÅTKLUBBEN
FÄRINGARNA
www.bkfaringarna.org
EKERÖ BÅTKLUBB
www.ekerobk.se

kyrkan.se/seglarklubben-vindens-vanner

koryukan.se/Koryukan_
DKOR

FRISKIS OCH SVETTIS
friskissvettis.se/malaroarna

HEMBYGDSföreningar

EKERÖ FREESTYLE
ekero.freestyle@ gmail. com

KFUM
BLACKEBERGS IK
www.blackebergbasket.com

ADELSÖ
HEMBYGDSLAG
www.adelsohembygdslag.se

EKERÖ
SOMMARSTADS
BÅTKLUBB
www.sommarstan.se/
båtklubben

EKERÖ-MUNSÖ
HEMBYGDSFÖRENING
www.hembygd.se
/ekero-munso

KARLSKÄRS
BÅTKLUBB
www.karlskarsbc.se

FÄRINGSÖ HEMBYGDSFÖRENING
www.hembygd.se/faringso

___

FORNMINNESSÄLLSKAPET
PÅ MÄLARÖARNA
www.hembygd.se/fornminnessallskapet-pa-malaroarna

MUNSÖ BÅTKLUBB
munsobk.wordpress.com

FREDSorganisationer

LOVÖ HEMBYGDSFÖRENING
www.lovohembygd.com

MÄLARÖARNAS
RÖDA KORS
www.kommun.redcross.
se/ekero

SVARTSJÖ BYALAG
svartsjobyalag.wordpress.
com

___ ___
RÄDDA BARNEN
MÄLARÖARNA
www.raddabarnen.se

IDROTTSföreningar

FÖRSVARSorganisationer

EKERÖ CIVILFÖRSVARSFÖRENING
www.civil.se/stockholm/
ekero

Källa: Föreningsregistret Ekerö kommun

7H PARA ALPINT
www.paraalpint.se

___

ADELSÖ
IDROTTSFÖRENING
www.adelsoif.se

HANDIKAPP
organisationer

BROMMAGYMNASTERNA
www.brommagymnasterna.se

RSMH-MÄLARÖARNA
rsmh_malaröarna@
yahoo.se

CHASE FREERUN
EKERÖ
www.chasefreerun.se

SEGLARKLUBBEN
VINDENS VÄNNER
www.abrahamsbergs-

DROTTNINGHOLMS
KORYUKAN IF

EKERÖ JUDOKLUBB
www.ekerojudo.se
EKERÖ IK
www.ekeroik.se
EKERÖ KAMPSPORT
ekerokampsport@telia.
com
EKERÖ KONSTÅKNINGSKLUBB
www.ekerokk.se
EKERÖ RIDSKOLA
www.ekeroridskola.se
EKERÖ SHOTOKAN
KARATE DO
www.svenskalag.se/
ekeroshotokankaratedo
EKERÖ TENNISKLUBB
www.ekerotk.se
EYVINUR
ISLANDSHÄSTFÖRENING
www.eyvinur.se
FÅGELÄNGENS
RIDSKOLA
www.ridskola.eu
FÄRENTUNA RYTTARE
www.farentunaryttare.se
FÄRINGSÖ RIDIDROTT
www.faringsoridskola.se
FÄRINGSÖ
RIDSÄLLSKAP
www.faringsoridsallskap.se

KUSANO HA
SHITORYU EKERÖ
www.wkkasweden.com
MÄLARÖ GK
SKYTTEHOLM
www.malarogk.se
MÄLARÖ HOCKEYFÖRENING
www.malarohockey.se
MÄLARÖ MOTORCROSSKLUBB
www.mmck.nu
MÄLARÖ SKID- OCH
ORIENTERINGSKLUBB
www.malarosok.se
MÄLARÖARNAS
ALPINA SKIDKLUBB
www.maskalpin.se
MÄLARÖARNAS
BOXNINGSKLUBB
www.malaroarnasbk.com
MÄLARÖARNAS
RIDKLUBB
malaroarnasridklubb.com
MÄLARÖARNAS
SCHACKSÄLLSKAP
www.malaroschack.se
MÄLARÖGYMNASTERNA
www.malarogymnasterna.se

FÄRINGSÖ RIDSKOLA
www.faringsoridskola.se

MOTIONSPOKALEN
EKERÖ
www.motionspokalenekero.n.nu

FOTBOLL FÖR ALLA
futsalforalla@gmail.com

MUNSÖ IF
www.munsoif.se

FRILUFTSFRÄMJANDET MÄLARÖARNA
www.friluftsfransandet.se

PRIMA E-SPORTFÖRENING EKERÖ
www.prima.gg

RASTABORGS
RIDKLUBB
www.rark.se
SKÅ IK OCH BYGDEGÅRD
www.skaik.se
SPÅRVÄGEN
SIMFÖRENING
www.sparvagensim.se
STENHAMRA FC
www.svenskalag.se/stenhamrafc
STENHAMRA
TENNISKLUBB
www.stenhamratennis.nu
STOCKHOLMS KAPPSIMNINGSKLUBB
skk.kansli@kappis.se

EKEBYHOVS SLOTTS
VÄNFÖRENING
olsson_anita@hotmail.com

FÖRENINGEN
HELT BAROCKT
www.heltbarockt.dinstudio.se

JAZZ PÅ
MÄLARÖARNA
facebook.com/jazzmalaro

TROXHAMMAR
GOLFKLUBB
www.troxhammargk.se

LOVÖ KULTURFÖRENING
www.lovomagasin.se

KULTURföreningar

MÄLARÖ KINO
www.malarobion.se

ADELSÖ EVENEMANG
www.adelsoevenemang.se
ADELSÖ SMEDJA
www.adelsosmedja.se
ALSNU VIKINGAR
www.alsnu.se
ASKANÄS KAMMARFESTIVALSFÖRENING
www.askanasfestival.com
BIRKAKÖREN
birkakoren@gmail.com
DANSKLUBBEN
FÄRINGSÖ HUMBUGGS
faringso_humbuggs@
spray.se

___
PENSIONÄRSföreningar
PRO EKERÖ
www.pro.se

KULTURFÖRENINGEN
SKÅ FESTPLATS
www.skafestplats.se

KONSTRINGEN
PÅ MÄLARÖARNA
www.konstringen.se

SUNDSGÅRDEN
KULTUR/INTEGRATIONSCENTER
sundsgarden7@gmail.com
VÄRNA ADELSÖ
www.varnaadelso.se

EKERÖ FILMSTUDIO
ekero.filmstudio.se

STOCKHOLMS
SEGELSÄLLSKAP
www.stockholmssegelsallskap.se

___

ÖLSTA FOLKETS HUS
www.olstafolkpark.se

EKEBYHOVS SLOTTS
INTRESSEFÖRENING
www.ekebyhovsslotts
intresseforening.se

SCOUTKÅRER

___

MÄLARÖ
JAKTVÅRDSKRETS
malarojvk@gmail.com

FÄRINGSÖ
SJÖSCOUTKÅR
www.faringso-sjoscoutkar.se

MÄLARÖARNAS
FÅRFOLK
malaroarnasfarfolk.se

MEDBORGARSKOLAN
www.medborgarskolan.se
SENSUS
STUDIEFÖRBUND
www.sensus.se

MYS OCH SPEL
www.mysochspel.se

STUDIEFRÄMJANDET
www.studieframjandet.se

ÖLAGET
www.ölaget.se

Ölsta folkets hus och park

En mötesplats för föreningsliv och kultur
Beskriv er
verksamhet?
– Ölsta folkets
hus och park är
en medlemsägd
ideell förening som
verkar för att skapa
en mötesplats för
föreningsliv och kultur. Vi erbjuder stora
lokaler med olika
scener och utrust-

ning för alla möjliga
slags aktiviteter.
Vad är utmärkande
för er?
– Vi är en levande
folkpark som fortfarande är aktiv efter
110 år.
Vad är aktuellt i
föreningen?

– Det sker aktiviteter kontinuerligt i
både hus och park,
men på grund av de
rådande restriktionerna för stunden
så har till exempel
vår populära julgransplundring och
andra arrangemang
fått ställas in.

FOTO: THOMAS RYDERMARKG

Under vinjetten ”Mälaröarnas rika föreningsliv” låter tidningen
föreningar berätta om sin verksamhet. Här pratar vi med Thomas
Rydermark för Ölsta folkets hus och park.

Vilka är framtidsutsikterna?
– Vi arbetar aktivt
med att bygga en

%KERÚ TAXI HAR UPPHÚRT MEN VI ÍKARE
KÚR VIDARE I EGEN REGI

bra grund inför
framtiden. Vi har
bra utrustning som
ligger i tiden, såsom

Ekerö
kommun
söker

projektorer, snabbt
wi-ﬁ och annan utrustning. Framtidsplanerna ser goda ut

MÄLARÖARNAS
MODELLFLYGKLUBB
www.mmfk.se
MÄLARÖARNAS
NATURSKYDDSFÖRENING
www.malaroarna.naturskyddsforeningen.se
MÄLARÖARNAS
ORNITOLOGISKA
FÖRENING
mof-ekero.se
MUNSÖ ADELSÖ
LOKALA KENNELKLUBB
malkk.se

STUDIEFÖRBUNDET
VUXENSKOLAN
www.sv.se

LOVÖ VÄVARE
lovövävare.se

MÄLARÖARNAS
BIODLARFÖRENING
www.malarobiodlarna.se

MÄLARÖ
HUNDUNGDOM
malarohu.weebly.com

___

MÄLARÖARNAS
KONSTFÖRENING
malaroarna.konstforeningar.se

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

SPF MÄLARÖARNA
spfseniorerna.se/distrikt
/stockholmsdistrikt.se

STUDIER

MÄLARÖARNAS
MUSIKSÄLLSKAP
www.mamus.se

ADELSÖ
FÖRENINGSRÅD
www.adelso.se

MÄLARÖ
BRUKHUNDSKLUBB
www.malarobk.se

PRO FÄRINGSÖ
www.pro.se/faringso

TRÄKVISTA
SJÖSCOUTKÅR
trasjo.scout.se

MÄLARÖARNAS
KAMMARKÖR
malaroarnas_kammarkor@yahoogroups.com

___
ÖVRIGA
FÖRENINGAR

så länge. Det ﬁnns
engagerade medlemmar som värnar om
ett folkets hus och
park.

VÄLKOMMEN TILL
MÄLARÖARNA
vtm@malaroarna.org

FAKTA
ÖLSTA FOLKETS
HUS & PARK
X Grundad
1911

X Medlemsantal
346

X Hemsida
www.olstafolkpark.se

Vad har ni för utmaningar framåt?
– Största utmaningen är ekonomin,
fastigheten åldras
och kräver stora
investeringar inom
en snar framtid.

z

FÖRENINGAR!
Vill ni berätta om er
verksamhet här ovan
och finns med i kommunens föreningsregister?
Mejla: forening@malaroarnasnyheter.se
Kanske blir det just er
förening våra läsare kan
läsa om i nästa nummer.

Personal till hemtjänst
och äldreomsorgen
Ekgården och Söderströmsgården samt
hemtjänsten i Ekerö kommun söker
undersköterska och timvikarier till våra
verksamheter.
Vi söker dig med genuin vilja att hjälpa andra.
Vi lägger stort fokus på aktiviteter och en meningsfull
vardag. Det är viktigt att du kan skapa goda relationer
och kan anpassa dig till nya omständigheter.

n $ITT LOKALA 4AXIBOLAG PÍ HEMMAPLAN n
0ERSONTRANSPORT OCH BUD
"OKA DIN BIL PÍ WWWHANINGENYNASTAXISE ELLER PÍ    

Du är en god lyssnare och visar hänsyn.
Du har undersköterskeutbildning och goda kunskaper
i svenska språket och inom data. Det är meriterande
med några års yrkesvana inom vårdyrket.

Läs mer på jobb.ekero.se

0lODU|DUQDVQ\KHWHU
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ÖARNA RUNT

(-

oarna@malaroarnasnyheter.se

Över 30 000 till Barncancerfonden
Den för ekeröborna numera klassiska julbelysningen på
Harvägen är nu nedsläckt och insamlingen till Barncancerfonden
avslutad. Totalt kom det in 30 305 kronor. Husets ägare, Kristina
och Anders Rudholm är mer än nöjda hälsar de:
– Vi vill framföra ett stort tack till alla förbipasserande som

stannat till och beundrat eller förfärats över vår belysning samt
bidragit med pengar till vår insamling. Pengarna har gått direkt
till Barncancerfonden. Insamlingen inbringade långt mer än vad
vi hade hoppats på.

I början på januari gästades Radio Viking och programmet Annis
musikcafé av bandet The Wingmen. Bandet som bildades för
drygt två år sedan består av fem killar. 2019 uppmärksammade
Radio Viking som första radiostation deras då nyskrivna låt ”Walk
on the moon”. Nu var det dags igen. I december gav de ut sitt
första album ”Only for tonight” och som åter första radiostation
bjöd Radio Viking in dem till studion. Bilden från vänster: Tim
Jupiter, Simon Bylund, Daniel Petersson och programledaren Anni
Stavling. Saknas gör Kaspar Almlöf och Daniel Siverson.

FOTO: ANDERS RUDHOLM

FOTO: STAFFAN STAVLING

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”.

Toppa med
hemkörning!
Handla online.

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

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

VÄLKOMMEN IN PÅ ICA.SE/TAPPSTROM

Öppet 7–22

Hos oss
är det viktigt
med kvalitet!
Välkommen
till oss!

(. '+_Vcj Vg^'%'&
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Med över 30 års samlad erfarenhet
skapar vi tillsammans vackra minnen

FAMILJ

familj@malaroarnasnyheter.se

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

Vår älskade

Svante Hagdahl
Leif Eriksson
Heli Ekberg och Leif Eriksson

* 30 september 1968
har lämnat oss
i stor sorg och saknad
8 januari 2022

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö

CAMILLA

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Den 5/1 blev vår Ironman
5 år! Stort grattis önskar
mamma, pappa, Simon och
Bosse. Vi älskar dig!

Grattis William Strate på
22-årsdagen den 19/1 från
mormor, morfar, mostrar,
morbröder och kusiner.

___
AVLIDNA

• Elvy Margareta Dannbeck, Ekerö, avled den
22 december i en ålder av
80 år.
• Erik Valdemar Rosell,
Ekerö, avled den 28 december i en ålder av 85 år.
Hans Melander,
tredje generationen

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

• Jan Gunmar, Ekerö, avled
den 6 januari i en ålder av
91 år.
• Maud Elisabeth Bredler,

Färingsö avled den 9 januari i en ålder av 89 år.
• Lars Håkan Johansson,
Ekerö, avled den 10 januari
i en ålder av 54 år.

• Paavo Aatos Nyman
Ekerö, avled den 16 januari
i en ålder av 82 år.

Brommaplan 409, tel 08-26 81 10. Jourtelefon dygnet runt. www.klockarebolaget.se
7ÉSLÇSB

&MWZ%BOOCFDL

Begravningsbyråer

Med lång tradition
och gedigen
kunskap hjälper
vi er att utforma ett
minnesvärt avsked

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!

Rut-avdrag!

www.ignis.se

Auktoriserad av SBF

Erskinesalen

27 januari
kl 19.30
”Brooklyn”
Covidpass behövs
se info på hemsidan
YYYGMGTQƂlmstudio.se

Sandviksvägen 4
Tidsbokning
på telefon
08 - 560 310 65

EKERÖ
FILMSTUDIO

Hem/företagsstäd

Vår kära

Nora Sandén

BQSJM
EFDFNCFS

* 9 november 1924
✝ 15 december 2021
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HANS och EVA
Felicia Moa
Släkt och vänner
Ditt hem som Du älskat
där blommor har spirat
det lämnar Du nu
för en skönare värld
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LSFUTFOBWEFOÇSNBTUF
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Avslutningsdans
24/4!
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Avs
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2
4/4!!
Tid: Baskurs: kl 18-19.30. Påbyggnad: kl 18.45-20.15
Kostnad: Intensivkurs: 350 kr/pers
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p nde kurs: 800 kr/pers
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Anmäla
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an:
n far
arin
ingsohumbuggs@gmail.com
Anmälan:
faringsohumbuggs@gmail.com

Varmt välkomna!

Vår älskade

Sixten Jonsson

BARBRO
TOMAS med familj
Släkt och vänner
Du går ifrån oss
men är ej borta
I våra tankar
Du lever kvar
Begravningen äger rum i Ekerö
kyrka fredag 11 februari
kl. 14.00. Efteråt inbjudes till
minnesstund i Hembygdsgården.
Tänd gärna ett ljus till minne av
Sixten via hans minnesrum på
malarobegravning.se

Vår älskade

Håkan
Johansson

www.ekerostad.se
070-5601954

Kom och dansa med
vårt
vå
årt glada
glad
da gäng!
gäng
g!

Begravningen äger rum i Sånga
kyrka i kretsen av de närmaste.
Minnesfond finns hos
Diabetesförbundet.

Begravningen har ägt rum
i kretsen av familjen.

FÖNSTERPUTS

Buggkurs!

Släkt och vänner

* 25 november 1937
har lämnat oss
i stor sorg och saknad
Ekerö
✝ 11 januari 2022

Varmt välkommen med frågor eller besök!

IGNIS

Birgitta
Niklas och Jenny
med familjer

• Karl Erik Sixten Jonsson,
Ekerö, avled den 11 januari
i en ålder av 84 år.

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.

Alfa Ekerö

EMMA och PHILIP
Elise
SANDRA

Vår älskade
Make, Pappa,
Bror, Morfar och Svärfar
7ÉSÇMTLBEF
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Jan Gunmar
Vår älskade

Paavo Nyman
* 18 april 1939
✝ 16 januari 2022

* 14 juli 1930
har lämnat oss
i stor sorg och saknad.
Ekerö
✝ 6 januari 2022

ANNELI
CHRISTIN och BJÖRN
GISELLA och PER
Barnbarn
Släkt och många vänner

BRITTA
PIA och TONY
Elvira
PELLE
Ingrid
Övrig släkt och vänner

Vi binder en krans av minnen
de finaste vi har
Den kommer alltid
att blomstra
hos oss är Du för evigt kvar

Ditt goda hjärta
Ditt ljusa sinne
hos oss skall leva
i tacksamt minne

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Ekerö kyrka torsdagen
den 10 februari kl. 11.00.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. Anmäl deltagande
till Mälarö Begravningsbyrå
senast 3/2 på tel. 08-560 360 80.

Begravningen äger rum
i Ekerö kyrka fredagen
den 11 februari kl. 11.00.
Efter akten skiljs vi åt.
Tänd gärna ett ljus eller
skänk en gåva till valfri
fond via Jans minnesrum
www.malarobegravning.se

Vännäs
* 18 juli 1967
har hastigt lämnat oss i
stor sorg och saknad
Ekerö
✝ 10 januari 2022
MATTIAS DANIEL
Martina
Cecilia
Mamma och Pappa
Östen med familj
Elisabeth med familj
Övrig släkt och vänner
Snön faller och vi med den,
snön faller till morgonen
Då blir det ljust
Ulf Lundell

Begravningen äger rum
i Ekerö kyrka fredag
den 4 februari kl.11.00.
Begravningsakten
avslutas i kyrkan
www.ignis.se
Tänk gärna på
Cancerfonden
tel 010-199 10 10
eller
Rädda barnen
tel 020-52 52 00

0lODU|DUQDVQ\KHWHU
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MÄLARÖKRYSSET

(/

kryss@malaroarnasnyheter.se

TÄVLA! Välkomna att lösa ett korsord

på temat Mälaröarna. Krysset är konstruerat av mälaröbon Lars Fjellström.
Lös krysset och lista ut meningen/meningarna i de färgade
rutorna. Mejla meningen till: kryss@malaroarnasnyheter.se
och uppge även postadress. I ämnesrutan skrivs bara föroch efternamn. Bland de rätta svaren lottar vi ut:
2 biljetter hos Mälaröbion till antingen filmvisning eller till
”Live på bio” – operaföreställningar direkt från Metropolitan

Bilden: Ekerö IK F09 innebandy.
FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS

Vi gratulerar Birgit Backlund, Ekerö, till förra numrets vinst
där korsordet hade nedanstående lösning.

EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad
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z Bojstenar
z Muddring
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"LÍ TIMMEN

)NGEMAR %RIKSSON
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z Bryggor

0LATS PÍ SCEN

2OFFE ,ARSSON

!NNI 3TAVLING



0YRETS FREDAG
0YRET %RICSON

z Sjötransporter

2OCKOKO

z Sjöbodar
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z Båtlyftar

3KIVAT OCH KLART
+JELL +ARLSSON

z Vågbrytare

3TORBAND OCH MYCKET
ANNAT

z Kranlyft
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4HE |S

,EIF (ELENIUS

6IKINGS .ATTSUDD

-USIKSKAFFERIET
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z Vassrensning
z Borrning
z Vinterförvaring

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

EKERÖ REDERI AB

z

08-560 347 69

z

info@ekerorederi.se

tyck!
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Trafikstoppen vid Kanton
kan lösas med en bro
Det största traﬁkproblemet i vår kommun
är den dåliga framkomligheten på den enda
vägen mot Brommaplan.
Ännu sämre har det
blivit sedan Traﬁkverket
startade bygget med
Förbifarten

handlar om sträckan från
Lindö tunnel till Kanton.
Vid Kanton fortsätter
cykelbanan som tidigare,
vilket innebär att cyklister
behöver korsa vägen vid
Kanton för att komma över
på motsatta sidan.
Men stopp där – hur
tänkte man nu? Istället för
att minimera de många signalstoppen vid Kanton så
kommer de att bli ännu ﬂer.
Det är många som cyklar till
och från arbetet. Här är bilköerna som längst och nu
blir det nästan ett hopplöst
läge. Hur har kommunen
reagerat på detta?

Vi liberaler har länge
förespråkat en gång- och
cykelbro över korsningen
vid Kanton. Det handlar
om en tillfällig bro som inte
stör världsarvet, en smäcker
bro i stål som kan smälta in
i kulturlandskapet. För det
är ju framförallt de kulturbevarande myndigheterna
som hittills sagt nej till
denna lösning. Med lite fantasi kan man lösa allt! För
trettio år sedan anordnades
en internationell golftävling på Drottningsholms
golfbana. Och se – då placerades en tillfällig gångbro just vid Kanton. Det

gick alldeles utmärkt och
underlättade tillgängligheten för den stora publiktillströmningen. Så man
kan ju undra varför det är
så omöjligt att göra något
liknande idag – trettio år
senare! Tekniken borde
dessutom ha utvecklats
sedan dess. Tänk om
Traﬁkverket och tänk rätt!
Riksantikvarieämbetet
behöver också ompröva
sina fastlåsta regler runt
världsarvet.

Tiggeriförbudet
Ekerö förbjöd tidigare tiggeriet i kommunen, men
vad gör? Tiggeriet pågår ju
fortfarande. Tycker inte om
att bli tilltalad med ”Hej
mamma”, ”Tjenare” med
mera av personer jag inte
känner. Det har till och med
ringts på min ytterdörr
och en av tiggarna stod
utanför med framsträckt
tiggarmugg. Tyckte det var
mycket otrevligt och har
numera alltid låst ytterdörr.
Hoppas på åtgärd mot
detta!

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

Att den värsta ﬂaskhalsen
är traﬁkljusen vid övergångsstället vid Kanton,
det känner de ﬂesta till.
Men nu lyckas Traﬁkverket
försämra traﬁkﬂödet ytterligare. Cykelbanan längs
Lovövägen har ﬂyttats från
ena sidan till den andra. Det

Minnesgåva

Tjänstemän och politiker, tydliga roller Vi fortsätter stå upp för
avgörande för vår demokrati
kommunens alla skolor

Många arbetsgivare har som
tradition att visa sin uppskattning för personal som
varit anställda länge inom
företaget. Denna tradition
ﬁnns även inom offentlig
sektor, så också i Ekerö
kommun. Bland de många
verksamheter som ﬁnns
inom en kommun och som
är kommunens ansvar, ﬁnns
också daglig verksamhet.
De som deltar i daglig verksamhet har visserligen inget
formellt anställningsförhållande, men verksamheten
ska efterlikna den ordinarie
arbetsmarknaden i den
mån det går. Ett sätt att visa
uppskattning för de som
deltar i daglig verksamhet
vore att inkludera även dem
bland de inom kommunen
som kan få en minnesgåva
efter 25 års arbete. Detta görs
redan i Sundsvall, Uppsala,
Malmö och Göteborg. Vi
har därför ansett att detta
även ska införas i Ekerö
kommun och har därför
lämnat in en motion för
behandling och efter ett år
kan vi se resultatet. Med förhoppning att den kommer
att bifallas.
– Öpartiets KF grupp

Ekerö kommun är en välskött och stark organisation.
För trettiotusen medborgare är detta den huvudsakliga demokratiska arena.
En öppen diskussion hur
demokratin ska utvecklas
och värnas är lika angelägen
här som på alla nivåer inom
vårt folkstyre, och dessutom ett fastlagt uppdrag
för kommunstyrelsen.
Turerna kring de facto
nedläggningen av Munsö
skola 2020, där kommunledningen istället för att
avgöra saken i en transparent diskussion mellan
folkvalda kunde räkna med
att få sin vilja fram genom
att hålla frågan inom tjänstemannaorganisationen,
var ett varsel om att något
inte står rätt till.
Tjänstemännens förståelse och lyhördhet för
majoritetens prioriteringar
är en egenskap som värderas
högt hos kommunalråd och
gelikar, men kan gro till ett
demokratiskt problem. Det
är ett förhållande som kan
vara praktisk för politiker
när impopulära beslut ska

tas och viljan att offentligt
stå upp för dessa är låg hos
de folkvalda. Tjänstemän
kan inte röstas bort.I alla
politiska organisationer
där ett parti dominerar
under långa perioder ﬁnns
en tendens att tjänstemän
glidande socialiseras, och
rekryteras, in i en partipolitisk eller ideologisk gemenskap.
Regeringskansliet innan
maktskiftet 1976 brukar
nämnas som exempel på
detta. Skymtas liknande
tendenser i kommunhuset vid Tappström?
Möjligheten för befattningshavare att gå mellan
tjänstemannarollen och den
politiska dito är viktig. De
politiska Sverige behöver
ﬂer och inte färre representanter med de erfarenheter
sådant arbete ger. Samtidigt
bör formerna för sådana
övergångar vara föremål för
någon typ av begränsning,
att gå från en senior tjänstemannaroll i en förvaltning
till den politiska nivån i
samma förvaltning kan
skapa frågor om lojaliteter

och även på vilka grunder
tjänstemannarekryteringen
sker.Vi måste utgå för att
partipolitiska hänsyn inte
påverkar rekryteringen
inom kommunerna, samtidigt som vi inte kan tillåtas
bortse och nonchalera indikationer på det motsatta.
Integriteten, att kunna
säga nej och stå upp för
den opolitiska och ibland
obekväma är avgörande
för tjänstemän som ska ge
samma stöd till ledningen
oavsett vilken politisk färg
som styr. Denna integritet kan undermineras av
decennier i gemensamma
teambuilding-övningar och
vid generösa representationstafﬂar.
Sammantaget bör en
kommun av Ekerös storlek
överväga att utforma riktlinjer för hur tjänstemannaorganisationens oberoende
ska värnas. Så kan medborgarnas förtroende och kommunens anseende fördjupas
och säkras.
– August Borg,
Adelsö
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Om Miljöpartiet hade
varit med och styrt Ekerö
kommun hade Munsö
skola återöppnat årskurs
3 till hösten. Vi hade sett
till att framtiden för övriga
skolor i kommunens
glesbygd varit mycket
tryggare. Vi hade gjort
detta utan att minska
satsningen på några andra
skolor i kommunen. Vår
mycket tydliga ståndpunkt
är nämligen att alla barn
ska kunna gå, cykla eller
åka skolbuss – en kortare
stund – till väl fungerande
skolor. Kvaliteten på våra
barns skolgång ska inte
påverkas av var de bor i
kommunen. Våra barns
skolgång ska inte innebära
en kamp att hålla sig pigg
under skoldagen, på grund
av allt för långa resor. Våra
barns skolgång ska inte
innebära att de inte har
någon ork för fritidsaktiviteter när de väl kommit
hem. Det våra barns
skolgång ska vara är högkvalitativ och samtidigt
tillgänglig för kommunens
alla barn.

(EMSTËDNING
z &LYTTSTËDNING
z 6ISNINGSSTËDNING
z "YGGSTËDNING
z 3TORSTËDNING
z (EMSERVICE
z

   

Liberalerna Ekerö
– Gunilla Lindberg
– Fredrik Ohls



– Missis

För oss är detta så viktigt
att vi prioriterar det. Det
ﬁnns förnuftiga, ekonomiska och kvalitetssäkra
lösningar – som hade
kunnat sättas i verket
redan nu. Därför hade vi
med en konkret peng för
detta i vår budget. Vi ville
inte vänta och se. För det
har de drabbade barnen
inte tid med.
Vi ser det som vår
skyldighet som förtroendevalda att lösa detta
– omedelbart. Vi kommer
därför fortsätta att berätta
om de lösningar vi ser för
kommunen som helhet
och detta är också vad vi tar
med oss till nämnden när
arbetet för året nu tar sin
början.

Vänliga hälsningar
från MP:s ledamöter
i barn- och utbildningsnämnden
– Anders Rosenquist af
Åkershult (MP)
– Per Lidman (MP)
– Iren Bakkerud (MP)
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Replik till ”Något som skaver i kommunens pastorat”
REPLIK 1
Med anledning av insändaren från SD:s Beatrice
Rugland Timgren och
Björn Ulander vill vi göra
en del klargöranden och
berätta om Svenska kyrkans demokratiska grund
och hur den fungerar i
praktiken.
Svenska kyrkan är en
öppen folkkyrka. Det innebär att du som medlem kan
vara med och demokratiskt
påverka beslut i kyrkan,
både på lokal och nationell
nivå. Antingen genom att
engagera dig eller genom
att rösta i kyrkovalet. Eller
båda.
I församling och pastorat
är den ytterst ansvariga
instansen kyrkofullmäktige. Under fullmäktige
kommer sedan ett kyrkoråd
och ett antal utskott. En
förtroendevald kan ingå i
ﬂera instanser och exempelvis både sitta i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och

ett eller ﬂera utskott. Man
kan alltså inte addera alla
poster och få fram en total
summa förtroendevalda
då många namn kommer
tillbaka både fyra och fem
gånger.
Ekonomiskt är de två
klart största posterna i
Färingsö församling och
Ekerö pastorat löner till
personal och underhåll
och drift av lokaler och
kyrkor. Personal, för att vi
ska kunna erbjuda stöd och
verksamhet för alla åldrar,
året runt. I underhåll ingår
bland annat att drift och
renovering av de totalt åtta
medeltida kyrkor som vi
har i vår kommun. Ett fantastiskt kulturarv för nutid
och framtid.
Kostnad för arvoden
till förtroendevalda och
revisorer är en mycket
liten post i budgeten och
utgör cirka 0,57 procent
av den totala budgeten i
Färingsö församling och
motsvarande 0,02 procent

i Ekerö pastorat. (Beräknat
på senaste bokslut för år
2020.)
Om Färingsö församling och Ekerö pastorat
ska slås ihop är en fråga
för Stockholms stift och i
dagsläget ﬁnns inga sådana
planer. Huruvida en sammanslagning skulle innebära en ekonomisk besparing är heller inte självklart
har det visat sig av tidigare
exempel.
– Lars Erik ”Eje” Olsson,
kyrkofullmäktiges
ordförande Färingsö
församling
– Jan-Hugo Nihlén,
kyrkofullmäktiges
ordförande
Ekerö pastorat

REPLIK2
Vi delar till viss del den
uppfattning som Beatrice
och Björn från SD framför om att en stor politisk

överbyggnad i församlingen inte är bra. Vi går
möjligen ett steg längre
och menar att kyrkans förtroendevalda inte ska sitta
där för att genomdriva sitt
partis politik. Rimligt är att
kyrkans personal får hjälp
i sitt arbete av kyrkligt
engagerade människor som
har olika kompetenser.
Undertecknade är aktiva
i POSK (Partipolitiskt
obundna i Svenska
kyrkan) som består
av människor
som röstar olika
i partival, men är
förenade av en vilja
att utan ersättning
hjälpa till med det
vi kan. Vi har mer
gemensamt med
eldsjälarna i ideella föreningar än
betalda politiker.
Sedan hör det till
saken att det inte
handlar om sjuttio
personer, snarare
70 positioner där

många är engagerade i ﬂera
olika sammanhang. Till
exempel är många ledamöter i kyrkofullmäktige med
i andra råd och grupper
eller engagerade som kyrkvärdar, kokar kyrkkaffe,
besöker äldreboenden
tillsammans med diakoner
utan att få eller ens önska
betalning. Det ﬁnns ett
stort värde att få möjlighet
att engagera sig och hjälpa
till på olika sätt.

– Maria Hegenbart,
ledamot i Ekerö
kyrkoråd, kyrkofullmäktige, kyrkvärd,
körsångare
– Niklas Hegenbart,
ledamot i Ekerö kyrkofullmäktige, ersättare
i förra valnämnden,
tidigare miljögruppsmedlem, körsångare

Replik Dykhoff och Lindberg angående nya skolan
Läget är centralt och framför
allt kommer skolan med alla
I två insändare i förra numret barn från grundsärskolan och
grundskolan ligga i direkt
av MN ifrågasätter skribenterna nybyggnationen av nya anslutning till vår vackra dal,
Ekebyhovsskolan vid Brygga. skidbacken samt den magniDykhoff påstår att oppositio- ﬁka bokskogen. Detta är en
nen är emot vilket mig veter- miljö som få kommuner kan
ligen inte stämmer. Samtliga erbjuda sina viktigaste medborgare det vill säga våra barn
partier ställer sig bakom
skolbygget, men det är fram- och ungdomar.
Skollokalerna i sig
för allt traﬁksituationen som
kommer berika detta område
tagits upp både av oss polioch bidra till att göra denna
tiker, boende och företagare
del av kommunen ännu
i området. Här tas det nu
mer attraktiv och levande.
ett omtag för att utreda traPlaceringen innebär också
ﬁksituationen grundligare,
att såväl de som idag bor
och förhoppningsvis hitta
nära Ekebyhovsskolan inte
kompletterande lösningar.

REPLIK

får sin nya skola så mycket
längre bort men också att
alla nya barn och ungdomar
som ﬂyttat in i Jungfrusund
och de som ﬂyttar in i kommande bebyggelse från Ekerö
centrum bort mot Brygga
får en attraktiv skola centralt
placerat. Ekebyhovsdalen
är viktig och här står det i
Översiktsplanen att bostäder
inte kommer att vara aktuella. Vi i Ekeröalliansen har
även initierat ett uppdrag
där vi vill ta ett helhetsgrepp
kring Ekebyhovsdalen och
Jungfrusundsåsen.
Att placera skolan i Älvnäs
som Liberalernas Gunilla

Ja! Vi i Öpartiet står upp för
kommunens medborgare,
vilket ni Ove och Emma
med ert parti inte gjorde
vid Ekebyhovsskolans nedläggning av högstadiet och
inför beslut om utförsäljning av Sanduddenskolan
samt nedstängning av
årskurserna 3 till 6 vid
Munsö skola. Även vid
byggplanerna vid Träkvista
torg, eller förändringarna
vid Stockbygården och placeringen av nya bussdepån.
Listan kan göras lång. Ni
frånsäger er också rösten ni
lade vid votering av oppositionspartiernas säryrk-

ande vid beslut av budgeten. Det ﬁnns att läsa i
kommunfullmäktiges protokoll daterat 2021-11-23.
Det ska påtalas att det var
Ekeröalliansens partier M,
C, KD som genom omorganiseringsbeslut i olika
steg såg till att den kvalité
som ni så gärna vill ha slogs
i spillror på Munsö skola.
I er replik påstår ni dessutom att vi anklagar tjänstemännen för att bryta mot
skollagen, vilket är helt fel.
”I insändaren skriver vi att
det är Ekeröalliansens partier M,C och KD med stöd
av SD som istället för att
sänka skatten hade kunnat
möjliggöra närheten till sin

–Sivert Åkerljung (KD)
Ordförande i barn- och
utbildningsnämnden

SÅ HÄR TYCKER VI!

Anklagelsen helt fel
REPLIK

Lindberg föreslår är ju ännu
mer ocentralt och kommer
bland annat att generera
enorma traﬁkﬂöden i centralorten där 100 tals barn
kommer att få längre till
skolan. Efter vissa justeringarr
för traﬁksituationen är vi
övertygade om att den nya
Ekebyhovsskolan kommer
att skapa en attraktiv och
levande miljö i nya ändamålsenliga lokaler i en fantastisk omgivning för våra
barn och ungdomar.

skola för alla elever, enligt
skollagens närhetsprincip”.
Det är ett val som vi som
folkvalda väljer och vill stå
för. Vi vet att all personal
gör ett fantastiskt arbete
utifrån de förutsättningar
som ges. Att ni väljer att
framställa oss som ett parti
som far med osanning titt
som tätt får stå för er, med
förhoppning att kommuninvånarna ser det annorlunda inför valet 2022. Vi
gläds åt att Centerpartiet
har ändrat sig när det gäller
enskilda avlopp och nu
står på Öpartiets sida.
Under många år har ni i
miljönämnden, genom
centerpartiets ordförandepost avslagit de ﬂesta
avloppsansökningar i de
så kallade K2- områdena,
just med hänvisning till
att kommunalt vatten och
avlopp saknas i ytterområden såsom Adelsö Munsö,
Färingsö.

– Öpartiets styrelse

Vilka djur har du
skådat på Mälaröarna?

Richard Olsson, 39,
Färingsö:
– Jag har sett älgar, rådjur,
hjortar, vildsvin, rävar och
örnar. Förut bodde jag längre
ut på Färingsö och då sprang
älgarna runt husknuten,
men nu har jag nog inte sett
någon älg sedan förra vintern
faktiskt.

Petra Andersen, 55,
Ekerö:
– Jag har sett vildsvin, rådjur
och räv. Nej förresten, någon
räv har jag inte sett. Men för
några år sedan såg jag en älg
mitt i tätorten på Ekerö.

Anita Slånevall, 70,
Ekerö:
– Rådjur ser jag nästan dagligen. Men jag har också sett
älgar, harar, vildsvin, rävar,
grävlingar och havsörn. Det
är ju för djuren och naturen
jag bor här. Visst äter de upp
mycket men då får man anpassa trädgården.
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SCHAKT & TRANSPORT AB
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LARMET GÅR
MÄLARÖARNA | De ärenden som dominerar hos
polisen just nu är de trafikrelaterade. Förare anpassar
i flera fall inte hastigheten
till rådande väglag, vilket
resulterat i olika typer av
olyckor.

mäts med laser till 71 km/h
på en sträcka med högst tilllåtna hastighet på 50 km/h.
Föraren förnekar brott.

HÖSTRÅGSVÄGEN
9 JANUARI
X Skadegörelse: Sönder-

Lätt lastbil stoppas för
kontroll som visar att den
ensamma föraren har falskt
pass och att lastbilen är framförd med överlast.

EKERÖVÄGEN 13 JANUARI
X Olovlig körning, brott
mot trafikförordningen,
brukande av falsk urkund:




slagen bakruta, varningsljus,
arbetsbelysning på grävmaskin.
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BRYGGAVÄGEN
13 JANUARI
X Stöld: Katalysator stals

HILLERSJÖNÄSVÄGEN
10 JANUARI
X Brand utan misstanke
om brott: Brand i skorsten
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som släcktes och undersöktes av räddningstjänst. Ingen
blev allvarligt skadad.





Satt fast högt ovanför en kakelugn i matsalen i lokalen.

www.mtekero.se

EKERÖVÄGEN 14 JANUARI
X Smitning från trafikolycksplats: Okänd gärnings





athias@tekero.se • 076-710 18 98

stoppade lastbil i samband
med annat ärende. Föraren
var påverkad av narkotika.



KUNGSBERGAVÄGEN
11 JANUARI
X Smitning från trafikolycksplats: Okänd

Vi gör hembesök med gratisQHHGTVHÒTHTÁICP





BJÖRKUDDVÄGEN
21 DECEMBER - 10 JANUARI
X Stöld: En högtalare stals.

gärningsperson har med
buss orsakat skada på en personbil och därefter avlägsnat
sig från platsen utan att
tillkännage sig själv.





FÄRENTUNAVÄGEN
13 JANUARI
X Hastighetsöverträdelse:





Personbils hastighet upp-

F’SONS

Vi är med dig
hela vägen när du
ska köpa eller
sälja bostad.

ALLSERVICE AB

www.fsons.se
z Trädgård & Fastighetsunderhåll

Våra mäklare är experter på att
sälja bostäder. Kombinationen av
lång erfarenhet, fingertoppskänsla och lokalkännedom gör
oss till en trygg partner.

z Trädfällning & Stubbfräsning
z Mark & Anläggning

21 JANUARI
X Stöld: Juice och vin är
stulet från husets uterum.
Fotspår i snön vittnar om
en storvuxen person med
skostorlek 45+.


JUNGFRUSUNDSVÄGEN

21 JANUARI

X Försök till inbrottsstöld:
Okänd gärningsperson har
genom att bryta på ett fönster försökt att ta sig in
i målsägarens hus. Fotspår
syns på taket fram till fönstret samt runt huset.


NYCKELBYVÄGEN

21 JANUARI

X Försök till stöld: Två
okända män försökte slå loss
en diskho som stod under
en presenning på ett fält, när
anmälaren frågade dem om
de bett om lov åkte männen därifrån i en silvergrå
skåpbil.


Försök till inbrottsstöld
KLEVBERGSVÄGEN

21-23 JANUARI
X Okänd gärningsperson
har försökt bryta sig in i en
villa men inte kommit in.
Altandörrens fönster krossa


Din lokala målare på Mälaröarna
070-610 93 94
stefan@stromgrens.se
strömgrens måleri
stromgrensmaleri
AedjWaj&-&#-+),***WddW`Wdiied$i[

Kvarngränd 9
Färentuna

EKERÖ
FILMSTUDIO

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

z Lastväxlare med kran

de (född -45) blir uppringd
av person som uppger sig
ringa från Nordea. Denne
uppmanar till utlämnande av
information om bankkort.
Målsägande ber att själv få
återkomma till Nordea.
DALBOVÄGEN

EKERÖVÄGEN 17 JANUARI
X Drograttfylleri, ringa narkotikabrott: Polispatruller

från Toyota Prius medan den
stod i garage på Bryggavägen. man körde in i mötande bil
så att sidospegeln lossnade.
JUNGFRUSUNDSVÄGEN
Föraren avvek från platsen
14 JANUARI
utan att stanna och lämna
X Grovt rattfylleri, vårdssina kontaktuppgifter.
löshet i trafik: Alkoholpåverkad förare körde av vägen, HAMPVÄGEN
bilen fick bärgas från platsen. 27 DECEMBER - 18 JANUARI
X Stöld: När bilägaren skulKARLSKÄRSVÄGEN
le flytta sin bil upptäcktes att
13-14 JANUARI
katalysatorn var avsågad och
X Stöld genom inbrott:
stulen.
Altandörren uppbruten och
husägaren har blivit bestulen SANDUDDSVÄGEN
på diverse gods.
18 JANUARI
X Stöld: Paketleverans
SANDVIKSVÄGEN
utanför dörren stulen. Stod
15 JANUARI
utanför dörren 18 januari
X Grovt rån, grovt olaga
klockan 21.10. Vid kontroll
hot, egenmäktigt förfaran21.30 fanns varan inte kvar.
de: Polisen larmas om att tre
pojkar i tonåren har rånats
RÖNNEBOVÄGEN
av en grupp unga män med
20 JANUARI
ett pistolliknande föremål.
X Försök till bedrägeri
Rånet ska ha skett i Träkvis(åldringsbrott): Målsägan-





ta omkring klockan 20:45.
Rånarna tvingade till sig en
dyr jacka och en keps. Efter
rånet lämnade gärningsmännen platsen i ett fordon. Flera
patruller beordras till platsen
men det finns i nuläget ingen
misstänkt.

Erskinesalen

Vi har även webbutik med hemleveranser av
jordprodukter, vattenskoterbryggor m.m.

27 januari kl 19.30
”Brooklyn”

Tel: 560 47 111 z info@fsons.se
Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

Boka din bil på
www.haningenynastaxi.se
eller på 08-520 111 11
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Covidpass behövs
se info på hemsidan
YYYGMGTQƂNOUVWFKQUG

Sättra småfågelkrog



Vi erbjuder massage och yoga
i små grupper med personlig omtanke
i trivsam miljö!



BRYGGAVÄGEN 109 – EKERÖ

Stärk din konkurrenskraft
på arbetsmarknaden

SKAFFA KÖRKORT NU!
Var smart – börja nu!

BRA FINANSIERING

Nu även automat

BOKA KU
RS
PÅ VÅR
HEMSIDA
,
RING ELL
ER
MEJLA!

KÖRKORT FÖR BIL & SLÄP
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Varmt välkommen
till oss på
Mälarö Yoga
& Friskvårdcenter!

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

Mått:1,7 x 0,7 x 0,6 m
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Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com
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Träkvista Bilservice AB
5%

VATTENBRUNN
BERGVÄRME

Välkommen till Circle K i Träkvista!

Tel: 08-560 243 48
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www.ekerobilskadecenter.com
4EL     s 3KÍ )NDUSTRIOMRÍDE

2

6

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

Öppet
Månd-Fred
06-24
Lörd, Sönd, Helgdag
08-24
Tel 08-560 300 96

(1

7

Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

Service • Däck

UTHYRNING

Personbil, lastbil & släp

+

Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag

Service och
reparationer
av alla
bilmodeller

'

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

Din verkstad
nära Dig
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08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se
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LOCAL HEROES
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Tunnlandsvägen 3

Lackering I^
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Tel: 08-560 313 40
www.coloramaekero.se
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Och vi lovar att göra allt vi kan för att lösa ditt problem.
Välkommen till Leja – vi har koll på Mälaröarna!
MARKPLANERING • HUSGRUNDER • DRÄNERING • DIKNING
GRUS- OCH JORDLEVERANSER • GRÖNYTESKÖTSEL • VÄGBYGGEN
VINTERVÄGHÅLLNING • AVLOPPSANLÄGGNINGAR
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 ÍR I BRANCHEN BETYDER
KVALITET OCH ANSVAR
6I LACKERAR OCKSÍ ANDRA
TRË OCH JËRNKONSTRUKTIONER
2ING ELLER MAILA
OSS FÚR PRISFÚRSLAG

   
  
INFO MICKLACKSE
WWWMICKLACKSE

50.5
z 6ATTENAVLOPPSANLËGGNINGAR
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6I LACKAR SNABBT OCH
PROFFSIGT 6I KAN HËMTA
LEV OCH DEMMONT
.#3 KULÚRER FÚR ENKELT
KULÚRVAL 6I TAR ËVEN EMOT
BORD STOLAR SKÍP MM

Troxhammar Entreprenad AB
Fågelängens Gård 179 75 Skå
Marcus: 0705 79 21 40
Kalle: 0708 24 51 40
troxab.se

08-707 33 00 • lejagruppen.se
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FÄRG TAPET
GOLV

Följ oss på Facebook
och Instagram!

När du behöver hjälp ﬁnns vi här.

Grunder
Enskilt avlopp
Reningsverk
Infiltration
Markbädd
Installation av
kommunalt VA
Bryggor
Sjötransporter
Trädröjning max 25cmØ
Entreprenader utförs
även på öar
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ISOLERING
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)NNEHAR F SKATTSEDEL OCH ANSVARSFÚRSËKRING
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08-560
304304
5454
08-560
070-555
070-555
15 15
0808
info@nyplat.s
info@nyplat.se
www.nyplat.s
www.nyplat.se
Grundat 1921

s 4AK OCH FASADARBETE
s 3KRËDDARSYDDA PROlLER OCH PRODUKTER
s 4IGSVETSNING
s 2EPARATION AV SKOPOR OCH PLOGAR
s 4ILLVERKNING AV GRINDAR STAKET OCH RËCKEN
s 6ENTILATION mËKTAR SPIRORÚR TILLBEHÚR MM
s 4ILLVERKNING AV SKORSTENAR
s ,EGOTILLVERKNING
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6I JOBBAR BÍDE
MOT PRIVATPERSONER
OCH FÚRETAG
6I HAR KOLLEKTIVAVTAL OCH ËR
)3/ CERTIFIERADE
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ADELSÖ VILLA

Adelsö ringväg 395, Adelsö
5 ROK 144 KVM UTGÅNGSPRIS 3 800 000 KR
TOMT 1 022 KVM BYGGÅR 1990 EP 161 KWH/KVM/ÅR
VISAS RING FÖR TIDSBOKNING
MÄKLARE JENNY NÄSLUND, 070-826 83 00

Trivsam familjevilla
Garage
Pool

Varmt välkomna till denna trivsamma och välskötta 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. Här växer äldre fruktträd, plommon, körsbär och äpple. På framsidan finns en stor
trädäckad uteplats med pool. På baksidan finns ett trädäck med uteplats under skyddande tak.

EKERÖ VILLA

Borstvetevägen 13, Väsby
7 ROK 136 KVM UTGÅNGSPRIS 7 450 000 KR
TOMT 1 020 KVM BYGGÅR 1973 EP 102 KWH/KVM/ÅR
VISAS RING FÖR TIDSBOKNING
MÄKLARE SOPHIA ÅKERMAN, 070-760 46 63

Barnvänligt område
Totalyta på 269 kvm

Varmt välkommen till denna trivsamma & generösa 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.En perfekt bostad med plats för den stora familjen och goda
möjligheter att kombinera boendet med arbete hemifrån.

Centralt läge
EKERÖ | BOX 103 | TEL 0046856410940 | SVENSKFAST.SE/EKERO

ADELSÖ VILLA

Marielundsvägen 39, Adelsö
4 ROK 130 KVM UTGÅNGSPRIS 5 475 000 KR
TOMT 3 029 KVM BYGGÅR 2022 EP IU
VISAS RING FÖR TIDSBOKNING
MÄKLARE MARTIN LARSSON, 070-830 01 61

Planerad nyproduktion
Sjönära läge

Planerad nyproduktion av ett rymligt 1-planshus i modern stil med sjönära läge och med bekvämt gångavstånd till
färjan mot Munsö. Här erbjuds stora fönsterpartier, generös takhöjd och stora ljusa sällskapsytor. Tre bra sovrum
samt två badrum. Härlig tomt på över 3 000 kvm med naturskönt läge.

Barnvänligt område

EKERÖ BOSTADSRÄTT

Ekuddsvägen 34H, Ekudden
4 ROK 103.5 KVM UTGÅNGSPRIS 175 000 KR
AVGIFT 4 963 KR BYGGÅR 1986 EP 95 KWH/KVM/ÅR
VISAS SÖN 30/1 KL12.20-13.00, MÅN 31/1 KL. 17.3018.00 MÄKLARE LINN LAGERQVIST, 070-510 65 69

Strålande sydvästläge
Bekvämt & barnvänligt boende

Trevligt bostadsrättsradhus med strålande sydvästläge i populära Ekudden! Utmärkt beläget med insynsskyddad
trädgårdstäppa på baksidan som vetter mot ett litet grönområde. Bekvämt och barnvänligt boende med centralt
läge.

Ljust & trivsamt
EKERÖ | BOX 103 | TEL 0046856410940 | SVENSKFAST.SE/EKERO

FÄRINGSÖ VILLA

Brittsommarvägen 11, Mörby
6 ROK 159 KVM UTGÅNGSPRIS 10 500 000 KR
TOMT 1 089 KVM BYGGÅR 2016 EP 79 KWH/KVM/ÅR
VISAS SÖ 30/1 KL. 14.00-15.00, MÅ 31/1 KL. 19.0019.40 MÄKLARE LINN LAGERQVIST, 070-510 65 69

Modern & stilren enplansvilla
Sol från morgon till kväll

Modern och stilren enplansvilla med sjönära läge. Sol från morgon till kväll. Ogenerad baksida med både pool och
badtunna. Smart fastighet där mycket styrs via app. Garage om ca 50 kvm. Fin badplats med sandstrand och
bryggor endast några minuters promenad bort. Tryggt och lugnt område.

Drömboende invid Mälaren

HELGÖ FRITIDSHUS

Fröjs väg 17, Helgö
3 ROK 47 KVM UTGÅNGSPRIS 4 395 000 KR
TOMT 2 576 KVM BYGGÅR 1958 EP IU
VISAS RING FÖR TIDSBOKNING
MÄKLARE SOPHIA ÅKERMAN, 070-760 46 63

Renovera eller bygg nytt
Gemensam badplats och båtbrygga

Välkomna till Helgö och denna rofyllda fastighet om hela 2 576 kvm! Med ett högt soligt och härligt läge vid
återvändsväg, ligger detta charmiga fritidshus om 3 rok med hög mysfaktor. Detaljplanerat område med
kommunalt VA. På promenadavstånd ligger områdets badplats & båtbrygga samt busshpl.

EKERÖ | BOX 103 | TEL 0046856410940 | SVENSKFAST.SE/EKERO

