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STORT TACK ALLA KUNDER!
Dags för mig att gå i pension.
7HJQ¦UV%DJHUL(NHU³

Önskar CircleK lycka till framåt!
Hälsningar
P-O Leopoldson
Träkvista
08-560 300 96

$GJxUGRFTJęhĚP
MGFDOLSĚTě!
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149k

Priserna gäller 7/2-13/2-22.

/kg

Svensk Fläskﬁlé Sverige. Hel. Packad. Jfr pris 149:00/kg.

Årets Musikfest
startar nu!

10k 10k
/st

Godsaker till alla
så blir Musikfesten
fulländad.
/Fanny



/st

Tortilla Santa Maria. 320 g.

Gräddﬁl Arla Ko. Sverige.

Jfr pris 31:25/kg.

3 dl. Jfr pris 33:33/liter.

10k 20k 10k
/st

/st

Mango ICA. Peru. 325 g.

Avocado 2-pack ICA. Chile.

Jfr pris 30:76/kg.

Ca 320 g. Jfr pris 62:50/kg.

/st

Koriander i kruka
Orto Novo. Sverige. Ekerö.

Hos oss
är det viktigt
med kvalitet!

15k
/kg

Wille!
Välkomna /

Svenska äpplen ICA. Klass 1. Jfr pris 15:00/kg.

20k 25k 15k
P
P
I
L
K
R
E
SUP
25%

2 för

Minst

rabatt!

/st

Färgmixade småtomater
i ask ICA. Spanien/Marocko. 350 g.

/st



Klass 1. Jfr pris 57:14/kg.

Enkelt
och
gott

Formpasta Zeta. 400 g.
Mezze Maniche, Fusilli Burcati, Radiatori,
Tortiglioni, Strozzapreti, Fiori, Fiocchi och
Mezze Penne. Jfr pris 31:25/kg.

3990

79k
2 för

/st

Nötfärs Ursprung Sverige. 500 g. Max 12%
fetthalt. Jfr pris 79:80/kg. Max 2 köp/hushåll.

Falukorv Lithells. 800 g.
Jfr pris 18:75/kg.
Max 1 köp/hushåll.

Tulpaner 10-pack ICA.
Svenska och klimatcertiﬁerade. Flera färger.

Öppet 7–22

Tappström

* .[ZWg j Vg^'%''
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KOMPLETTA
GLASÚGON
BJUDER VI PÍ ETT
EXTRA PAR GLASÚGON
MED DIN EGEN
STYRKA FRÍN UTVALT
SORTIMENT
VËRDE 
'ËLLER LAGERGLAS
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Nytt inslag i tidningen!
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KOMBINERAS
MED ANDRA
ERBJUDANDEN
'ËLLER TOM
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Här säljer vi glas
och behandlingar av
högsta kvalitet från
19

9 9 - 2 019

6¯2$%#(%#+

Välkommen till ett nytt nummer av Mälaröarnas nyheter!
Vi som lokaltidning ska bevaka det som händer på våra öar,
det är ofta en mix av allt, från den lilla superlokala artikeln
som kan vara väldigt intressant för de boende som bor
just i den direkta närheten, till den stora lokala nyheten
som är intressant för samtliga kommuninvånare
oavsett var man bor.
Förutom våra lokala nyheter så har vi även alltid
artiklar som handlar om kultur, historia via vår
tillbakablick, näringsliv, våra insändarsidor, där ni som
läsare kan tycka till. Vi har även med sport i varje nummer och på sidan 21 i detta nummer kommer ni finna
ett nytt inslag i tidningen, nämligen ett kärt återseende som vi tidigare har haft med. Tabeller, resultat samt
kommande omgångar kommer från och med detta
nummer alltid finnas med på våra sportsidor framöver.
Nästa nummer kommer den 23 februari.
Trevlig läsning!
Thomas Älgekrans
Föreningsliv .............sid 27
Familjesidan ............sid 28
Mälarökrysset ........ sid 29
Insändare .......... sid 30-31
Så här tycker vi ....... sid 31
Larmet .....................sid 32
Service för dig .........sid 33

Nyheter.................sid 6-14
Näringsliv ........... sid 16-17
Kultur ....................... sid 18
Sporten.............. sid 20-21
Tillbakablick ............sid 22
Husdrömmar ..........sid 24
Öarna runt .............. sid 26
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ANNONSBOKNINGEN

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

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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Maj
Juni
Aug
Sep
Okt
Nov
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Sänk dina uppvärmningskostnader med 20–60%
Gardera dig mot höga elpriser med våra luftvärmepumpar
BASMODELL

Boka din
installatör
redag idag!

Fördelar med en luftvärmepump!
Sänker energikostnaden
En luftvärmepump kan minska uppvärmningskostnaden i din bostad med 20-60%.

Värmer och kyler
Luftvärmepumpen är reversibel. Det innebär att du kan växla mellan uppvärmning
och nedkylning – exempelvis använda den som ac heta sommardagar.

Bättre inomhusmiljö
Inbyggada ﬁlter fångar upp damm, pollen och lukter och ger en ren luft i
hemmet. Vid kyldrift avfuktas dessutom luften, vilket bidrar till ett behagligt
klimat och förbättrad inomhusmiljö.

CANVAC
Luftvärmepump
QHW-TA41A/
QHX-TA41A

9 995: För upp till 100 m2

 Follow Me-funktionen avläser och
anpassar temperaturen automatiskt

4,1/7,0
SCOP/SEER

4,8/4,2 kW
Max värme-/
kylkapacitet

 Redo för WiFi (med adapter)
Art nr 112557

KRAFTPAKET!

CANVAC
Luftvärmepump
QHW-TA12A/QHX-TA12A

21-56 dB
Ljudnivå inne

14 390: Värme, kyla och avfuktning
 WiFi som tillval
 Follow Me-funktionen avläser och
anpassar temperaturen automatiskt
Art nr 111893

4,6/8,1 SCOP/SEER. 6,5/4,8 kW Max värme-/kylkapacitet.
22-56 dB Ljudnivå inne

BASMODELL

FUJI ELECTRIC
Luftvärmepump
Hokuo 09

CANVAC
Träskydd luftvärmepump

14 995:-

1 795:-

 Passar de ﬂesta utomhusdelar

 Specialdesignad för ett nordiskt klimat

 Obehandlat trä

 Inbyggt WiFi för appstyrning

 Skyddar mot snö, is, löv m m

 Ger 3,4 kW värme vid -15° C utetemperatur

Art nr 22-004

Art nr 116990

4,6/6,5 SCOP/SEER. 5,7/3,8 kW Max värme-/kylkapacitet.
55-57 dB Ljudnivå inne

BASMODELL

FUJI ELECTRIC
Luftvärmepump
RSG-09 KMCB/ROG-09

CANVAC
Rengöringsmedel
Q Effect

299:-

 Framtagen och testad för rengöring
av luftvärmepumpar

Håll din
luftvärmepump
i toppskick!

12 995: Tystgående

 Möjlighet till appstyrning

 Förlänger din anläggnings livslängd

 Smidig funktion för underhållsvärme

Art nr 22-096

Art nr 112657

4,1/6,5 SCOP/SEER. 5,2/3,2 kW Max värme-/kylkapacitet.
22-43 dB Ljudnivå inne

ELON BROMMA
Bromma Blocks, Ulvsundavägen 191
Mån–fre 10–20, lör 10–18, sön 10–18
Tel. 08-98 00 03

,
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”Vi har ökat på utbildningarna och rekryterar för full men det tar tid att komma ikapp”

’’

Förseningsproblem
med Färdtjänsten
KOMMUNEN

| Flera av Mälaröarnas nyheters

läsare vittnar om alltmer försenade färdtjänstbilar.
Anders Waldman är en av de som är beviljad sjukresetaxi via Färdtjänsten, men inte vid ett enda tillfälle under förra året fick han sin taxi i rätt tid.
– Två gånger var jag tvungen att be grannarna att
köra mig, för att överhuvudtaget skulle komma till
min planerade behandling, säger han.
z Ungefär tio gånger per år
behöver Anders Waldman
på Ekerö ta sjukresetaxi
in till Nya Karolinska för
behandling av en allvarlig
sjukdom. Fram till för ett
år sedan gick det bra, men i
början av 2021 hände något,
menar han. Sedan dess kommer taxin aldrig i tid. Fast
han beställer bilen i god tid
och med en timmes marginal räcker det inte. Han kommer fortfarande minst en
halvtimme försent.
– Som mest tog det en timme och tio minuter.


När Anders Waldman insåg

att förseningarna var mer
regel än undantag pratade
han med taxichaufförerna
på Taxi Kurir, det bolag som
stått för majoriteten av hans
resor under 2021, och två av
varandra oberoende chaufförer berättade då att orsaken till förseningarna delvis
beror på en ny tariff som ger
taxiåkaren lägre ersättning
för resan från Ekerö till KS
än för återresan.
– Förarna undviker då att
stanna kvar på Ekerö efter en
avslutad körning dit eftersom risken att få en körning
till Stockholm i praktiken

skulle innebära ett underskott i kassan, förklarar han
och tillägger att han själv
också kunnat se skillnaden
på taxametern.
Tesen om ersättningsskillnader bekräftats av ytterligare en färdtjänstkund som
Mälaröarnas nyheter varit i
kontakt med.
– Taxichaufförer vittnar
om att de får sämre betalt för
Ekerökörningar än för andra,
vilket gör att de vill undvika
dem, säger kvinnan som vill
vara anonym.
Anders Waldman har sökt
ansvariga på såväl Taxi Kurir
som Region Stockholm, för
att få svar på om detta stämmer, men utan resultat. Han
är dock fortsatt angelägen
om att gå till botten med
detta.
– När jag får en tid för be-

’’
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handling så innebär det att
en trettio miljonerskronors
maskin står redo för mig vid
det klockslaget. Om det är så
att jag inte kommer till behandlingen för att den som
ska ta mig dit är underbetald,
då blir det lite fånigt i sammanhanget, säger han.
När Mälaröarnas nyheter
når Kenneth Svärd, affärsområdesansvarig på region
Stockholm, menar han att
förklaringen till förseningarna har med pandemin att
göra och inget annat.
– Taxibranschen har haft
det extremt svårt. Många
förare har bytt yrke och det
har försvunnit tusen bilar i
regionen sedan pandemin
bröt ut, säger han och menar att regionen inte kan påverka de förseningar det resulterar i för de kunder som
använder färdtjänst- och
sjukresor.
– Vi köper in en tjänst
och det är inte mycket mer
vi kan göra än att föra en
god dialog och vara snabba,
tillmötesgående och smidiga i våra beslut med våra
kunder.
I taxiföretaget Cabonline
ingår både Taxi Kurir och

(.(5g62/1$&,7<9c5%<-b5)b//$62//(1781$

Inte
vid ett
enda
tillfälle
under
förra året
fick Anders
Waldman
sin taxi
i rätt tid.
FOTO: HELEN
BJURBERG

Sverigetaxi, som förutom
Taxi Stockholm är de bolag
som region Stockholm har
färdtjänstavtal med.
Ulf Samell, som är presstalesperson på Cabonline,
håller med om att pandemin slagit hårt mot taxibranschen och bekräftar att
det, trots att resandet är på
väg tillbaka, fortfarande saknas både förare och bilar.
– Vi har ökat på utbildningarna och rekryterar för

ZZZPJUHQWDOVH
LQIR#PJUHQWDOVH

full men det tar tid att komma ikapp, säger han.
Dock menar Ulf Samell att
det i det stora hela är förhållandevis få förseningar sett
till de tusentals körningar som sker i deras regi per
dygn.
– Vi prioriterar dessutom färdtjänst, sjukresor
och skolskjuts så de ska vara
minst drabbade.
Han vill inte kommentera enskilda ärenden och kan

därför inte ge någon förklaring till att Anders Waldman
inte fått en enda sjukresetaxi
i tid, men förnekar bestämt
att det skulle skett någon
förändring i ersättningen för
taxiförarna, som skulle kunna ligga till grund för det.
– De enda förändringarna
som skett är två indexregleringar, säger han.
HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

7(/

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

Ekerö Tätort | Ekerö Slåttervägen 8
Tillfälle till denna totalrenoverade villa som ger känslan av att nästintill vara nybyggd efter att
såväl interiören som exteriören fått nya ytskikt mellan åren 2014 - 2021. Huset präglas av
ovanligt fin rymd om totalt 277 inredda kvm där det finns gott om plats för familjen.

UTGÅNGSPRIS 8 675 000 kr RUM 9 rum, varav 5 sovrum BOAREA 169/108 kvm TOMT 781 kvm BYGGT
1971 ENERGIPRESTANDA 51 kWh/kvm år ENERGIKLASS C VISAS Sön 13/2 12.40-14.20 Tis 15/2 16.0017.00 MÄKLARE Katarina Lind 072-718 33 89

Låt
Säljcoachen
förenkla!

Vill du ha extra koll
när du säljer?
Är du nyﬁken på hur många som kommer på visningen?
Vill du följa budgivningen på din bostad? Vill du lätt kunna se
att allt ﬂyter på och är i sin ordning? Vill du känna dig trygg med vad
mäklaren gör i processen? Vi förstår precis. Därför har vi utvecklat en
tjänst som ger dig full överblick och kontroll i mobilen, genom hela
försäljningen. Vi kallar det för Säljcoachen – och den får du alltid på
köpet när du anlitar våra mäklare. Prata med oss.
Vi ﬁnns alltid nära till hands.

. .[ZWg j Vg^'%''
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”Men när vi har skäl att tro att en överträdelse har gjorts är vi skyldiga att utreda”

Ingen kontroll av
skyddade strandlinjer
SKÄLUDDEN | I ett område
i Närlunda har länsstyrelsen godkänt ett undantag
från strandskyddet, men
med reservation för att
allmänheten ska ha möjlighet att gå ner till vattnet.
Områdena är utmärkta på
detaljplanen. Men i verkligheten är de rejält igenvuxna och svåra att hitta.

benämns: ”av regeringen
godkända områden” som
allmänheten ska kunna nå
från Skäluddsvägen. Men
när Mälaröarnas nyheter
besöker platsen visar det sig
att områdena är igenvuxna
och så gott som omöjliga att
både hitta och nå.
En av de medborgare som
Mälaröarnas nyheter pratat
med, som reagerat på svårigheterna att nå de allmänna ytorna på Skäluddsvägen, undrar om kommunen
verkligen sköter sitt uppdrag när de lämnat områdena utan kontroll.

År 1996 upphävde Ekerö
kommun ett strandskydd
intill ett populärt promenadstråk på Skäluddsvägen
på Ekerö. Det godkändes
av länsstyrelsen eftersom
strandskyddet fortfarande
kunde tillgodoses bland annat genom att ”allmänheten
genom den uppdelning av
strandområdet som föreslås
har möjlighet att gå ner till
vattnet med jämna mellanrum”, som det går det att läsa
i beslutet.
På detaljplanen över området ﬁnns inte mindre än
tio grönmarkerade naturområden eller som de också

’’
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– Det är tydligt att de inte
håller koll på detta område.
När det ﬁnns en speciell dispens borde de vara lite mer
engagerade, kan jag tycka,
säger mannen, som vill vara
anonym.
Malin Kennerberg, tillsynshandläggare på avdelningen för bygglov, på Ekerö
kommun, förklarar att kommunen generellt inte har någon aktiv tillsyn av strandskyddet.
– Men när vi har skäl att
tro att en överträdelse har
gjorts är vi skyldiga att utreda, säger hon.
Hon förklarar att hon inte
kan uttala sig om speciﬁka
ärenden men att ärenden av
den här typen inte är ovanliga i kommunen.
–
Generellt
innebär
strandskyddet att allmänheten har rätt att gå ner till
vattnet. Däremot är det inte
självklart att man kan kräva
att området ska underhållas, därför att strandskyddet

Strandskydd innebär
att allmänheten har rätt
att gå ner till vattnet.
Däremot är det inte självklart
att man kan kräva att området
ska underhållas, menar Malin
Kennerberg, tillsynshandläggare
på Ekerö kommun.
FOTO: HELEN BJURBERG

även är ett skydd för djuroch växtliv, förklarar hon.
Är det däremot så att
strandskyddat område tagits i anspråk av någon som
exempelvis med hjälp av
skyltning avhåller allmänheten därifrån så är det en
annan sak.
– Det är inte tillåtet, förklarar hon.
Strandskyddet kan, enligt
Malin Kennerberg, vara väldigt komplext, liksom att
beslut kring det ibland kan
upplevas oförenlig med annan lagstiftning
– Det händer att de två
lagarna, strandskyddet och
plan- och bygglagen, strider
mot varandra. Då anpassas
utredningen.
Bygglovsavdelningen har
nu valt att öppna ett ärende
för tillsyn av strandskyddet
på Skäluddsvägen.
HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

På detaljplanen syns inte mindre än tio grönmarkerade naturområden för allmänheten men i verkligheten är de igenvuxna och
nästintill omöjliga att såväl hitta som att nå.
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Mälaröarnas
Boendestöd

PÅ MÄLARÖARNA

9/2 2022 – 22/2 2022

ekerö pastorat
ekerö, adelsö-munsö och lovö församlingar

”Njut av den blida vintersolen”
Så går vi in i den sista riktiga vintermånaden.
Och förhoppningsvis de sista veckorna vi får
anpassa oss efter restriktioner för Corona. Vi
blir väl aldrig kvitt det hemska viruset men vi
har i alla fall tämjt det så pass att våra liv kan
fortsätta mot det nya normala.
Ekerö pastorat har precis avtackat sin kyrkoherde och undertecknad går in som t.f. tills
en ny kyrkoherde tillträder. Arbetet med rekryteringen är i full gång och vi är nog alla lite
spända på vad som komma skall utav detta.
Verksamheterna rullar på och vi finns nu
även i radion. Skruva in 101,4 Radio Viking
och hör allt spännande som kommer att avhandlas där. Vi kommer också att utveckla
och fortsätta med våra digitala sändningar
via olika sociala media. Håll ögonen på vår
hemsida!

KALENDARIUM
Ons 9 februari
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 13 februari Munsö kyrka
11:00
Gudstjänst
Präst: Katarina Wolf, musik:
Carina Einarson

Ekebyhovskyrkan
Ekebyhovskkyrkan
Veckomässa
Präst: Ulf Fr
Franzén,
musik:
ranzén, musik
k:
Daniel Stenbaek
Stenb
baek

Sön 20 februari
11:00

Lovö kyrka
Högmässa
Präst: Ulf Fr
Franzén,
musik:
ranzén, musik
k:
Leif Asp

sön 20 februari
11:00

Ekerö kyrka
Gudstjänstt
Präst: Magn
Magnus
nus Ehntorp,
musik: Ekerö
Ekeröensemblen
öensemblen
under ledning
lednin
ng av Kerstin
Baldwin Sterner

Ekerö pastorat följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens riktlinjer. De flesta pandemirestriktioner
tas bort från och med 9 februari. Vissa råd och rekommendationer kommer dock fortfarande finnas kvar: •Stanna hemma
och undvik kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19. • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig
bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. • För att skydda de mest sårbara bör riskreducerande åtgärder inom
hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen finnas kvar.

HÖR

OSS I RADIO!
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”Tusen år till”

,K>d^Z'ͲE^D>E

Ekerö pastorats eget radioprogram
17 februari kl 9-10
i Radio Viking, 101,4

Pax et Bonum

eller via vår hemsida::
www.svenskakyrkan.se/ekero

Vi blickar bakåt i pastoratets historia,
vi pratar om vad som sker i nuet och vi
blickar framåt.

Ulf Franzén
t.f. kyrkoherde

Ons 16 februari
18:30

Sön 13 februari Ekebyhovskyrkan
11:00
Gudstjänst med små och stora
Präst: Benny Runsten, musik:
Ekerö kyrkokör, Helena Hansson

Njut av den blida vintersolen som lyser lite
längre var dag och hjärtligt välkomna till
Svenska kyrkans verksamhet i Ekerö pastorat.

Expedition: Björkuddsvägen 2

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

Har du frågor om kyrkan? Maila:
ekero.pastorat.radio@svenskakyrkan.se
08-560 387 00

www.svenskakyrkan.se/ekero
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Orgelkonsert
20 februari kl 16:00
ekerö kyrka

Sebastian johansson —orgel
Organist i Farsta församling
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ekero.pastorat@svenskakyrkan.se

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

Följ oss:

GUDSTJÄNSTER
Sön
15:00

Välkommen februari och goda, ljusa nyheter
Just som denna tidning kommer ut släpps det på restriktionerna och, något dramatiskt uttryckt, känns
det som man ser ljuset och får börja leva livet igen. Lite som ett kosläpp ser jag oss tumla ut ur våra hus
och stugor, tillsammans mot ”det vanliga livet” som pågår där ute.
Det vanliga livet präglas numera av en viss försiktighet och vi behöver fortfarande respektera varandra och använda vårt
sunda förnuft.
Här är vi jätteglada över att succesivt kunna öppna upp och få träffa er igen. Under vecka 7 startar ﬂera av våra
verksamheter och mötesplatser för alla åldrar. Körer, soppluncher, ungdomskvällar för att nämna några. Detaljerad
information ﬁnner ni på vår hemsida.
I söndags var det Kyndelsmässodagen, den dagen då man i kyrkan enligt tradition välsignar de ljus som ska användas
under året. Jag tycker det känns extra ﬁnt att den här dagen i princip sammanfaller med att samhället öppnar upp igen.
Nu ser vi framåt mot en ljus vår och många tillfällen att få träffa er igen här i vår församling.
Ha det ﬁnt så ses vi snart, på riktigt!
Varma hälsningar / Sandra Malmborg, diakoniassistent Färingsö församling

2022-02-13
HÖGMÄSSA

Stenhamra församlingsgård

Torbjörn Gustavsson, präst
Ligita Sneibe, kyrkomusiker
Annika Becker, Beyla Becker, Daniel Lindstam,
församlingsassistenter

Tors
18:30

2022-02-17
VECKOMÄSSA

Stenhamra församlingsgård

Yngve Göransson, präst
Ligita Sneibe, kyrkomusiker

Sön
11:00

2022-02-20
HÖGMÄSSA

Färentuna kyrka

Yngve Göransson, präst
Ligita Sneibe, kyrkomusiker

Livsnära samtal om tro, hopp och kärlek

Veckomässa
Stenhamra församlingsgård
Torsdagar 18.30
FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

Sopplunch i Stenhamra varje
torsdag kl. 12.00 och i Färentuna
varannan tisdag, udda veckor.
Start v.7

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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KOMMUNEN | Många småhusägare i kommunen har

passat på att renovera och bygga om huset under pandemin och utnyttja möjlighet till rotavdrag enlig ny statistik framtagen av Länsförsäkringar. I siffrorna för 2021
syns också att även anlitad hjälp för städning gått upp.
Rotavdragen i kommunen ökade med 15 procent från 46
miljoner kronor till nära 53 miljoner och för rutavdragen
är ökningen 17 procent, från 32,5 miljoner kronor till
nästan 38 miljoner. Ekerö följer trenden i övriga landet.
Förra året ökade rut- och rotavdragen i 231 av landets 290
kommuner jämfört med 2020.
z

”Jag tror att få av dem vet om att kommunen inte
känner något ansvar för oss vid strömavbrott och att
vi inte kan förvänta oss något vatten i första taget”

Kommunens nödvattenplan:

2,3 % Tydliggörande
kring krisplan
CbWhXeh^eiAhede\e]Z[d

KOMMUNEN | Antalet personer i Stockholms län med

skulder hos Kronofogden minskar och ligger nu på den
lägsta nivån sedan myndigheten började föra regional
statistik 2010. Samtidigt är de samlade skulderna större
än någonsin, visar ny statistik från Kronofogden.
Vid årsskiftet hade 489 personer som var folkbokförda
i Ekerö skulder hos Kronofogden. Det kan jämföras med
538 personer vid samma tid förra året. 176 av de skuldsatta var kvinnor och 313 var män. Kommuninvånarnas
sammanlagda skuld var 129 232 916 kronor, jämfört med
128 198 254 kronor året före.
1,66 procent av kommunens kvinnor och 2,90 procent
av männen hade skulder hos Kronofogden. Det motsvarar 2,29 procent av kommunens vuxna invånare.
Nivån varierar mellan kommunerna i
länet. Högst andel skuldsatta vuxna
kommuninvånare hade Botkyrka
med 6,01 procent, lägst andel
hade Danderyd med 1,03 procent.
138 personer, 40 kvinnor och 98 män, i Ekerö
hade löneutmätning, det
vill säga att en del av lönen
varje månad går direkt till
Kronofogden.
På
riksnivå
har
Kronofogden identifierat två
huvudorsaker till minskningen
av antalet skuldsatta.
– För det första minskar skulderna
framför allt till staten. Det beror främst på
att radio- och tv-avgiften avskaffats, men också på att
färre får skulder relaterade till exempelvis fordon, skatt
och studier, säger analytikern Davor Vuleta och fortsätter:
– För det andra har den ekonomiska återhämtningen
varit stark. De olika stödpaketen har mildrat effekterna
av pandemin och fungerat som en sorts krockkudde. Att
de samlade skulderna samtidigt växer förklarar Davor
Vuleta så här:
– En stor del av ökningen beror på att skulderna växer
konstant på grund av räntan. Men det handlar också om
att vi får in fler skulder på högre belopp.
z

7dcb[hj_bbXkZ[\j[heboYaW
MÄLARÖARNA | En arbetsolycka alternativt allvarligt
tillbud har skett på ett företag i kommunen. Detta enligt
en anmälan till Arbetsmiljöverket från arbetsgivaren. I
samband med arbete med ett kabeltrumma har en kabel
slagit undan benen på en person som trillade illa och ﬁck
en fraktur på skuldran.
z

STATISTIK ARBETSLÖSA EKERÖ VECKA 2
X
X
X
X
X
X
X

Öppet arbetslösa ..........................................264 (-171)
Sökande i program........................................ 206 (-59)
TOTALT arbetlösa och sökande .................470 (-230)
Sökande som fått arbete senaste veckan ......... 15 (-1)
Nyinskrivna senaste veckan ............................... 10 (3)
Utan arbete i mer än 6 månader ................. 298 (-116)
Utan arbete i mer än 12 månader .................... 228 (0)

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

KOMMUNEN

| Ett strömavbrott under förra torsdagen mörklade

stora delar av Mälaröarna under många timmar. Medborgare med
egen brunn blev samtidigt utan vatten, vilket väckte oro på sina håll.
– Det borde rimligtvis finnas en krisplan för dricksvattnet vid
strömavbrott. Nästa gång kanske strömavbrottet omfattar hela
Stockholms län och varar i flera dygn, säger en av Mälaröarnas
nyheters läsare.
z Många mälaröbor drabbades av det över sex timmar
långa strömavbrottet torsdagen den 28 januari. För de
med egen brunn innebar avbrottet även att de blev utan
dricksvatten. En av dem, en
kvinna på norra Färingsö,
som vill vara anonym, kontaktade Mälaröarnas nyheter
med sin oro.
– Dricksvatten försvinner
omedelbart för oss eftersom
brunnen är beroende av el
för att pumpa upp vatten. De
hushåll med kommunalt
dricksvatten fortsätter att få
dricksvatten en längre tid eftersom vattentornet är fyllt
med vatten som fortsätter
att förse hushållen med vatten, säger kvinnan.
När det började bli kväll
och Ellevio fortfarande inte
hittat felet eller åtgärdat problemet började hon fundera
över hur länge familjen skulle vara utan dricksvatten.
– Skulle det pågå över
natten eller i ﬂera dygn?
Vad händer nästa gång om
strömavbrottet
påverkar
större delar av Stockholm
och ingen kan ta bilen till
Bromma för att skaffa vatten?


Funderingarna ledde till att
kvinnan ringde till kommunen för att fråga hur planen
för dricksvatten vid längre
strömavbrott ser ut. Hon ﬁck
svaret att det är Roslagsvatten som ansvarar för dricksvatten och därmed också för
att ställa ut tappställen vid
långvariga avbrott.
– Men vi som har egen

Nödvattenplanen
aktiveras
först vid
en större
kris.
FOTO:
ARKIV

brunn har inget med Roslagsvatten att göra, de har
inget ansvar för oss, säger
hon och förklarar att om alla
med egen brunn ska invänta
tappställen tills vattnet sinar
för alla de med kommunalt
vatten kommer de med egen
brunn bli utan dricksvatten i
under lång tid.
Med tanke på det scenariot frågade kvinnan tjänstemannen på kommunen om
det inte fanns en krisplan
från kommunens sida och
en tidsgräns för hur långt
ett avbrott ska vara innan
kommunen ordnar med
tappställen, då det ändå är
kommunen som är ytterst
ansvarig för medborgarna,
men, enligt kvinnan, kände
tjänstemannen inte till om
någon sådan fanns, trots att
hen arbetade på rätt enhet,
vilket hon tyckte var anmärkningsvärt.
– Förmodligen är vi några
tusen med enskild brunn i
kommunen. Jag tror att få av
dem vet om att kommunen

inte känner något ansvar för
oss vid strömavbrott och att
vi inte kan förvänta oss något vatten i första taget.
För egen del har kvinnan
vatten i dunkar för krissituationer, men hon tänker på
alla de som inte har lagrat
vatten, som är sjuka, sköra
eller äldre och inte orkar bära
dunkar eller har små bebisar
som behöver mjölkersättning och välling.
– Mitt tips till alla är att
ta del av MSB:s hemberedskapstips om dricksvatten
för sådana här tillfällen, säger hon.
Stefan Persson, säkerhetschef på Ekerö kommun,
förstår oron som samtalet
skapade men förklarar att
kommunen har en fungerande krisorganisation och
bra beredskap, som är aktiverad dygnet runt. Dock
menar han att man som
medborgare också har ett
eget ansvar att ta hand om
sig själv vid akuta händelser.

– Ytterst har kommunen
ansvar för medborgarnas liv
och hälsa, men man går inte
in och aktiverar krisplaner
förrän det verkligen är en
kris, säger han.
Den nödvattenplan som
är framtagen i samarbete
mellan Roslagsvatten och
kommunen, aktiveras först
tolv timmar in på en större
kris och innebär inte per automatik att tappställen upprättas utan att man då fattar
beslut om hur man vidare
ska agera och vilka verksamheter som ska prioriteras.
– Det betyder att alla medborgare själva behöver ha
beredskap för att klara vattenbrist i minst tolv timmar,
men allra helst vara rustade för att klara sig en vecka
själv, säger Stefan Persson.
Han är glad över att allt
ﬂer medborgare börjat uppmärksamma och intressera
sig för hemberedskap, eftersom intresset för detta
tidigare varit lågt. Ett tips
han vill ge är att läsa på kommunens hemsida om hur
kommunens krisberedskap
ser ut och hur man själv kan
förbereda sig.
– Det är viktigt att medvetenheten kring beredskap
hemma ökar, och att man
planerar för hur man ska
klara en kris men också hur
man kan hjälpa varandra.
Kommunen har inte möjlighet att hjälpa enskilda medborgare förrän en allvarlig
situation uppstår, säger han.
HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se
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KOMMUNEN | Flera läsare
har hört av sig till oss och
bett oss skriva om de höga
elpriserna. En fråga som
dykt upp är vad kommunen
gör för att effektivisera
elen och hur man arbetar
med att få en lägre elförbrukning i kommunens
bostäder, äldreboenden,
skolor och övriga lokaler
för att skona invånarna
från orimliga kostnader
för kommunens verksamheter?

Mälaröarnas nyheter tog
kontakt med Jonas Tingvall, fastighetschef på Ekerö
kommunen för att reda ut
frågan. Här är svaret vi ﬁck:
– Ekerö kommun arbetar

kontinuerligt med energieffektivisering inom fastighetsförvaltning och byggverksamhet. De politiska
målen styr verksamheten
mot en ökad energieffektivitet i linje med bland annat
kommunens beslutade energistrategi.
– Inom fastighetsförvaltningen av verksamhetslokaler sker driftoptimeringar,
underhåll och utbyten av
äldre energikrävande tekniska system och byggnadskomponenter.
Äldre
ventilationsanläggningar
byts löpande mot nya med
en mer effektiv värmeåtervinning. Konvertering av
uppvärmningssystem, exempelvis anslutning till när-

producerad fjärrvärme, ger
också stora energivinster.
– I nyproduktionsprojekt
ﬁnns en hög ambitionsnivå
avseende miljö- och energianvändning. Solceller installeras på nya byggnader,
som exempelvis nu senast
på kommunhusets tak och i
större ombyggnadsprojekt.
Det kommer att ge ett viktigt eltillskott, inte minst
i kommunens kommande
stora skolprojekt.

JONAS TINGVALL,
FASTIGHETSCHEF,
EKERÖ KOMMUN

Ella, Oscar och Stella
populäraste namnen
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MÄLARÖARNA | Ella och

Stella var i fjol de populäraste flicknamnen i Ekerö
kommun. Bland pojkarna
innehade Oscar förstaplatsen. Det visar ny statistik
från SCB.
Under år 2021 var Ella och
Stella de populäraste ﬂicknamnen i Ekerö. Varje namn
gavs till fyra nyfödda ﬂickor
förra året. Stella toppade listan även 2020.
– Här följer Ekerö namntrenderna i landet som helhet. Det populäraste namnet förra året var visserligen
Alice, men Ella och Stella
ligger på plats åtta och 17 på
topplistan för hela riket, säger Ann-Marie Persson, statistiker på SCB.
På delad tredje plats kom
ﬂicknamnen Astrid, Elise,
Linnea, Lo, Olivia och Vera.
Bland pojkarna var Oscar
det populäraste namnet i fjol
i kommunen. Fem nyfödda
pojkar ﬁck det namnet. Oscar toppade listan även 2020.
– Toppnamnen bland pojkar i Ekerö ligger även högt
på Sverigelistan. Noah var
det populäraste pojknamnet i hela landet förra året,
men Oscar ﬁnns med på en
14 plats på topplistan, säger
Ann-Marie Persson, statistiker på SCB.
På delade andra plats kom
pojknamnen Alfred, Edvin,
Harry, Matteo, Melvin och
William
Totalt stod de tre toppnamnen bland ﬂickor och
pojkar för 13 av 267 nyfödda

ÅRETS FINASTE DAG
..

Alla hjartans dag
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Chansen är stor att denna tös hetat Ella eller Stella om hon
FOTO: PRIVAT
fötts på Mälaröarna.
barns namn i Ekerö kommun.
Sedan SCB år 1998 började
föra namnstatistik har andelen barn som får något av
de mest populära namnen
minskat.
– För ﬂickorna var det mer
än dubbelt så många som
ﬁck toppnamnet 1998 jämfört med 2021. För pojkarna
är skillnaden något mindre,
men trenden mot mer unika
namn är fortfarande tydlig,
säger Ann-Marie Persson,
statistiker på SCB.

''

)       *

I Stockholms län var det populäraste ﬂicknamnet förra
året Alice, medan Noah var
vanligast för pojkar.
med tvåstaviga
namn verkar stå sig: I hela
riket ﬁck tre av fyra barn
tvåstaviga namn i fjol. Högst
i den nationella namntoppen ligger Alice och Noah,
följt av Maja, William, Vera,
Liam, Alma, Hugo, Selma
och Lucas.

    (   

Trenden
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”Hos oss ingår exempelvis matchkläder... domare, serieavgifter, träningsmaterial...”

>elhjj[ddZhWhZecWh
EKERÖ | Hovrätten ändrar tingsrättens
son utöver narkotidom och dömer en person
ven för vapenbrott
ka- och dopingbrott även
den bestäms till tre
och misshandel. Påföljden
klagaren har
månaders fängelse. Åklagaren
bland annat lämnat ny
skriftlig teknisk bevis-ning angående fingerr, som hittats
avtryck på en revolver,
drass.
under den åtalades madrass.
en dömd person har yrkat
En annan i tingsrätten
nna honom eller i annat fall,
fall bestämbestäm
att hovrätten ska frikänna
ma en lindrigare påföljd än fängelse. Hovrätten gör samma
bedömning som tingsrätten, att personen ska dömas för
misshandel av den så kallade normalgraden och sexuellt
ofredande. Straffvärdet för brotten motsvarar egentligen
fängelse i en månad, men hovrätten ändrar påföljden till
skyddstillsyn istället för fängelse, då det ﬁnns skäl att anta
att en sådan påföljd kan bidra till att personen inte begår nya
brott.
z

CdjWbWi\hick]]b_d]
EKERÖ | En 35-årig respektive 20-årig man hemmahörande
på Ekerö prövas av åklagare för smuggling. Ärendet väcktes
av Åklagarkammaren i Helsingborg i mitten av januari. z

AWc[hWl[hlWad_d]Wdcbi
MÄLARÖARNA | En anmälan om misstänkt
olaglig
kameraövervakning
i kommunen har inkommit till
Integritetsskyddsmyndigheten. Det är
boenden som känner sig kränkta av den
kartläggning över deras liv som de anser
grannens övervakningskamera, riktad
mot deras fastighet, står för.

z

Höjda avgifter hos EIK
EKERÖ | Ekerö IK höjer
E
å
årsavgiften
för klubbens
fotbollsspelare med 700
fo
kronor för spelare födda
k
2009 eller tidigare. En nöd2
vändighet enligt klubben,
vä
eftersom kostnaderna suce
ccesivt har ökat.

Under förra veckan ﬁck föräldrar till barn som spelar
fotboll i Ekerö IK ett mejl
med information om att
avgifterna höjs. För de som
är födda 2009 eller tidigare kommer det nu att kosta
3 500 kronor per år att spela
i klubben. Att spela i Brommapojkarna är 1400 kronor
billigare, en siffra som inte
går att jämföra rakt av, enligt
Rickard Markusson, kanslichef hos Ekerö IK.
– Hos oss ingår exempelvis matchkläder, jag har inte
koll på vad som exakt ingår
hos Brommapojkarna men i
vår avgift ingår även domare,
serieavgifter, träningsmaterial så som koner, bollar och
västar, matchmaterial och
spelarlicenser.
Rickard har stor förståelse
för att höjningen kan uppröra många föräldrar och förklarar att det är oundvikligt
eftersom alla kostnader höjts

Nu blir det dyrare att spela fotboll i Ekerö IK, en höjning som är
oundviklig på grund av ökade omkostnader enligt klubbens kanslichef Rickard Markusson.
FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS

succesivt genom åren – arvoden, löner, tävlingsavgifter,
domaravgifter och serieavgifter har alla blivit dyrare.
– Dessutom har kommunen höjt taxorna för fotbollsplanerna, här pågår diskussioner, men allt måste gå
ihop och det gör det inte för
2022 utan en höjning, som
är vårt sista alternativ. Vi vill
ha en ökad kvalité. Däremot
funderar jag på om det hade
varit bättre om vi höjt avgiften succesivt med en mindre
summa varje år, säger Rickard Markusson.
Satsningar som också har
kostat för Ekerö IK är att de

nu ökar närvaron i träningsgrupperna med ännu en
chefstränare. Alla tränare i
klubben erbjuds utbildning i
metodisk stegring.
– Ambitionen är att höja
nivån på tränarna i klubben
så de kan lära barnen bättre
fotboll. Vi kommer även
göra en ungdomssatsning
med en utredning kring
varför ungdomar 14 plus
inte idrottar, vi vill veta varför EIK väljs bort och vad vi
tillsammans kan göra för att
få dem att börja träna. 2023
kommer vi att arbeta utefter
den åtgärdsplan som utredningen ska resultera i, säger
Rickard.

Ekerö IK har också en tanke om att införa en så kalllad ”all inclusive-avgift”
så att man ska kunna träna
alla åtta idrotter som ﬁnns i
klubben. En plan som skulle innebära en kostnad på
drygt 5000 kronor per år
och möjlighet att byta träningsgrupp varje kvartal.
Detta kommer att läggas
som motion till årsmötet
i mars. Klubben erbjuder
utöver fotboll, även bordtennis, armbrytning, badminton, bågskytte, futsal,
innebandy och short-track.
Skå IK fotboll meddelar att
de höjer sina avgifter med
100 kronor per år för alla
deltagare. 1800 kronor för
2022 kommer till exempel
de som är födda 2009 att
betala i aktivitetsavgift.
ELIN BISANDER
elin@malaroarnasnyheter.se

FAKTA EIK FOND
X Ekerö IK har en fond
”Idrott på lika villkor”, i fonden kan man söka ekonomiskt stöd om man inte har
råd att betala träningen.
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Mälaröarnas

Hemtjänst

020-368
08-560
328368
40

Vipphavrevägen 3

230 KVM & POOL

Ekerö Väsby

7 250 000 kr

-VILLA OM TOTALT 230 KVM, GARAGE & POOL- Mycket trevlig 1-plans villa med källare
och inglasat uterum. Vidbyggt isolerat garage och stort förråd. Entréplan med 4 fina rum
BOAREA 107 m² | BIAREA 123 m² | RUM 4 | TOMT 959 m² | TYP 1-familjs friliggande villa | varav 3 sovrum och nytt/ombyggt kök 2005. Kaklat duschrum 2006. Källarplan med stort
allrum med öppen spis, stor praktisk tvättstuga med extra dusch, hobbyrum och mycket
BYGGÅR 1971 | EP 49 kWh/m²/år
bra förvaringsutrymmen. Plan tomt med soligt sv-läge, insynsskyddad baksida med
VISAS: Välkommen att kontakta mäklaren för visning!
altandäck, pool och inglasat uterum. Bergvärme, fiber och kommunalt v/a. Besiktigad.
UTGÅNGSPRIS

Pråmvägen 2K

UTGÅNGSPRIS

BOAREA 79.5 m² | RUM 3 | MÅNADSAVGIFT 5 945 kr | TYP Bostadsrätt |
BYGGÅR 1988/89 | EP 126 kWh/m²/år | VÅNING 3 av 4
VISAS: Välkommen att kontakta mäklaren för visning!

-VÄLDISPONERAD 3:A MED BRA LÄGE UTAN INSYN- Ljus trevlig lägenhet med balkong.
Mycket fint bevarad lägenhet med äldre ytskikt. Rymligt och praktiskt planerat kök med
matplats för många. Två sovrum, det ena med hel garderobsvägg. Vardagsrum som går
att dela av vid behov. Ljust bra läge utan insyn! Nära all service i Ekerö C, båtpendeln och
bra busskommunikationer till Bromma, Solna & Mörby C. Ekerö Centrum är under
utbyggnad, läs gärna med på www.ekero.se.

Klyvarestigen 24A

UTGÅNGSPRIS

BOAREA 169 m² | BIAREA 74 m² | RUM 6 | TOMT 1 282 m² |
TYP 1-familjs friliggande villa | BYGGÅR 2017 (övervåning inredd 2020)
VISAS: Välkommen att kontakta mäklaren för visning!

- MYCKET TILLTALANDE VILLA I TOPPSKICK MED STOR TOMT - Här finns allt du kan önska
dig. Öppen och social planlösning som passar den stora familjen. Fyra sovrum, möjlighet
till fler finns. Genomgående smakfulla materialval. Fin färgsättning i neutrala och lugna
toner. Parkettgolv. Ljust och modernt kök med rymlig köksö. Tvättstuga med groventré.
Två rymliga badrum. Trädäckad altan och tilltagen tomt. Dubbelgarage med extra
gym/arbetsrum. Förråd. Huset ligger på lugn gata utan genomfartstrafik. Besiktat.

Vallvägen 4

UTGÅNGSPRIS

BOAREA 59 m² | RUM 2 | TOMT 2 634 m² |
TYP 1-familjs friliggande villa | BYGGÅR 1962 (om/tillbyggt 2019)
VISAS: Välkommen att kontakta mäklaren för visning!

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

070-881 40 07

Linn Lindblad

REG FASTIGHETSMÄKLARE

070-881 40 07

HÖGT LÄGE

Färingsö Ricksättra

3 895 000 kr

Linn Lindblad

REG FASTIGHETSMÄKLARE

SUPERFRÄSCHT

Färingsö Stenhamra

7 150 000 kr

0702-56 00 77

VÄLDISPONERAD

Ekerö Centrum

2 950 000 kr

Carola Sellman

REG FASTIGHETSMÄKLARE

-MODERN VÄLPLANERAD VILLA I IDYLLISK MILJÖ- Endast 30 min från Brommaplan finner
du här ett rofullt och naturnära boende. Huset har ett högt och fritt läge, är om/tillbyggt
2019 och har det mesta som du kan önska dig. Högt i tak, stora fönsterpartier över
Mälarens glittrande vyer, kök med vedspis, stort sovrum med walk-in-closet, helkaklat
badrum med golvvärme, matplats och vvardagsrum med öppen spis. Egen borrad
brunn. Stor soldränkt altan för trevligt umgänge. Rymlig tomt. Gästhus/förråd.

Linn Lindblad

REG FASTIGHETSMÄKLARE

070-881 40 07

www.maklarringen.se
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EKERÖ | En tvist mellan
kommunen och en privatperson har avgjorts i Förvaltningsrätten. Det gällde ansökan om hemtjänst för bland
annat hjälp med källsortering. Som skäl för att avslå
ansökan angavs att personen
har promenadavstånd från
återvinningsstationen och
behovet kan tillgodoses med
egen förmåga.
z

HWjj\obbW]Wl
Xejf(+&&&
| En 59-årig man
från Ekerö har fått ett straffföreläggande för rattfylleri
av Västerorts åklagarkammare i januari. Böterna
landade på 25 800 kronor.
Promillehalten i utandningsluften var 0,28.
z

EKERÖ

=helebelb_]
ahd_d]
MÄLARÖARNA | En 45-årig

kvinna från Ekerö åtalas för
olovlig körning av grovt
slag. Ärendet väcktes av
Västerorts åklagarkammare
i januari. Även en 34-årig
Mälaröbo prövas av åklagare
för just olovlig körning men
även rattfylleri.
z

”Citat”
”Det känns svårt och jag tänker förstås på både klienter och personal”

’’

Kurön stänger efter 110 år
KURÖN | Kurön utanför

Adelsö, Sveriges äldsta
behandlingshem och ett
av de största HVB-hemmen
i landet stänger ner till
sommaren. Orsaken är att
ägaren Frälsningsarmén
inte har råd att ha det
kvar.
I över hundra år har det
bedrivit
missbruksvård
på Kurön, en liten ö utan
landförbindelse,
utanför
Adelsö. Det är Frälsningsarmén som är huvudman
och ägare för ön och också
de som varit ansvarig för
behandlingarna som bedrivits på uppdrag av landets
kommuner och socialtjänster.
De 63 platserna på behandlingshemmet har varit
ämnade för såväl kvinnor
som män, över 20 år, som i
grunden lidit av missbruksproblem, ofta i kombination med hemlöshet och
andra svårigheter.
Till sommaren kommer
Kuröns långa historia till
sin ände, då behandlingshemmet ska stänga för gott.
– Anledningen är för att
vi inte har råd att ha kvar
det. Pengarna vi får in täck-

Behandlingshemmet Kurön har drivits av Frälsningsarmén i 110 år. Till sommaren stänger det igen.

er inte kostnaderna som det
innebär att driva Kurön,
säger Eva Gustin, informationsansvarig på Frälsningsarmén, som förklarar
att verksamheten under
många år gått med underskott.
Hon menar att det varit
kostsamt att driva verksamheten, delvis eftersom den
ligger på en ö utan landförbindelse.

– Bland annat har Kurön ett
eget rederi, med egna båtar,
säger hon.
Från och med nu och under cirka ett halvårs tid kommer verksamheten sakta att
avvecklas. Inga nya patienter tas emot men den som
har en plats får vara kvar tills
behandlingen är klar.
– Den längsta placeringen
räcker till 25 juni, säger Eva
Gustin.

LÄGE FÖR
NYTT KONTOR?
Det perfekta läget ﬁnns hos oss
på Bryggavägen 109!
Här erbjuder vi helt nybyggda, ljusa och fräscha
kontorsrum i ett område som är i ständig expansion.
Du får också tillgång till en mysig lunchlounge och
konferensrum för personliga möten ( jo, vi tror att vi
ska besegra covid).
• Från 10 m2
• Egen parkering och bra skyltläge
• Nära till Ekerö C och Slagstafärjan
• Inﬂyttning omgående

Hör av dig för visning!

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

Nu hyr vi
ut de sista
lokalerna!

Efter stängningen kommer
fastigheterna på ön återgå
till stiftelsen Frälsningsarmén, som förmodligen
kommer sälja eller hyra ut
dem. Dock är inga beslut
kring detta tagna än.
Per-Johan Fernström har

arbetat som verksamhetschef på Kurön i sex år, och
är sorgsen över beslutet om
nedläggningen.

FOTO: JONAS NIMMERSJÖ

– Det känns svårt och jag
tänker förstås på både klienter och personal. Dels är vi
en stor arbetsgivare med 30
fast anställda och tio vikarier
som ska hitta nya jobb. Men
framförallt känner jag en
stor oro för klienterna och
vart de ska ta vägen, säger
Per-Johan Fernström.
HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

0lODU|DUQDVQ\KHWHU

.[ZWg j Vg^'%''

tcia^\ZcWd`gZV[Zhi
K~a`dbbZci^aaY^cad`VaVWd`]VcYZa[naaYVk
gZV[ncY[gdbYZc''[ZWgjVg^#=~g]^iiVgYj
a~X`gVbViWX`Zg!he~ccVcYZYZX`VgZ!
e~gadgi^aagdbVcZgdX]b~c\YZgVkWVgcWX`Zg#

BVc`Vc~kZc^g
;yG=6C9H7:HItAA6h^cV[Vkdg^iZg

VI SÖKER PERSONAL
PÅ EKERÖ
TJÄNST 1

Eh^hiVh^YVcVkgZV`ViVad\Zc[^cchZ iWZhi~aac^c\h"
[dgbja~gVii[naaV^dX]a~bcVi^aaWji^`ZcheadX`Vg
k^^]deY^cVch`Zbahac\iaV\gZig~X`Zg#

Butikssäljare

TJÄNST 2
Verkstad-Installation-Försäljning

<hZk_dj[aWjWbe][d_Z_dXh[lbZW\_ddiZ[dWjj^cj 
_Xea^WdZ[bd$L_fbeYaWhX[ijbbd_d]WhdW_Z[dehZd_d]
Z[aecc[h_d$

Läs mer på www.malaro.se

LbaecdWj_bbh[W\[ij[d

YRKE-SKOG-TRÄDGÅRD
Egbk~\Zc*!:`Zg8#%-"*+%(*)+&!Wji^`Zc5bVaVgdWd`#hZ

  



Bryggavägen 101, Ekerö I Tel: 08-560 248 01 I info@malaro.se
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www.malaro.se
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Näring
gsliv
Reﬂexer till
skolbarnen
MÄLARÖARNA | Tack vare

engagemanget hos lokala
näringslivet har eleverna i
främst förskoleklasserna i
kommunens skolor fått en
reflekterande gymnastikpåse. Över 200 påsar har deltats ut i kommunen.
Gubben Flexbert pryder
reflexprodukter sedan 25
år tillbaka och delats ut till
barn i två- till tolvårsåldern i
Sveriges skolor genom företagssponsring.
z

C_iijdaj
aedakhiXhejj
EKERÖ | Konkursförvaltaren

misstänker att brott kan ha
begåtts i samband med konkurser och har anmält detta
till åklagare. De handlar
bland annat om att förvaltningen inte kunnat omhänderta bokföringsmaterial,
att ingen kontrollbalansräkning upprättats före att konkursen var ett faktum och att
förvaltningens bedömning
är att ett av bolagen kom på
obestånd först i samband
med att det försattes i likvidation.
z

ºK^bhiZ]ViaVbdY!bZck^_dWWVg]gi[gViiYZih`V
Johan Elfver
[dgih~iiVVii\ig~ii]aa”

’’

Dags för företagarna att säga sitt
KOMMUNEN | Svenskt
näringsliv har skickat ut
sin årliga enkätundersökning till en del av företagen i kommunen. Syftet
med undersökningen är
att ta reda på var i Sverige
det är mest gynnsamt att
starta och driva företag.

Enkäten undersöker det lokala företagsklimatet och
handlar bland annat om
kommunens ansvar när det
gäller tillsyn, bemötande
och myndighetsutövning.
Den går ut i mitten av januari till slutet av mars till
ett urval av kommunens företag. Förra året var svarsfrekvensen i kommunen
46 procent bland de totalt
274 tillfrågade företagen, en
siffra som Ekerö kommuns
näringslivschef Johan Elfver hoppas ska öka i år:
– Den här undersökningen är jätteviktig, genom den
får vi veta hur man som företagare upplever servicen
och bemötandet i kontakt
med kommunen. Den svåraste
kommunikationen
är att jobba med attityder,

många upplever att attityderna i kontakt med tjänstemän och politiker inte är
positiv och det måste vi förstås arbeta med att förändra.
Förra året hamnade Ekerö
kommun på plats 192 bland
landets 290 kommuner och
hade ett medelbetyg på 3,1,
där 3 är betyget för godtagbart. En liten uppgång om
man ser till året innan och
en riktning som Johan Elfver tror och hoppas kommer fortsätta.
– Vi måste ha tålamod,
men vi jobbar hårt för att
det ska fortsätta att gå åt rätt
håll.

’’

ºK^~ghidaiV
kZg[gZiV\Zc
^:`Zg`dbbjc#9Z
~gk^`i^\Vjgbc\V
eZgheZ`i^khdbi^aa
ZmZbeZa^ckcVgcVh
hZgk^XZ!VgWZihi^aa[~a"
aZcdX]k~a[~gYº

Han menar att det är mycket attraktivt att vara företagare i kommunen, dels vill
beﬁntliga företag expandera, dels visar även företag
på andra orter intresse för
Ekerö. Johan Elfver tror att
det beror på breddningen av
Ekerövägen och förbifarten
som bidrar till att ﬂer vill
driva och etablera företag
här. I dagsläget driver elva
procent av kommunens invånare företag på Mälaröarna, en grupp som kommunen vill underlätta för.
– Vi är stolta över företagen i Ekerö kommun. De är
viktiga ur många perspektiv
som till exempel invånarnas service, arbetstillfällen
och välfärd, säger Johan Elfver och forsätter:
– Vi har antagit en ny näringslivsstrategi under förra året och har utifrån den
jobbat med en handlingsplan som bland annat har
genomfört nya sätt att möta
företagare i handläggningsoch tillsynsfrågor och tydligare samverkan mellan
företagarföreningar
och
kommunen. Med närings-

munen. Behovet av resande
har ju minskat under pandemin, många har kunnat
jobba mer hemifrån. Ekerö
kommuns näringslivsenhet
ﬁnns till för att erbjuda tydliga och enkla kontaktvägar
in i kommunen för företag
som har ärenden och frågor,
säger Johan Elfver.

»8hWZ_Wbe]hl][d
\hWcj"Z[jhWbbj_Z
bjjWh[WjjcjWi"
fhWjWeY^h[ZWkjZ[j
iecX[^l[hbiWi»
JOHAN ELFVER,
KOMMUNENS
NÄRINGSLIVSCHEF

livsstrategin som grund
startar arbetet för att göra
våra företagare mer nöjda.
– Vi vill möjliggöra för att
de som redan bor här också
ska kunna jobba inom kom-

Något man kommit underfund med är att en stor
utmaning är att bli tydligare. I ﬂera möten upptäcker
kommunens
tjänstemän
att man inte förstått deras
kommunikation när de exempelvis skickat ut beslut.
– Bra dialog är vägen
framåt, det är alltid lättare
att mötas, prata och reda ut
det som behöver lösas, säger Johan Elfver.
Resultatet från enkätundersökningen presenteras
den 31 maj och används för
att sammanställa rankingen
över företagsklimatet som
presenteras den 28 september.
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.
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Snabba ﬂexibla
godsleveranser
BERGVIK | Mälaröarnas
nyheter åker ut till Ekerö
lagret och träffar Micke
Dahla, Kenneth Dahla och
Manne Åkerberg, som berättar om verksamheten,
tankarna inför framtiden
och företagets syn på utvecklingen av Mälaröarna.

När startades företaget?
– Ekerö lagret startades
1987 av vår far Karl-Erik
Dahla. Pappa gick i pension
2004 och då tog vi söner
och Manne över företaget.
Hur många anställda är
ni?
– Vi är i dagsläget tre anställda. men det varierar
beroende på kunduppdrag.

Vad gör Ekerö lagret?
– Ekerö lagret är ett tredjeparts logistiklager. Vi har
olika säljbolag och e-handelsföretag som kunder. Vi
hjälper våra kunder med
hela logistikkedjan. Vi lagerhåller, plockar och packar samt distribuerar godset över hela Sverige. Våra
kunder levererar till dagligvaruhandeln och till privatpersoner och säljer allt från
choklad, drycker till gymutrustning. Vill kunden ha
någon specialpackning så
löser vi det med. Ingenting
är omöjligt för oss.
– Hur ser era kunder ut?
Är det både privatpersoner och företag?

– Våra kunder importerar gods från hela Europa
och Kina. Vi tömmer även
containers åt våra kunder.
Vi hjälper även privatpersoner med förvaring i mån
av plats.
Vilka är era framtidsutsikter och vad är era utmaningar?
– Vi kan ju inte konkurera
med stora robotlager, men
vi erbjuder en helt annan
ﬂexibilitet och service som
inte går att få på stora opersonliga lager. Det kommer
alltid ﬁnnas behov av bra
service och snabba ﬂexibla
utskick.

Micke Dahla, Kenneth Dahla och Manne Åkerberg, Ekerölagrets ägare.

geograﬁskt?
– Våra kunder ﬁnns över
hela landet. Eftersom vi
tar hand om inleveranser,
orderplock och transport
så spelar det ingen roll var
kunden har sitt säte.

Var ﬁnns era kunder

Hur vill ni se Mälaröarna
utvecklas framöver?
– Att det byggs bra och billiga bostäder så våra ungdomar har möjlighet att bo
kvar på Ekerö.

FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS

Till sist, vilket företag i
kommunen vill ni läsa
om i tidningen?
– Vi önskar läsa om Oak
Equipment.

z

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

'. .[ZWg j Vg^'%''

0lODU|DUQDVQ\KHWHU

KULTUR

”Till och med Mälaröarnas nyheter finns med”
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Ekeröbo släpper spänningsroman
Mälarömiljöer och Mälaröarnas nyheter bland raderna
TAPPSTRÖM | I fyra års tid
har hon gått upp klockan
fem varje morgon och
jobbat på i skrivarlyan vid
Tappströmskanalen. Nu är
resultatet klart. 11 februari
släpper Ekeröbon Barbara
Walter sin spänningsroman
Om jag kunde berätta,
som bland annat bjuder på
Mälarömiljöer.

Det började med att hon
läste sin farbrors handskrivna släktkrönika och blev
fängslad av alla de livsöden
han beskrev. Snart föddes
tanken om att använda händelserna i en egen bok.
– Alla händelser är autentiska, men karaktärerna har
jag hittat på, förklarar Barbara Walter.
I boken, som är en spän-

ningsroman, sträcker sig
handlingen långt över både
generations- och landsgränser. Läsaren får följa
med från den hårt ansatta
staden Schirwindt, vid ryska gränsen, mitt under för-

sta världskriget vidare till
nutidens Berlin, Hamburg
och slutligen Stockholm.
Mälaröarna har också en
viktig plats i hennes bok.
Läsaren kommer känna
igen både den vackra naturen och Ekerö centrum med
sitt café och mataffären, lovar Barbara Walter.
– Till och med Mälaröarnas nyheter ﬁnns med,
säger hon
med
ett
skratt.
Det ligger mycket
jobb bakom
boken. Varje morgon i
fyra års tid har
Barbara Walter gått upp
klockan
fem
och satt sig för
att skriva. Målet har varit att
skriva en historia där det hela tiden händer
saker som ska fånga läsaren
och hon är stolt över att hon
lyckats ﬂäta ihop historien i

bokens alla delar.
– Min dotter har testläst
den och tycker att jag lyckats.
Efter det intensiva arbetet

har hon nu pausat skrivandet och kopplar istället av
med att läsa det andra skrivit, just nu Den sista gåvan,
av Abdulrazak Gurnah.
Snart tror hon
dock att skrivlusten kommer tillbaka
men under
tiden hoppas hon att
boken hon
just skrivit
ska tas väl
emot
av
allmänheten och
att
den
både ska
bjuda läsaren på kunskap
och spänning samt leda till
eftertanke.
HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se
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BARBARA WALTER

X Namn:
Barbara Walter

X Ålder:
79 år

X Bor:
Tappström, Ekerö

X Gör:
Författare. Har tidigare
jobbat som bland annat
dietist och personlig
assistent

X Aktuell med:
Spänningsromanen
Om jag kunde berätta
(Ekström & Garay),
som släpps 11 februari.

Barbara Walters spänningsroman ”Om jag
kunde berätta” utspelar sig bland annat på
Mälaröarna.
FOTO: PRIVAT

SVPH söker Sjuksköterska, heltid

till Nockebyhöjdens
vård- och omsorgsboende

Stiftelsen Sällskapet till Pauvres Honteux (SVPH) söker

Anställning: Tillsvidare, tillträde 24 april 2022
Arbetstider: Dag- och kvällstid, efter schema med
tjänstgöring var tredje helg.

Arbetet är förlagt till Nockeby och Fredhäll.
Fastighetsavdelningen har idag 12 medarbetare,
varav två trädgårdsmästare.

I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att vara omvårdnadsansvarig sjuksköterska samt ansvara för att arbetet sker utifrån
SVPH:s vårdideologi, ledord och mål.

Arbetsuppgifter:
Trädbeskärning, trimning, planteringar, rädgårdsskötsel,
gräsklippning, krattning, snöskottning och sandning
vintertid), växtskötsel och ogräsrensning. Det mesta av
arbetet sker utomhus.

Tillsammans med en kollega är ni två arbetsledare för ett
team av undersköterskor. Du håller medarbetarsamtal och
planerar, utvecklar och kvalitetssäkrar verksamheten tillsammans med chefen för vård – och omsorgsavdelningen.
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta avdelningschef
Dinka Bilic, telefon 08 – 579 777 41 eller
bitr. chef Johanna Hansson, telefon 08 – 579 777 42.
Läs mer och ansök senast 20 februari 2022
på www.svph.se/lediga jobb.
Välkommen med din ansökan.

Trädgårdsmästare, heltid

•

Önskvärd kompetens:
Trädgårdsmästarutbildning, erfarenhet av trädgårdsskötsel, B-körkort, maskinvana, datorvana
och god samarbetsförmåga.
Tjänsten är tillsvidare (inkl. provanställning)
med tillträde efter överenskommelsH
Mer information lämnas av
fastighetschef Anders Karlsson, tel 08-579 777 77.
Läs mer och ansök på www.svph.se/lediga jobb.
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STENHAMRA | Christina

Fogelklou, född Dahlin
1945, efterlämnar maken
Ulf Fogelklou samt sönerna
Janne, Bibo och Peter.
Kickie är en välkänd
Stenhamraprofil. Hon har
bott på Apelvägen sedan
1978.
Kickie var sjuksköterska av
hela sitt hjärta. Hon arbetade
natt på Karolinska sjukhuset
i många år. Först på hjärtintensiven, sedan på akutmottagningen. Action och rusch
var hennes rätta element.
Under en period engagerade
hon sig Röda korsets utbildningar för hjärt-lungräddning. Efter sin pensionering
fortsatte hon sitt arbete som
sjuksköterska på närakutmottagningar.
Vi träffades när hon räddade mig (typiskt henne) en

’’
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vintermorgon på KS
parkering, när batteriet på min bil laddat
ur. Sedan samåkte
vi i många år. Vi var
trötta efter vårt nattjobb, men Kickie
hade ändå energin att
peppa oss till simtur
i Åkeshovsbadet.
Få människor har
vårdat sin hälsa, så
väl som Kickie gjorde. Orättvist nog
svek hennes kropp,
trots detta, de sista
åren.
Under ett antal
år var Kickie aktiv i
Färingsö sjöscoutkår.
Kickie och maken
Ulf hade spännande år i Afrika, då Ulf
tjänstgjorde i Etiopien. De behöll sin kärlek
för Afrika. I många år reste
de till Gambia, där de bidrog
med egna välgörenhetsinsatser till sina gambiska vänner.
Lika generös var Kicki för
sina svenska vänner. Varje
år vi blev vi bjudna på surströmmingskalas, adventsﬁka med sju sorters kakor.
Nästan alltid fanns en
hund hos Kickie och Ulf. Att

KÖPER DINA PRYLAR
Stora som små partier, Även dödsbon
Röjning och städning. Allt efter behov!
 Även Släktforskning till fasta priser 
promenera med Kickie och
hunden innebar att hunden
ﬁck största uppmärksamheten. Ständigt lek och ”samtal” med de ytterst väluppfostrade ﬁna hundarna.
Jag vill tacka Kickie för
allt hon givit mig. Varit mitt
stöd i svåra tider. Hjälpt mig.
Inspirerat mig.

Tel: 072-922 92 54

EMMA JAKOBSSON

malaroantik.se

vän
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FÖNSTER & DÖRRAR
FÖR KUNDER MED HÖGRE KRAV

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

Vi tar hand om allt. Uppmätning, tilllverkning,
leverans och installation.
Familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945
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Lindbom till
Västervik

ISHOCKEY | Allt fler tjejer

lånas ut från Djurgården
till Västervi.k

söker sig till flickhockeyn i
Mälarö hockey.

Karlberg på
pallen igen
ALPINT | Lukas Karlberg,

22, från Mälaröarnas alpina skidklubb fortsätter att
ta pallplatser i Svenska spel
Alpine Elite Tour. Under
förra helgens tävlingar i
Hassela blev det en tredjeplats för Karlberg i storslalom. Under tävlingar i
Kläppen i slutet av januari
blev det även där en tredjeplats i en FIS-tävling. Lukas
Karlberg har på sina tio starter efter nyår tagit sex pallplatser.
z

’’

Sportnyhet? Skicka kort text till sport@malaroarnasnyheter.se

Flickhockeyn växer i Mälarö hockey

ISHOCKEY | Carl Lindbom

Tidigare under säsongen ﬁck
Carl Lindbom, 18, från Ekerö
göra SHL-debut för Djurgården. När Djurgården nu värvat in Alexander Salak väljer
Djurgården att låna ut målvaktstalangen till allsvenska
Västervik för att få matcher
på seniornivå. Västervik
ligger i skrivande stund nia i
Hockeyallsvenskan.
z

”...är man sugen på att komma ner och testa
så har vi utrustning att låna” Felicia Kersten

Inför säsongen ville Mälarö
hockey utveckla ﬂickverksamheten och tog in Anna
Ågren, 22, och Felicia Kersten, 26, som tränare för
ﬂickor C och D. Ju längre säsongen har gott har ﬂer och
ﬂer tjejer hittat till ishockeyn.
– Publicitet i bland annat
sociala medier har skapat
goda förutsättningar för
ﬂickhockeyn på ön och resulterat i att vår trupp har
vuxit under säsongen då ﬂera spelare i olika åldrar har
hittat till oss, säger Felicia
Kersten.
Målvakten Anna Ågren
har tidigare spelat i SDHL
och spelar just nu för Haninge och Felicia Kersten är
målvakt i Mälarö Hockey Seahawks, vilket hon ser som
en stor fördel.
– Vi ser också att de är till
stor fördel att vi har kvinnliga tränare som själva är aktiva inom hockeyn på olika
nivåer, säger Kersten.
Utvecklingen har gått

framåt för tjejerna och det
har även gett resultat på isen
via ﬁna framgångar i DM
bland annat.
– Tjejerna utvecklas hela
tiden och presterat goda resultat. Trots vår unga trupp
så är våra F16-tjejer topp fem
i Stockholm efter ett väl genomfört DM nyligen, säger
Felicia Kersten.
Trots att ﬂer tjejer hittat
till hockeyn i Mälarö hockey
vill de gärna bli ﬂer.
– Vi strävar ju självklart
efter att få in ännu ﬂer tjejer
inom ishockeyn och är man
sugen på att komma ner och
testa så har vi utrustning att
låna, avslutar hon
JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

’’

”Vi ser också
att de är
till stor fördel att
vi har kvinnliga
tränare som
själva är aktiva”
Mälarö hockey F16 efter femteplatsen i DM. Lilla bilden: Anna Ågren och Felicia Kersten.
FOTO: MÄLARÖ HOCKEY

Hälsosamt inomhusklimat
och stor energibesparing.
Geo 500

AirX 400

Vent 402

Läs mer på ivt.se
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TABELLER & MATCHRESULTAT
INNEBANDY
Div II Stockholm herr
Väsby AIK–Jakobsberg ............................................ 2–2
Off Lidingö–Ekerö....................................................... 5–7
Nacka Wallen–Bar Central ..................................... 6–4
Högalid–Tungelsta ..................................................5–13
Fullersta–Hässelby ...................................................2–20
Åkersberga–Sörskogen .........................................11–5
Högalid–Väsby AIK..................................................... 2–6
Tungelsta–Fullersta .................................................14–1
Off Lidingö–Nacka Wallen .................................12:00
Jakobsberg–Åkersberga......................................... 4–7
Ekerö–Tungelsta.......................................................... 7–2
Sörskogen–Fullersta ......................................... Uppskj.
Hässelby–Högalid.....................................................15–7
Bar Central–Väsby AIK.............................................. 3–4
Nacka Wallen
Hässelby
Väsby AIK
Åkersberga
Tungelsta
Jakobsberg
Ekerö
Bar Central
Off Lidingö
Högalid
Sörskogen
Fullersta

15
14
16
14
16
15
13
12
12
14
14
13

12
10
9
9
7
6
6
5
5
2
1
0

3
2
4
3
2
3
1
1
1
2
1
1

0
2
3
2
7
6
6
6
6
10
12
12

141–66
139–58
108–61
103–60
94–88
79–69
96–73
70–67
63–63
60–136
77–158
39–170

39
32
31
30
23
21
19
16
16
8
4
1

Väsby AIK–Off Lidingö ..............................11/2 20:00
Tungelsta–Hässelby ...................................12/2 15:00
Högalid–Sörskogen....................................13/2 15:30
Nacka Wallen–Ekerö ..................................13/2 15:45
Jakobsberg–Fullersta ................................13/2 16:00
Åkersberga–Bar Central ...........................13/2 16:30
Högalid–Off Lidingö ..................................15/2 20:15

Div V Stockholm mellersta herr
Älvsjö AIK C–Djurgården B..................................16–8
Atletic Blåsut–Kungsängen .................................. 1–8
Högdalen B–Marieberg A ...................................... 8–6
Farsta B–Djurgården B ...........................................11–7

Kungsängen
Farsta B
Högalid B
Älvsjö AIK C
Marieberg A
Högdalen B
Djurgården B
Atletic Blåsut
Adelsö

10
10
10
9
11
10
11
10
9

9
8
7
6
5
4
3
1
0

0
0
0
1
0
1
2
0
0

1
2
3
2
6
5
6
9
9

95–38
87–56
62–53
67–45
86–68
58–72
79–95
39–93
40–93

27
24
21
19
15
13
11
3
0

Fotbollen söker
Veteraner
Nu söker vi nya spelare
som är födda 1987 eller
tidigare och som har några
säsonger kvar i benen.
Vi scannar i första hand
efter folk som kan tänka
sig att spela 11-manna i
Stff:s veteranserie.

Högalid B–Älvsjö AIK C................................9/2 20:45
Marieberg A–Adelsö ..................................12/2 17:15
Djurgården B–Högdalen B.....................12/2 17:45
Högalid B–Farsta B ......................................13/2 09:30

Mer info: www.svenskalag.
se/skaik-fotboll-reserv

ISHOCKEY

('

Eller maila ditt intresse:
mikael@micdesign.se

HockeyTrean Alltrean östra herr
Iron–Mälarö ..................................................................10–3
Bålsta–Waxholm.......................................................... 1–2
Älta–SHK HC .................................................................. 3–4
Mälarö–Värmdö ........................................................... 0–6
Älta–Iron........................................................................... 2–5
SHK HC–Waxholm...................................................... 2–1
Värmdö
Iron
Bålsta
Älta
SHK HC
Sala
Waxholm
Mälarö

8
9
8
9
8
7
9
8

6
5
5
5
4
3
3
0

0
2
0
0
0
1
0
1

2
2
3
4
4
3
6
7

39–20
41–25
32–20
37–32
21–28
32–33
24–41
14–41

18
17
15
15
12
11
9
2

Waxholm–Mälarö ...........................................8/2 19:30
Iron–Bålsta ..........................................................8/2 19:30
SHK HC–Värmdö .............................................8/2 19:30
Bålsta–Mälarö .................................................11/2 19:30
Waxholm–Sala ...............................................11/2 19:30
Iron–SHK HC ...................................................11/2 19:30
Värmdö–Älta...................................................11/2 20:00
SHK HC–Mälarö.............................................15/2 19:30
Waxholm–Iron ...............................................15/2 19:30
Sala–Älta............................................................15/2 19:30

HANDBOLL PÅ MÄLARÖARNA
GRATTIS SVERIGE TILL

EM-GULDET!
KOM OCH SPELA
HANDBOLL DU OCKSÅ

Vi har lag från 6 år och uppåt med
träningar i Mälaröhallen och Bollhallen.
Hör av er till handboll@skaik.se så
vägleder vi er till guldet!

%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    

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.
ä
ltid n ra dig!
Al
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Har du bott på Mälaröarna länge och har något historiskt att berätta? Hör av dig till oss: red@malaroarnasnyheter.se
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NIKLAS MUNKVALL

Stålkrisen gjorde så att Lullehovsbro slutligen blev utbytt.
I början av 80-talet stod den nya bron klar

Ny bro på Färingsö
LULLEHOV | Efter lågkonjunkturen på 70-talet var
stålkrisen ett faktum. För
att skapa sysselsättning för
anställda inom stålindustrin
ville regeringen påskynda det
brobygge ute på Färingsö,
som länge diskuterats. Den
nya Lullehovbron skulle
äntligen få se dagens ljus.

Den gamla Lullehovsbron
hade funnits på plats sedan
1929, men redan nästan hundra år tidigare hade den första
bron anlagts för att förena
Lindö med Färingsö. När det
slutligen blev dags att förnya

den gamla bron i slutet av
70-talet var det i första hand
för att skapa sysselsättning åt
anställda inom stålindustrin.
När artikeln i Mälaröarnas
nyheter skrevs i början av 1978
var bron ännu bara på planeringsstadiet, men meningen
var att alla ritningar skulle vara
klara i mitten av juni samma
år. Då skulle även anbuden
från företagen som ville vara
med och bygga ha kommit in.
Man räknade med att bron
skulle börja byggas vid årsskiftet 1978 och 1979 och att
den skulle stå klar början av

1980-talet, vilket också blev
fallet. Planen var att den nya
bron skulle byggas på hö-

’’
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ger sida om den gamla, från
Färingsösidan sett. Den totala bredden på bron skulle
bli tolv meter, varav sju meter skulle vara körbana, och
höjden planerades till 1,60
meter, vilket var samma höjd
som den gamla bron. Kostnaden för den nya, moderna
stålbron beräknades till 16
miljoner kronor.
Niklas Munkvall, från
Stenhamra, var i 13-årsåldern
när han och kompisen Roger
Burman, blev intervjuade av
Mälaröarnas nyheter inför att
den nya bron skulle byggas.
– Artikeln har jag kvar nå-

gonstans hemma. Jag minns
att vi berättade för reportern
att det var läskigt att gå över
den gamla bron för att plankorna skramlade så, berättar
han med ett skatt.
Enligt Niklas Munkvall var
han och andra färingsöbor exalterade när beslutet om att en
ny bro skulle byggas kom, och
sedermera väldigt nöjda när
den väl var på plats.
– Det var ju fantastiskt med
en riktig bro som inte skramlade!
HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se
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Tröttnat på köerna?

Arbeta och bo på Ekerö!

Hjälp oss hjälpa!
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
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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

info@ekerorederi.se
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Året om hjälper vi familjer och enskilda personer på Färingsö
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MÄLAREN RUNT
– möten, mat, människor Den ultimata
Lo Bäcklinder
& Rodrigo Paras
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HUSDRÖMMAR PÅ MÄLARÖARNA –

Säljarnas egna ord

NIBBLA BACKE

Annonsinformation från våra mäklare

VALLVÄGEN

Idylliskt beläget parhus Modern villa i idyllisk miljö
NYCKELBY | Längst in i

det omtyckta och idylliska
bostadsområdet finner vi
detta trivsamma parhus
med tomträtt. Ypperligt
läge med skogen i ryggen.
Säljaren uttrycker att något
han uppskattat med att bo
på Nibbla backe är närheten
till skog och vatten samt
att det är nära till affär,
skola, förskola och buss
såklart. Mäklaren Jenny
Näslund berättar om ett

perfekt boende för barnfamiljen. Lugnt och tryggt
med lekplats i området.
Huset har en välkomnande
entrésida med en generös
uppställningsyta framför
det vidbyggda garaget. En
liten plan gräsmatteyta med
ett körsbärsträd. Vid husets
kortsida växer två äppelträd.Trädgårdens baksida
sluttar upp mot skogen.
Här ﬁnns en mysig uteplats
under tak. Interiört stoltserar huset med en välplane-

rad planlösning. Ljust vardagsrum med stora fönster
och utgång till baksidan.
Ljuvligt med utsikten mot
skogen. Trevligt kök med
rymlig matplats invid fönster. Bra entréhall, separat
tvättstuga och duschrum
med wc. På övre plan ﬁnns
ett allrum, tre möjliga sovrum och ett badrum med
badkar och wc.

SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING

RICKSÄTTRA | Välkommen

till en välplanerad och
modern villa i en lantlig
idyll. Här får man allt man
kan önska sig, närhet till
vatten och natur samtidigt
som du har nära in till stan.
På den stora altanen kan
du stå och beskåda skog
och en glimt sjöutsikt.
Här är varje årstid unik
och du får njuta av att på
nära håll se hur årstiderna

förändras. Oavsett årstid
kommer du att vilja spendera din lediga tid här.
Huset har en stor tomt
som har gott om utrymme
för den med gröna ﬁngrar,
det ﬁnns stora skogar att
promenera i och en välordnad strand med brygga och
båtplats.
I samma stund som man
parkerar bilen på uppfarten känner man av den
avkopplande atomsfären

och hur lugnet inﬁnner sig.
I det nyrenoverade huset
kan du njuta av såväl utsikten från de stora fönsterna
som framför öppna spisen.
Platsen här är fantastiskt,
huset beläget på en höjd
som är magisk och känslan
av att bo så nära skog och
vatten.
Välkommen hit!

MÄKLARRINGEN

EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad
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$U KAN ËVEN LYSSNA PÍ DATORN OCH I MOBILEN


z Bryggor
z Sandstränder
z Bojstenar
z Muddring
z Sjötransporter
z Sjöbodar
z Båtlyftar
z Vågbrytare
z Vassrensning
z Kranlyft
z Borrning
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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!
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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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ÖARNA RUNT

oarna@malaroarnasnyheter.se

Heli Ekberg och Leif Eriksson

Författaren och utrikeskorrespondenten Henrik Brandão
Jönsson tog 11 januari biblioteket i centrums besökare med på en
spännande resa i den lusofona världen. Portugal var en gång i tiden
en av världens mäktigaste nationer och det finns fortfarande stora
avtryck av detta i de före detta kolonierna.
FOTO: ÅSA SJÖBERG

Miljöpartiets namn på valsedeln klar
Söndagen den 30 januari höll Miljöpartiet de gröna Ekerö sitt
årsmöte och beslutade samtidigt om vilka som kommer att stå
på deras valsedel i september.
– Vi är enormt glada för att flera nya förmågor kliver in i
vårt parti och kommer representera vår politik tillsammans
med våra lokalt kända politiker sedan tidigare, berättar Iren
Bakkerud, politisk sekreterare.
Fredrik Zandrén, ordförande sedan 2019, toppar listan tillsammans med Ulrika Sandin och Anders Rosenquist af Åkershult.

– Vi hittar även flera andra kända namn som Carl Ståhle, som
också är ersättare i riksdagen nu, Linda Svensson, som är andre
vice ordförande i miljönämnden, Björn Osberg och jag själv, Iren
Bakkerud.
– Vi är även stolta av att vi kan presentera en så lång lista
med hela 17 kandidater med en så jämn fördelning av kvinnor
och män som vi har.

Föreningen Värna Adelsö har bjudit in alla Ekerös partier till
Adelsö. Den 28 januari var det Socialdemokraternas tur. Man
diskuterade olika frågor som är viktiga för Adelsöborna: Munsö
skola, bussproblemen och satsningen på världsarvet Hovgården.

FOTO: IREN BAKKERUD

FOTO: JOSEFIN DEIVING

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”.

Med över 30 års samlad erfarenhet
skapar vi tillsammans vackra minnen
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Se vår prislista: www.malarobegravning.se
Vi gör hembesök för din trygghet. Ring för tidsbokning 08-560 360 80
Dipl. begravningsbyrå på Ekerö

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Heli Ekberg och Leif Eriksson
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Mälaröarnas rika FÖRENINGSLIV

___
BÅTKLUBBAR

BÅTKLUBBEN
FÄRINGARNA
www.bkfaringarna.org
EKERÖ BÅTKLUBB
www.ekerobk.se
EKERÖ
SOMMARSTADS
BÅTKLUBB
www.sommarstan.se/
båtklubben

___

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-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

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

LOVÖ HEMBYGDSFÖRENING
www.lovohembygd.com
SVARTSJÖ BYALAG
svartsjobyalag.wordpress.
com

___ ___
___
RÄDDA BARNEN
MÄLARÖARNA
www.raddabarnen.se

FÖRSVARSorganisationer

EKERÖ CIVILFÖRSVARSFÖRENING
www.civil.se/stockholm/
ekero

Källa: Föreningsregistret Ekerö kommun

kyrkan.se/seglarklubben-vindens-vanner

IDROTTSföreningar

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

Tornen avses placeras på norra
Lovön intill beﬁntligt etableringsområde med tillhörande
hamn för arbetet med Förbifart
Stockholm. Tornen föreslås
uppföras till en höjd om mellan
7 och 11 meter.
Enligt plan- och bygglagen ska
byggnadsnämnden underrätta

MÄLARÖ GK
SKYTTEHOLM
www.malarogk.se

MÄLARÖ MOTORCROSSKLUBB
www.mmck.nu

EKERÖ RIDSKOLA
www.ekeroridskola.se
EKERÖ SHOTOKAN
KARATE DO
www.svenskalag.se/
ekeroshotokankaratedo
EKERÖ TENNISKLUBB
www.ekerotk.se
EYVINUR
ISLANDSHÄSTFÖRENING
www.eyvinur.se

MÄLARÖ SKID- OCH
ORIENTERINGSKLUBB
www.malarosok.se
MÄLARÖARNAS
ALPINA SKIDKLUBB
www.maskalpin.se
MÄLARÖARNAS
BOXNINGSKLUBB
www.malaroarnasbk.com
MÄLARÖARNAS
RIDKLUBB
malaroarnasridklubb.com

FÅGELÄNGENS
RIDSKOLA
www.ridskola.eu
FÄRENTUNA RYTTARE
www.farentunaryttare.se
FÄRINGSÖ RIDIDROTT
www.faringsoridskola.se
FÄRINGSÖ
RIDSÄLLSKAP
www.faringsoridsallskap.se

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

Kungörelse om Bygglov för nybyggnad
av till- och frånluftstorn på fastigheten
HOGSTA 4:1 (Norra Lovö), dnr BYGG.2021.929
Byggnadsnämnden informerar
om inkommen ansökan om
bygglov för nybyggnad av fyra
stycken till- och frånluftstorn
på fastigheten HOGSTA 4:1
(Norra Lovö).

KUSANO HA
SHITORYU EKERÖ
www.wkkasweden.com

MÄLARÖ HOCKEYFÖRENING
www.malarohockey.se

EKERÖ KONSTÅKNINGSKLUBB
www.ekerokk.se

kända sakägare och övriga
berörda samt ge dem tillfälle
att yttra sig innan ärendet
behandlas.
Kretsen för de som anses berörda
är i ibland svår att avgränsa och
om det rör sig om ett stort antal
personer får nämnden underrätta via kungörelse.
Handlingar i ärendet ﬁnns
tillgängliga i kommunhusets
reception på Tappströmsvägen 2.
De personuppgifter du lämnar
hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Skriftliga synpunkter skall, senast den 23 februari, ha inkommit till:
Stadsbyggnadsförvaltningen, bygglovsenheten, Box 205, 178 23 Ekerö.
Alternativt med e-post till bygglovsenheten@ekero.se

RASTABORGS
RIDKLUBB
www.rark.se

EKEBYHOVS SLOTTS
INTRESSEFÖRENING
www.ekebyhovsslotts
intresseforening.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
KULTURFÖRENINGEN
SKÅ FESTPLATS
www.skafestplats.se
JAZZ PÅ
MÄLARÖARNA
facebook.com/jazzmalaro
KONSTRINGEN
PÅ MÄLARÖARNA
www.konstringen.se

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

MÄLARÖARNAS
KAMMARKÖR
malaroarnas_kammarkor@yahoogroups.com
MÄLARÖARNAS
MUSIKSÄLLSKAP
www.mamus.se
MÄLARÖARNAS
KONSTFÖRENING
malaroarna.konstforeningar.se
MYS OCH SPEL
www.mysochspel.se
LOVÖ VÄVARE
lovövävare.se
ÖLAGET
www.ölaget.se

Kungörelse om Bygglov för nybyggnad
av till- och frånluftstorn på fastigheten
LOVÖ-EDEBY 4:1 (Södra Lovö), dnr BYGG.2021.930
Byggnadsnämnden informerar
om inkommen ansökan om
bygglov för nybyggnad av
fyra stycken till- och frånluftstorn på fastigheten
LOVÖ-EDEBY 4:1 (Södra Lovö)
Tornen avses placeras på södra
Lovön intill beﬁntligt etableringsområde vid Bråten. Tornen
föreslås uppföras till en höjd
om mellan 5 och 11 meter.
Enligt plan- och bygglagen ska
byggnadsnämnden underrätta
kända sakägare och övriga

berörda samt ge dem tillfälle
att yttra sig innan ärendet
behandlas.
Kretsen för de som anses berörda
är i ibland svårt att avgränsa
och om det rör sig om ett stort
antal personer får nämnden
underrätta via kungörelse.
Handlingar i ärendet ﬁnns
tillgängliga i kommunhusets
reception på Tappströmsvägen 2.
De personuppgifter du lämnar
hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Skriftliga synpunkter skall, senast den 23 februari, ha inkommit till:
Stadsbyggnadsförvaltningen, bygglovsenheten, Box 205, 178 23 Ekerö.
Alternativt med e-post till bygglovsenheten@ekero.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

PENSIONÄRSföreningar
PRO EKERÖ
www.pro.se
PRO FÄRINGSÖ
www.pro.se/faringso

___
ÖVRIGA
FÖRENINGAR
ADELSÖ
FÖRENINGSRÅD
www.adelso.se
FÄRINGSÖ
LIONS CLUB
www.e-clubhouse.org/
sites/faringso
MÄLARÖARNAS
BIODLARFÖRENING
www.malarobiodlarna.se
MÄLARÖ
BRUKHUNDSKLUBB
www.malarobk.se

SPF MÄLARÖARNA
spfseniorerna.se/distrikt
/stockholmsdistrikt.se

___

MÄLARÖ
HUNDUNGDOM
malarohu.weebly.com

SCOUTKÅRER

MÄLARÖ
JAKTVÅRDSKRETS
malarojvk@gmail.com

FÄRINGSÖ
SJÖSCOUTKÅR
www.faringso-sjoscoutkar.se

MÄLARÖARNAS
FÅRFOLK
malaroarnasfarfolk.se

___
TRÄKVISTA
SJÖSCOUTKÅR
trasjo.scout.se

STUDIER

MEDBORGARSKOLAN
www.medborgarskolan.se
SENSUS
STUDIEFÖRBUND
www.sensus.se
STUDIEFÖRBUNDET
VUXENSKOLAN
www.sv.se
STUDIEFRÄMJANDET
www.studieframjandet.se

MÄLARÖARNAS
MODELLFLYGKLUBB
www.mmfk.se
MÄLARÖARNAS
NATURSKYDDSFÖRENING
www.malaroarna.naturskyddsforeningen.se
MÄLARÖARNAS
ORNITOLOGISKA
FÖRENING
mof-ekero.se
MUNSÖ ADELSÖ
LOKALA KENNELKLUBB
malkk.se
VÄLKOMMEN TILL
MÄLARÖARNA
vtm@malaroarna.org

9LKDUIO\WW W
WLOOQ\DORNDOHU
1XILQQVYLSn% \JJDYlJHQ
9LWYlWWDUDOOW6QDEEVHUYLFH
5HSDUDWLRQEOL[WOnVPP
6HUYLFHV\PDVNLQHUDOODPlUNHQ
7YlWWUHSDUDWLRQEnWNDSHOO
9LVlOMHUlYHQV\EHK|U
Varmt välkomna!
Öppettider: 10-18, lör 10-14, sön stängt
Tel 070-741 88 85

6NUlGGHUL

$OH[DQGHUV
.HPWYlWW

Ekerö
kommun
söker

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.
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

(-
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9DUPWYlONRPPHQ
&DUROLQH0DOLQ/RXLVH
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7UlNYLVWD WRUJ-XQJIUXVXQGVYlJHQ
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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
Till minne av en Älskad
Hustru och Mor

Ring för tidsbokning
08-560 360 80

Leif Eriksson
Heli Ekberg och Leif Eriksson

Ingeborg
Gustafsson

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

* 15 mars 1932
✝ 14 januari 2022

Grattis Loke Berg på
11-årsdagen den 10/2 från
mormor, morfar, mostrar,
morbröder och kusiner.

Vår härliga Devin Hagström
fyller 8 år den 2/3. Grattis
och många kramar från
mummi och Tomas.

___
AVLIDNA

• Carl Bengt Christer
Andersson, Färentuna
avled 22 december i en
ålder av 76 år.
• Ingeborg Gustafsson,
Svartsjö avled den 14
januari i en ålder av 89 år.

Hans Melander,
tredje generationen

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
Familjeföretag etabl. 1818 med lång erfarenhet av begravningar på Ekerö.
Vi skräddarsyr begravningsceremonier, stora som små, borgerliga eller religiösa,
traditionella eller nytänkande, allt efter våra kunders behov och önskningar.
Vi gör även hembesök och hjälper gärna till med bouppteckningar.
Varmt välkommen med frågor eller besök!
Brommaplan 409, tel 08-26 81 10. Jourtelefon dygnet runt. www.klockarebolaget.se

Sugen på bio?
För kommande
ƂNOGT:
OCNCTQDKQPUG
Följ oss på
Facebook och Instagram

Vår älskade

Karl-Erik
”Kalle”
Spovér
* 20 december 1941
har idag stilla insomnat.
✝ 18 januari 2022
HELÉNE CHRISTINE JANNE
JONNY SANNA
Övrig familj,
släkt och vänner
Vila i frid
Begravningsgudstänsten äger
rum i Sånga kyrka fredagen
den 18 februari kl. 14.00
Minnesstund efteråt sker i
kretsen av närmaste familjen.
www.malarobegravning.se

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

• Karl Erik Artur Spovér,
Stenhamra avled 18
januari i en ålder av 80 år.
• Carin Gunilla Sophie
Larsson, Skå, avled den 20
januari i en ålder av 77 år.
• Anna Christina Dahlin
Fogelklou, Stenhamra,
avled den 21 januari i en
ålder av 76 år.

Vår älskade Mamma
Mormor och Svärmor

Tina Skarefeldt
* 10 augusti 1949
har lämnat oss i
stor sorg och saknad
Ekerö den 22 januari 2022
ANNELIE och STEFAN
Villemo Vinga
Släkt och vänner
När Pappa gick bort,
så ensam blev Din strid
Nu kära Mamma,
har även Du fått frid
Sov, kära två,
som delat livets öden
I gravens ro förenade i döden
Begravningen äger rum i
Ekerö kyrka fredag 18 februari
kl.14.00. Därefter inbjudes till
minnesstund. O s a till
IGNIS Ekerö
tel 08-653 33 75 eller
ekero@ignis.se
senast 11 februari.
Tänk gärna på Cancerfonden
tel 010-199 10 10

• Elisabeth Palmqvist,
Färentuna avled 29 januari
i en ålder av 70 år.
7ÉSÇMTLBEF

• Tina Christina Viola
Skarefeldt , Ekerö, avled
den 22 januari i en ålder
av 72 år.

Min älskade Maka,
Vår kära Mamma,
Svärmor och Farmor

Kickie
Fogelklou
* 22 oktober 1945
✝ 21 januari 2022
ULF
JANNE och LOTTA
BIBO och JOHANNA
PETER och MALENA
Alla barnbarn
och många vänner
Vår vackra och
omtänksamma Kickie,
kommer för alltid att vara
saknad, behövd och älskad.
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Sånga kyrka, torsdagen
den 17 februari kl. 15.00.
Endast i kretsen av familjen
och de närmaste vännerna
p.g.a. rådande restriktioner.
Tänd gärna ett ljus eller skänk
en gåva till Cancerfonden via
Kickies minnesrum på
www.malarobegravning.se

Jungfrusund Salong Närlunda
Varmt välkomna!
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Alfa Ekerö

IGNIS

– Medicinsk fotvård –

Vid behov gör jag även hembesök
Bokning via www.bokadirekt
Salong Närlunda eller 0707-55 16 17
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• Alf Richard Mauritz
Sommerdahl, Ekerö,
avled den 30 januari i en
ålder av 55 år.

YVONNES FOTHÄLSA

Läs mer och anmäl ditt
intresse på majblomman.

Begravningen sker i stillhet i
Skå kyrka 18/2 kl. 11.00

• Kerstin Elisabeth
Mäele, Stenhamra, avled
22 januari i en åler av
61 år.

Rut-avdrag!

Hos mig får du hjälp med
allehanda fotproblem
• Fotsmärtor • Nageltrång
• Fot- och nagelsvamp • Vårtor
• Förhårdnader, sprickor

BERNT
ANDERS ANNETTE
NINA MARITA
Barnbarn
med familjer
Släkt och vänner
För alltid Älskad och Saknad

Begravningsbyråer

Hem/företagsstäd

FÖNSTERPUTS
www.ekerostad.se
070-5601954

Med lång tradition och
gedigen kunskap hjälper
ȱȱĴȱȱĴȱ
§ȱ
www.ignis.se
Sandviksvägen 4, tidsbokning
på telefon 08 - 560 310 65
Auktoriserad av SBF
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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: Robert Möller med sin hund.

FOTO: HELEN BJURBERG

Vi gratulerar Bengt Pettersson, Ekerö, till förra numrets
vinst där korsordet hade nedanstående lösning.

%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    

tyck!
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• 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.

rosor
 tack
z Stort tack till dig som
hittade och lämnade in
mitt tankkort vid Ica
Nyckelby idag 24/1.
Du är en stjärna!


– Hälsning från
den ”tank”-spridda
Munsöbon
zDagens ros till SL och

chauffören på buss 177 en
söndag i december. Vid
ett byte försvann mitt
busskort. Chauffören
godtog min förklaring
men talade om för mig
att det gick att förlustanmäla kortet på Mitt
SL. Sagt och gjort. Jag
tog mobilen och gjorde
direkt en anmälan. Tre
dagar senare ﬁck jag ett
nytt busskort i brevlådan
där reskassan jag betalt in
fanns kvar. Ett stort tack
till chauffören och till SL.
– Ingrid
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Ekerö IK skinnar sina medlemmar
Då var det dags igen, Ekerö IK:s
fotbollssektion har precis aviserat medlemmarna sina avgifter.
En snabb bakgrund till avgifterna
är att det stormat tidigare när
man höjt avgifterna ordentligt.
Senaste gången gjordes det också en
undersökning där det framkom att
EIK var en av de fotbollsklubbar där
det kostar allra mest att spela fotboll,
endast elitklubbarna kunde matcha
de höga avgifterna. Nu chockhöjer
man igen, för några årskullar handlar
det om en höjning mellan 50 till 75
procent av fotbollsavgiften! Som
exempel så kostar det min tioåriga

grabb 2 800 kronor (medlemsavgiften inräknad) att spela fotboll i EIK.
Ta med i beräkningen att alla hans
tränare jobbar helt ideellt (beundrar
dem enormt!) och att kommunen
betalar driften för fotbollsplanen.
Det ﬁnns alltså knappt några direkta
kostnader för killarna, förutom
bollar och koner i princip, ändå
kostar det nästan 3000 kronor för en
tioåring att sparka boll. Det är genant.
Ekerö IK är en breddförening och jag
kan garantera att du inte hittar någon
sådan klubb i Stockholm som tar de
avgifterna, förmodligen ingen i hela
Sverige. Man behöver inte gå längre
än över diket till Färingsö för att hitta

en breddförening där avgiften är en
tredjedel av den EIK tar! Man tänker
då kanske att det går dåligt för EIK, att
medlemmarna måste rädda föreningen ekonomiskt? Nej då, tvärtom.
Enligt senaste årsredovisningen
gjorde EIK nästan en miljon kronor
i vinst, vilket är anmärkningsvärt
redan där att som ideell förening
göra en sådan vinst, men dessutom
i sammanhanget med de skenande
avgifterna ter det sig en smula absurt.
Föreningen samlar alltså in pengarna
från oss medlemmar och lägger på
hög. Om man gör en parallell till
näringslivet och tänker sig att till
exempel att Spotify höjer avgiften på

sin musiktjänst med 50 procent, då
byter jag till en annan tjänst. Här har
jag inte den möjligheten, min kille
älskar fotboll och han vill ju spela
med sina kompisar, då är det bara
att betala. Tyvärr är det förmodligen
precis så cyniskt EIK resonerar, de vet
att medlemmarna kommer att betala
oavsett hur hög avgiften är. Jag vet
dock att det rör sig i bakgrunden nu,
både föräldrar och ledare tycker att
det gått över styr och ser möjligheten
att ﬂytta sina lag. Ledsamt på sätt och
vis, men det hade varit en nyttig läxa
för EIK.
– EIK-medlem

Är det verkligen rätt tänkt eller inte tänkt alls?
Angående ny väg till Älvnäs
grustag. Det ﬁnns ett antal
skäl varför man inte ska
ﬂytta in- och utfarten till
Älvnäs grustag. För det
första så är Ekerövägen
vid den tänkta utfarten
klart högre traﬁkerad än
Älvnäsvägen. Det är också
kurvigt och begränsad
sikt vid den tänkta inoch utfarten. Lastbilarna
ska dessutom passera tre
mycket traﬁkerade vägkorsningar. Ekerövägen/
Sanduddsvägen, Ekerövägen/Jungfrusundsvägen
och Ekerövägen/Knalleborgsvägen.
För det andra så planeras
ombyggnad och utbygg-

nad av Träkvista centrum
samtidigt som Ekerövallen
bebyggs och antalet boende
kommer därför att öka i centrumområdet. Bostäderna
i Träkvista på båda sidorna
om Ekerövägen kommer
att ligga närmre vägen än
de bostäder som ligger efter
Älvnäsvägen.
För det tredje så planeras
en utbyggnad av Sanduddens skola för att ge plats
för 900 elever. Det innebär att elever kommer till
skolan från Munsö, Adelsö,
Sundby och Träkvista.
De ska alla passera korsningen Ekerövägen/
Sanduddsvägen på sin väg
till skolan. Ingen lösning på

hur den traﬁksituationen
ska lösas har ännu presenterats.
För det fjärde så skär man
nu av den vandringsled

Förbättra tidtabellen
Adelsö – Tappström – Klara Mälarstrand
Öppet brev till SL:
Jag önskar att tidtabellerna
samordnas på ett bättre
sätt än hittills mellan pendelbåten (89) Tappström
- Klara Mälarstrand och
Sjöängen/Adelsö (buss
311, 312). Tidtabellen ligger
ofta så att Adelsöbussen
avgår strax innan eller
samtidigt som båten
kommer fram till
Tappström. Vissa tider
på dagen är väntetiden
vid Tappström uppåt två
timmar. Under byggan-

grund av vägbygget på
Lovö är det dessutom vanligt med förseningar för
bil- och busstraﬁken. Jag
är pensionär och reser
helst dagtid men vet att
även förvärvsarbetande på
Adelsö är missnöjda med
turlistan, vilket bidrar till
mer bilåkande. Inför våren
och sommaren 2022 ser jag
fram emot en bättre samordning av kollektivtraﬁken till och från Adelsö!

det av den nya bron vid
Tappström behöver man
gå en omväg via Ekerö centrum för att ta sig mellan
båt och buss, vilket traﬁkplanerarna behöver ta
hänsyn till. Speciellt under
pandemin känns det
betydligt tryggare att resa
en timme på båt (sommartid ofta ute på däck)
än att trängas på t-banan
fram till Brommaplan
innan man byter till buss
(ofta många passagerare
fram till Tappström). På

– Marianne Parmsund
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– Hans

Nej, bussarna missar
resenärerna
När jag kom hem i fredagskväll och hämtade min post,
visade det sig att en liten broschyr med texten ”Missade du
bussen”? med en bild på buss 312 väntande i färjekön, avsändaren var Socialdemokraterna. På baksidan stod ”Gå med i
Socialdemokraterna i Ekerö och var med och kämpa för en
bättre kollektivtraﬁk även utanför tätorterna”. Detta ser jag
som ett stort hån mot oss som bor i kommunens landsbygd,
när det påvisats i artiklar och insändare samt klagomål till
regionen, Arriva och barn- och utbildningsnämnden hur
kollektivtraﬁken ser ut och drabbar både elever och andra
resenärer. Det är helt klart att något måste göras nu! Och
inte invänta valet i höst. Ni som parti och övriga partier som
sitter i regionen ska ha detta på er agenda redan idag. Mig
veterligen har Öpartiet som kommunens lokala parti agerat
i detta sammanhang vid ett ﬂertal tillfällen.
– Förälder på Adelsö
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som Friluftsfrämjandet
dragit efter åsen. Åsen är ett
frekventerat och omtyckt
friluftsområde.
Samråd har tydligen ägt

rum med länsstyrelsen. Det
är väl bra men – för det
femte vad säger de ansvariga i kommunen och
vad säger de boende i
Träkvistaområdet som
redan nu är ﬂera än de
boende efter Älvnäsvägen?
Vilket ansvar tar kommunen för traﬁksituationen i
området? Ekerövägen är
inte kommunens väg men
kommunen har onekligen
ett ansvar för traﬁksituationen i området. Någon information och samråd med oss
berörda har i alla fall inte ägt
rum.
Tänk om och tänkt rätt!

&ÚNSTERPUTS
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+OLLEKTIVAVTAL
-ER ËN  ÍRS ERFARENHET I BRANSCHEN
)3/ #ERTIFIERADE I MILJÚ OCH KVALITE
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Vem tjänar pengarna på återbruket?
Jag har länge sett det som
en liten belöning efter
sorteringen att gå och titta
i återbrukscontainern på
återvinningscentralen i Skå.
Lite som en gratis loppis
där snälla Ekeröbor, inklusive jag själv, lägger ﬁna
saker som är skräp för en
själv men en möjlig skatt
för andra. För en tid sedan
började containern allt
som oftast vara nästan helt
tom vid mina sporadiska
besök. Jag förstår förstås att
det ackumuleras en hel del
skräp och behöver städas
ibland, men vet också att

folk är väldigt generösa
med att lägga ﬁna saker där
varje dag och vecka. Då jag
frågar en i personalen om
varför det så ofta är tomt och
om den verkligen behöver
tömmas så ofta som det
verkar, får jag till svar att
”någon” hämtar nu mera
två gånger i veckan sakerna.
Jag blir förbannad. Sakerna
som lämnas till återbruk är
väl tänkta att gå till andra
Ekeröbor? Vem hämtar, är
det i kommersiellt syfte,
det vill säga säljs nu mera
sakerna i någon butik utan
att det delges någon infor-

mation om det vid inlämningen? Vill jag lämna mina
saker till försäljning så ﬁnns
ju redan ﬁna Kyrkans loppis
alldeles i närheten. Vore
ﬁnt med transparens kring
detta istället för lurendrejeri
som nu. Personligen tycker
jag att det är helt fel och att
sakerna i containern ska gå i
cirkelbruk som tidigare och
att det minsta begärt är att
det är tydlighet kring vad
som händer med det som
lämnas där.
– Johanna
Sundström, Nyckelby

Replik Lärarförbundet
REPLIK
Lärarförbundet riktade i det
senaste numret kraftig kritik
mot kommunens ledning
på grund av den genomförda skattesänkningen på
30 öre. Bland annat skriver
deras representant ”vad
är viktigast, några hundra
kronor mer i plånboken
varje månad eller våra
barn?”
Detta citat kan inte
beskrivas som något annat
än populism i dess renast
form, då man på ett mycket
osmakligt sätt väljer att
ställa grupper mot varandra.
För det första så innebär
den genomförda skattesänkningen på 30 öre att det
genomsnittliga hushållet
(gäller ju även våra lärare) i
Ekerö kommun får behålla
2 200 kronor mer av sina
egna intjänade pengar,
pengar som många av våra
familjer här i kommun

behöver för att få ihop ekonomin. Att Lärarförbundets
representanter och även
Socialdemokraternas
ledande företrädare i tidigare nummer av denna
tidning förlöjligar denna
skattesänkning (bland annat
genom att påstå att den
motsvarar två luncher per
månad) återspeglar deras
syn på ekonomin. Men när
vissa politiska krafter väljer
att belasta våra hushåll med
höga skatter på bensin och
diesel samtidigt som man
stänger ner kärnkraften som
sedan leder till de högsta
elpriserna på ﬂera decennier, så väljer vi i alliansen
istället att avlasta hushållens
privatekonomi. Detta är vi
stolta över.
För det andra, och nu
kommer vi till just skolan, så
har alliansen år efter år ökat
resurserna till våra skolor.
Bara detta år kommer barnoch utbildningsnämnden

få 27,3 miljoner kronor
ytterligare för att just främja
goda studieresultat samt
satsa extra på entreprenörskap, ﬂer insatser mot
mobbing och trakasserier
samt säkrare skolvägar. Att
niornas meritvärde i Ekerös
grundskolor dessutom nu
stigit från plats 45 till plats
9 är självklart tack vare våra
fantastiska lärare, men också
tack vare våra hårt arbetande
tjänstemän och de politiska
besluten som ligger där
bakom. I Lärarförbundets
egen undersökning från
förra året så lyfte sig Ekerö
med totalt 28 placeringar
samt att vi fortsatt har bland
de högsta lärarlönerna i hela
Sverige. Självklart ska vi inte
nöja oss där, utan vi ska fortsätta utveckla och förbättra
våra skolor här i Ekerö.
– Adam Reuterskiöld (M),
kommunstyrelsens
ordförande
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SÅ HÄR TYCKER VI!
KÄRLEK | Snart är det Alla hjärtans dag!

Vem vill du ge din kärlek till då?

Zara Nyberg, 20 år:
– Jag ger min kärlek till min
pojkvän Wilhelm. Vi har
varit ett par i snart två år. På
Alla hjärtans dag vill jag äta
middag och titta på ﬁlm med
honom.

Tommy Ordelius, 74,
Ekerö:

Helena Malmqvist, 68,
Ekerö:

– Min kärlek ger jag till min
fru Eva. Vi har varit gifta i
femtio år och är varandras
bästa vänner. Vi vill alltid
varandras bästa och ﬁnns där
för varandra i med- och motgång.

– Jag har så många att ge kärlek till. Mina barn och barnbarn förstås, särskilt det senaste barnbarnet, som kom
för tre veckor sedan. Men
extra mycket kärlek vill jag
också ge till min syster som
precis har opererat sig.

Replik på tiggeriförbudet
REPLIK
I de senaste två numren har
frågan gällande tiggeriförbudet i kommunen lyfts.
2021 ställde sig en bred
majoritet av ledamöterna
i kommunfullmäktige
bakom alliansens förslag
om att införa ett förbud
mot den så kallade passiva
penninginsamlingen i
ordningsstadgan. Förbudet
gäller på ett urval av platser
och ska främst motverka
den upplevda otryggheten, inte minst utanför
många av våra matbutiker.
Som ett ﬂertal skribenter

nu har uppmärksammat,
så ﬁnns det fortfarande
(trots beslut i vårt högsta
demokratiska organ) passiv
penninginsamling runtom
i vår kommun. Ansvaret
för att ordningsstadgan
upprätthålls ligger däremot
inte hos kommunen, utan
hos polisen. Tyvärr ser vi
att polisen det senaste året
inte velat prioritera denna
fråga. Vi från kommunens
politiska ledning har gång
på gång försökt att uppmärksamma polisen på
just denna problematik,
bland annat i vårt senaste
medborgarlöfte som både

kommunen och polisen
står bakom.
Ett förslag som på kort
sikt skulle kunna lösa detta
problem är att kommunen
får tillsätta ordningsvakter
som har rätt att avhysa
personer i de utvalda områdena. Tyvärr har vi idag en
föråldrad lagstiftning som
inte tillåter detta och en
socialdemokratisk regering
som inte är intresserad av
att genomföra en verklig
förändring.
– Adam Reuterskiöld (M),
kommunstyrelsens
ordförande

Angående artikeln om avsatt jaktledare
REPLIK
När jag som ledamot i
kommunstyrelsen för
Öpartiet läser hur den tidigare jaktledaren behandlats
av kommunens företrädare blir vi förskräckta.
Vid kommunstyrelsens
sammanträde den 21/9-21
framställdes det inte som
att någon skulle bli avsatt.
Däremot framställdes att
det var brukligt att denna

typ av ärende togs av tjänstemän på delegation, varför
det nu togs beslut i kommunstyrelsen har jag lite
svårt att minnas. När beslut
skulle tas i ärendet yrkade
jag för Öpartiets räkning
att ett tillägg skulle införas i
beslutet. Tillägget löd som
följer: ”Öpartiet anser att
tillsättningen av vilka som
ska ges möjlighet till kommunens jaktmarker ska ses
över för och möjliggöra för

andra jägare att inkomma
med ansökningar inför
beslut om tilldelning”.
Kommunstyrelsen biföll
Öpartiets tilläggsyrkande
i beslutet. Detta yrkande
ställdes med anledning av
att få bort misstankarna om
svågerpolitik.
För Öpartiet, ledamöter
i kommunstyrelsen
– Desirée Björk
– Bernt Richloow

Vet POSK och Kyrkans väl ens vad de vill?
REPLIK
Replik på införda repliker i
MN 26 januari. Vi tog med
intresse del av de två repliker som kom på vårt utspel
om att utreda en sammanslagning av Färingsö församling och Ekerö pastorat.
Allt i syfte att minska den
politiska överbyggnaden
och skapa mer fokus på den
kyrkliga verksamheten istället för just den politiska.
Till vår förvåning svarade
ordförande för respektive
kyrkofullmäktige som tilllika representerar POSK och
Kyrkans väl att resurserna
som går till den politiska
verksamheten är försumbara!? Likväl som att en

sammanslagning inte är en
fråga för pastoraten utan
för stiftet!? Båda delarna är
givetvis helt felaktiga!
För det första har Svenska
kyrkan,och då avser vi båda
pastoraten, en ansträngd
ekonomi sedan länge.
Sålunda är varje krona som
går till annat än kyrkans
kärnverksamhet en krona
för mycket. Att det som
vi lyfte fram ﬁnns cirka 70
politiska platser för att styra
och leda cirka 50 anställda
är och förblir helt befängt.
Detta oavsett hur mycket
eller lite arvode dessa politiker får.
För det andra så är det som
så att initiativet för en sammanslagning måste komma

från pastoraten för att
stiftet ska kunna behandla
frågan. Vi tolkar tyvärr de
båda ordförandens svar
som att det inte ﬁnns något
intresse i frågan från dessa
nomineringsgrupper, vilka i
valet påstod sig vilja fasa ut
det politiska inﬂytandet i
kyrkan. Anmärkningsvärt!
Vår förhoppning ställer vi
möjligen till de ledamöter
som också replikerade på
vår insändare och den mer
tillmötesgående attityd de
visade. Låt oss hoppas att
det ﬁnns ﬂer sådana ledamöter!
– Björn Ulander (SD)
– Beatrice Rugland
Timgren (SD)

Replik till ”Anklagelsen är helt fel” från Ö
REPLIK
Vi behöver räta ut ett par
missförstånd. Ö-partiet
med Desirée Björk verkar ha
missuppfattat en del i ﬂera
sakfrågor, så vi tänkte förtydliga med en del fakta.
Som politiker får man
förlika sig med den demokratiska ordningen som
ofta innebär att när man
är i opposition, får man
inte sin vilja igenom. Ett
lysande exempel är just
Ekebyhovsskolan. Vi
tog ansvar för hela kommunens barn genom att
säkerställa att nödvändiga
platser F-6 tillskapades på
Ekebyhovsskolan genom att
ﬂytta högstadiet en kilometer till Tappströmsskolan
som dessutom kunde
bidra med bättre anpassade
lokaler för högstadiet. Ett
bra exempel när man tar
ansvar och fattar bra beslut
för kommunen och barnen
trots att det i stunden väcker
känslor. Desirée Björk
lämnade in en överklagan
och slutligen gav Högsta
förvaltningsdomstolen
kommunen helt rätt i sin
hantering av försäljningsärendet. Ny kommunal skola byggs inom

h
Ekebyhovsområdet och
n
gamla Ekebyhovsskolan
säljs för att bereda
framförallt Birkaskolan
möjlighet att ﬂytta dit
då deras bygglov snart
går ut och kan inte förlängas. Internationella
Engelska skolan som
för ett antal år sedan
ﬁck Skolverkets tillstånd väntar också
på att få öppna skola
på samma område.
Med en ny ﬁn skola så
slipper vi använda inhyrda
moduler som skollokaler
för våra elever som fallet är
nu på Ekebyhovsskolan.
Överklagandet har alltså
kostat tid med cirka 1,5 års
fördröjning, men även onödiga kostnader.
Det rapas upp mängder
med exempel, oklart vad
som avses med dessa. Det
nya ﬁna Träkvista torg ska
äntligen uppföras, inte
minst med ett särskilt
boende för våra äldre.
Stockbygården är numera
tillgänglig för alla föreningar att boka. Bussdepån i
Enlunda kommer äntligen
igång så vi får ett utbyggt
centrum. Vi i Centerpartiet,
tillsammans med övriga
Ekeröalliansen, står upp för

kommunens medborgare,
precis som vi alltid gjort.
Alla blir inte alltid nöjda,
men vi tar det ansvar som
ankommer på en politisk
ledning i en kommun.
Slutligen Munsö skola – där
har vi svarat ett antal gånger.
Vi ser ljuset i tunneln!
Om ni i Ö-partiet vill
fortsätta diskutera detta tar
vi gärna ett samtal utanför
Tyck!-sidorna.
Tack för ordet!
– Ove Wallin (C), vice
ordförande kommunstyrelsen
– Emma Solnestam
Lövenstad (C), vice
ordförande barn- och
utbildningsnämnden
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LARMET GÅR
GUSTAVAVÄGEN 21/1

SENAPSVÄGEN 28/1

X En person har lämnat 26
stycken däck i och utanför
ett soprum i Gustavområdet.

X En person finner sin bil
med högra passagerarfönstret sönderslaget och att
någon gått igenom hela bilen
efter något att stjäla.





TUREHOLMSVÄGEN 25/1

X En person blev uppringd
av en kvinna som sa att hon
ringde från Polska ambassaden och ville informera om
att någon tagit ut pengar från
personens bankkonto.


KNALLEBORG 26-28/1
X Stöld 1: Inbrott i bak

luckan på en bil. Verktyg
stulna och skador på bilen.
Stöld 2: En person finner sin
bil med rutan krossad och
tillgripet gods.

BOLLGRÄND 25/1

X En okänd person stal registreringsskyltarna från ett
fordon på Ekerö och använde
dem sedan på sin egen bil vid
tankning. Gärningsmannen
smet sedan från bensinmacken utan att betala.


Välkommen att kontakta oss för visning och möte!
te!
&-&#*(.&+(+z mmm$[a[he^Wbiehkc$i[
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VÄSBYVÄGEN 28 /1

X Luftskåpet på Cirkle K
som var låst med hänglås
under natten har blivit
uppbrutet och glasrutorna
förstörda.


tippar. Personen faller ner på
det provisoriska plywoodgolvet, som brister och gör
så att personen faller ner på
marken under. Total fallhöjd
cirka tre meter. Personen förs
med ambulanshelikopter till
Karolinska sjukhuset i Solna
med smärta i rygg och axlar.

en dörr på en byggbod intill
ett bygge stulit gods.
KNALLEBORGSVÄGEN
30-31/1 X En okänd person


har tagit baklyktorna på en
bil.
TAPPSTRÖMSVÄGEN 1/2

X Efter larm om inbrott
mötte väktare en man,
bärandes på datorer, på väg
mot en bil. När bilen åkte
iväg följde väktarna efter
men tappade bort bilen.
Polispatrull mötte senare
samma bil på Drottningholmsvägen, där den stannades. Två gärningspersoner
i bilen greps och fördes till
Solna polisstation. Polispatrullhund spårade
gärningsman nummer tre
utan resultat.


NORRA KAFÉVÄGEN 31/1

X En okänd person har försökt vilseleda person född
-31 per telefon, genom att
påstå att ett lån om 140 000
kronor blivit beviljat och att
han behövde vissa kontrolluppgifter. Målsäganden blev
misstänksam och lämnade
inte ut några uppgifter.


TEGELBRUKSVÄGEN 31/1
TRÄKVISTASKOLAN 25/1



LINVÄGEN 27-28/1
X Stöld 1: En okänd person

X Två personer har blivit
av med sina tillhörigheter
som hängt i omklädningsrummet till gymnastiksalen
i Träkvistaskolan. Två personer sågs lämna omklädningsrummet efter stölden.




har gjort inbrott i garagelänga och stulit två stycken
uppsättningar av däck och
fälgar. Stöld 2: En person
finner sin bil med lilla rutan
på förarsidan sönderslagen.
Stöld 3: En kvinna finner
bilen med ena fönsterrutan krossad och oreda runt
handskfack och sidofack,
i garagelängan som hör
till radhuset. Stöld 4: En
okänd person har olovligen
tillgripit katalysatorn från ett
fordon.

SÖDERSTRÖMS VÄG
19-25/1 X En okänd person


Vi gör hembesök med gratisQHHGTVHÒTHTÁICP

har försökt tillgripa en bil
med följden att tändningslåset brutits sönder och
panelen slagits sönder.
FÄRENTUNAVÄGEN 25/1

X En buss passerade mittlinjen och sammanstötte
med spegeln på mötande bil.
Chauffören åkte från platsen
utan att ge sig tillkänna.

X En okänd man har vilselett person född -31 att ge
ifrån sig sitt bankkort och
kod. Gärningsmannen
har först ringt och uppgetts
sig komma från Wasa kredit,
varpå en annan person kommit hem till målsäganden
och fått med sig halsband,
vigselringar samt bankkort
från vilket ett uttag på 11 000
kronor gjorts. Personen som
besökte målsägande beskrivs
som cirka 165 centimeter
lång och med mörkt hår. Var
vid händelsen klädd i keps,
halsduk och mörka kläder.


NORA BRUK 4/2

X En okänd person krossade
ett fönster och tog sig in i
ett fritidshus och tillgrep
okänt gods. Polispartull, som
kom till platsen, sökte av
huset samt närområde utan
resultat.


TEGELBRUKSVÄGEN 1-6/2

X Okänd person har tillgripit målsägandens motorcykel inne i garage.


GRÄSÅKERSVÄGEN 6/2



athias@tekero.se • 076-710 18 98

www.mtekero.se

F’SONS

ALLSERVICE AB

www.fsons.se
z Trädgård & Fastighetsunderhåll
z Trädfällning & Stubbfräsning
z Mark & Anläggning

PARKSLINGAN 28/1

X Byggarbetare faller från
en byggställning, då ena
delen på avsatsen plötsligt


Vi är med dig
hela vägen när du
ska köpa eller
sälja bostad.
Våra mäklare är experter på att
sälja bostäder. Kombinationen av
lång erfarenhet, fingertoppskänsla och lokalkännedom gör
oss till en trygg partner.

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

z Lastväxlare med kran

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

Var smart – börja nu!

BRA FINANSIERING

Nu även automat

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

KÖRKORT FÖR BIL & SLÄP

X Okänd person
har genom att bryta upp


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

Kvarngränd 9
Färentuna

M
n

¨
ALARVIKENS

aprapati och rehab.

Tlf. 08-408 922 23 - www.mnap-rehab.se
Bryggavägen 110, hus A1, 178 31 Ekerö

Sättra småfågelkrog

SKAFFA KÖRKORT NU!



Vi erbjuder även rörelseanalys och stötvågsbehandling.



Stärk din konkurrenskraft
på arbetsmarknaden

X Okänd person har försökt ta sig in i bostad
genom att försöka bryta
upp låset i ytterdörren.

Ont eller stel? Vi hjälper dig!

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

BRYGGAVÄGEN 109 – EKERÖ

UPPGÅRDS SKOLVÄG
31/1-1/2

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

MASSAGE GRAVIDMASSAGE
YOGA NIDRA
MINDFULNESS
KÄKLEDSBEHANDLING LOMI LOMI
MASSAGETERAPI
%U\JJDY¦JHQ


Mått:1,7 x 0,7 x 0,6 m

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

ZZZSKLORVRSK\HNHURFRP
VPV

3+,/2623+<
body & soul
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Träkvista Bilservice AB
5%

Välkommen till Circle K i Träkvista!

Tel: 08-560 243 48

5$16&

02

,.

5

www.ekerobilskadecenter.com
4EL     s 3KÍ )NDUSTRIOMRÍDE

2

VATTENBRUNN
BERGVÄRME

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

#36//4#033/*/(

6)g

5%8

1

08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se

&/53&13&/"%
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÷ Grunder
÷ Avlopp: Projektering

 ]hkdZ_ieb[h_d]

bygglov/offerering

 Wdb]]d_d]

÷ Byggnation: Reningsverk/







infiltration/markbädd
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LOCAL HEROES

÷ Installation kommunalt VA
÷ Vägbyggen/dikning/
÷
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Tel: 08-560 313 40
www.coloramaekero.se

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

Lackering I^
SS[T]KSWZ
6I LACKAR SNABBT OCH
PROFFSIGT 6I KAN HËMTA
LEV OCH DEMMONT
.#3 KULÚRER FÚR ENKELT
KULÚRVAL 6I TAR ËVEN EMOT
BORD STOLAR SKÍP MM
 ÍR I BRANCHEN BETYDER
KVALITET OCH ANSVAR
6I LACKERAR OCKSÍ ANDRA
TRË OCH JËRNKONSTRUKTIONER
2ING ELLER MAILA
OSS FÚR PRISFÚRSLAG

   
  
INFO MICKLACKSE
WWWMICKLACKSE

÷

0708 245 140

-0,"-&3

45ª%4&37*$&

50.5
z 6ATTENAVLOPPSANLËGGNINGAR

(c44_&
,ILLA "ERGA  3KÍ

÷
÷
÷
÷

troxab.se
08-707 33 00 • lejagruppen.se

-"$,&3*/(

Tunnlandsvägen 3
Följ oss på Facebook
och Instagram!

När du behöver hjälp ﬁnns vi här.

kantskärning
Maskinell träd och
slyröjning, max 25 cm
Bryggor
Sjötransporter
Bojstenar/bojar
Entreprenader utförs
även på öar
Vattenintag från Mälaren
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ISOLERING

z 3CHAKTTRANSPORTMARKARBETE
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z &ÚNSTERPUTS

)NNEHAR F SKATTSEDEL OCH ANSVARSFÚRSËKRING



1-«54-"(&3*
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

z +ONTORSSTËD
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z "YGGSTËD


6I JOBBAR BÍDE
MOT PRIVATPERSONER
OCH FÚRETAG
6I HAR KOLLEKTIVAVTAL OCH ËR
)3/ CERTIFIERADE
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Svensk Fastighetsförmedling
Ekerö
T 08-564 109 40
svenskfast.se/ekero

Marielundsvägen 39, 4 rok 130 kvm

Nyproduktion

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.

Nyproduktion

Välkommen att bli först att flytta in i detta nyproducerade enplanshus som genomgående
håller hög klass! Smakfull, välbyggd och gedigen villa från Floods trähus. Generösa
sällskapsytor med högt i tak, fint ljusflöde och härlig rymd. Öppen planlösning mellan
vardagsrum, matplats och kök.

Utgångspris 5 475 000 kr Tomt 3 029 kvm
Mäklare Martin Larsson T 070-830 01 61

Adelsö/Villa

Karlskärsvägen 25, 4 rok 96.5 kvm
Utgångspris 5 350 000 kr
Tomt 2 079 kvm EP 94 kWh/kvm/år kW
Mäklare Linn Lagerqvist T 070-510 65 69
Färingsö/Villa

Svensk Fastighetsförmedling
Ekerö
T 08-564 109 40
svenskfast.se/ekero

Ekerövallen 5 & 6 rok, 105 & 138 kvm
Pris från 5 895 000 kr Avgift från 4 851 kr
Mäklare Sophia Åkerman T 070-760 46 63

Nyproduktion

Välkomna till Ekerövallen och etapp 2. Här uppför Småa Bostad mycket trivsamma och
trevliga bostäder i två och tre våningar om 105 respektive 138 kvm fördelade på fem eller
sex rum och kök samt med egen trädgårdstomt med gräsyta, häckar, altan samt carport.

Ekerö/Bostadsrättsparhus

Släggvägen 24, 3 rok 57 kvm
Utgångspris 3 500 000 kr Tomt 2 150 kvm
Mäklare Jenny Näslund T 070-826 83 00

Munsö/Fritidshus

Varmt välkomna till ett ombonat hus med ett trevligt läge i omtyckta Ekeby.
Magnifik trädgård som erbjuder en otrolig växtrikedom. En dröm för dig som är
trädgårdsintresserad. Här finns en mängd dekorativa växter men även mycket gott om
ätligt.
En del av det som går att förtära är plommon, körsbär, mullbär, äpple, päron, blå och
gröna vindruvor, svarta vinbär, björnbär, hallon, jordgubbar m.m.

Svensk Fastighetsförmedling
Ekerö
T 08-564 109 40
svenskfast.se/ekero

Klippans väg 64, 2 rok 32 kvm

Varudeklarerat

Varmt välkomna till Klippans Väg 64 och denna fräscha minivilla om 32 kvm med vacker
sjöutsikt, endast ett stenkast från Mälarens strand! Fastigheten har del i brygga med
båtplats samt bad som ligger strax invid huset.

Varudeklarerat

Tilltalande boende med synnerligen trivsamt läge, längst in i området, med skogen i
ryggen. Fin trädgårdstomt. Garage och stor uppställningsplats.
Välplanerad interiör.

Utgångspris 3 250 000 kr Tomt 807 kvm
Mäklare Sophia Åkerman T 070-760 46 63

Färingsö/Fritidshus

Nibbla backe 42, 5 rok 117 kvm
Utgångspris 4 800 000 kr
Tomträtt 502 kvm EP 204 kWh/kvm/år kW
Mäklare Jenny Näslund T 070-826 83 00
Ekerö/Parhus

