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Det här är en liten tidning som 
kommer i din brevlåda när vi har 
lust, eller när vi har något att 
berätta. Har du något att berätta? 
Hör av dig till redaktionen! Red.

Omslaget: Höstens vackra färger.

Foto Hans Christiansen

Men nu nalkas hösten, förhoppningsvis inte med stormsteg. Vi har haft tre stora evene-
mang i Älvnäs under sommaren. Det började med invigningen av lekparken som du kunde 
läsa om i förra numret av Trumpeten. Därefter kom det traditionsenliga midsommarfiran-
det där Anna Leander gjorde ett fantastiskt jobb som vanligt. Men i år hade vi lagt Bosse 
Larsson-skivan på hyllan och till Annas hjälp kom Lasse Almkvist och spelade dragspel.
Slutligen var det dags igen för Älvnäsfestivalen som vi arrangerar vart tredje år. Det här var 
femte gången. Fantastiskt roligt tyckte alla som var där.
 Under hösten tänkte vi starta en nytt projekt som vi kallar ”Potatisgruppen”, ett sätt för 
föräldrar och barn att tillsammans lära sig att odla potatis eller vad man nu vill på den bit 
mark som ligger som en trekant mellan Älvnäsvägen och nya bebyggelsen vid stallområdet.
Läs mer om det på nästa sida i tidningen. Läs och trivs i Älvnäs!

NYINFLYTTAD?
Du som är nyinflyttad i Älvnäs kanske undrar 
hur det fungerar i vårt lilla samhälle. Vi är en 
Väg och -tomtägarförening som äger våra 
egna vägar, sköter dem och är rädda om 
dem. Vi försöker få folk i området, och be-

sökare att hålla högst 30 km/tim i området. 
Vi satsar på att skapa en gemenskap och att 
värna om vårt vackra område och vara ett 
levande samhälle med bl.a. midsommarfiran-
de, Älvnäsfestival och andra aktiviteter. Glöm 
inte att anmäla dig till vår sms-tjänst! Du kan 
läsa mer om det på www.alvnas.se

ÄLVNÄS – NEW YORK

Sveriges Amelia Earhart, AnnaCarin Ru-
tegård, ville göra en rekordflygning från 
Älvnäs till New York med ett sjöflygplan 
för att landa i Hudson River intill Manhat-
tan. Därför  gjorde vi en tillfällig flygplats 
för sjöflygplan i Lilla Busviken. 
Hjälppiloten Betsy var på plats och sam-
talar med wjournalisten, Alma Fogelfors, 

från ÄlvnäsTrumpeten. Mekanikern 
Jan-Olov Karlsson gör tummen upp. 
AnnaCarin hade bara tagit med sig det 
nödvändigaste, en resväska innehållande 
tandborste, ett ombyte, ett smörgåspaket 
och en flaska vatten. Hon räknade med att 
kunna shoppa i New York, hon hade läst 
om butikerna på femte Avenyn.

TexT & FoTo: Hans CHrisTiansen
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MIDSOMMAR VID KULTURSTALLET 2018

Årets traditionella midsommarfirande drog som vanligt mycket folk. 
Och tur med vädret var det. På midsommarafton regnade det på 
många ställen runt om i landet men i soliga Älvnäs var det uppehåll.
Midsommarfirandet leddes av, som vi har vant oss vid, Anna Leander 
Nyberg. Arbetet gör hon och hennes man Patrik på ett mycket för-
tjänstfullt sätt. Till sin hjälp vid dansen har hon dragspelaren Lasse 
Almkvist som också gästade oss förra året.
Kulturstallet och dess omgivning har blivit en naturlig mötes- och 
festplats för Älvnäsborna, vilket är väldigt roligt.
I år var det många som hjälpte till att dagen innan klä stången med 
björklöv och sedan på morgonen kom det fler för att slutligen smycka 
stången med blommor. På midsommardansen var det ca 350 perso-
ner. Vid sidan om dansen var det tävling med stövelkastning och den 
traditionella dragkampen.
Ännu ett fantastiskt midsommarfirande, tack till alla som hjälpte till 
och vi ser fram emot nästa år. 

FoTo: anders overland
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Adam Reuterskiöld, Moderaterna

Gruppledarna
TexT & FoTo: Hans CHrisTiansen

VI BJÖD IN

FÖR DE POLITISKA PARTIERNA I EKERÖ KOMMUN
Till den 19 augusti bjöd vi in alla gruppledarna i Ekerö kommun till en 
träff som var ägnad bara för Älvnäsbor.
Sverigedemokraterna avstod från att komma av resursskäl, Vänstern 
svarade inte alls.
Ö-partiet hade tackat ja, men blev tvungna att lämna återbud i sista 
stund men ville gärna träffa oss senare, vilket vi också gjorde.
Vi hade skrivit ett antal frågor som du fick på inbjudan i din brevlåda 
och som alla politiker ombads svara på.
Vi hade undanbett oss pajkastning, att berätta vad andra hade gjort 
fel eller inte alls. Vi ville veta deras vision om Älvnäs. Hur de tyckte 
att vi skulle kunna utveckla Älvnäs, delvis med hjälp av politikerna.
Naturligtvis svarade de inte på frågan om de ville ge oss bidrag för att 
vi skulle kunna utvecklas på ett modernt sätt. Att lova vitt och brett 
i rikspolitiken brukar ju gå bra, men tydligen inte på lokal nivå. Där 
handlar det mer om återhållsamhet.
 Visst fanns det skillnader i deras svar på de olika frågorna men 
som någon i publiken sa: ”det var tur att de tala om från vilket parti 
de kom, annars kunde man knappt gissa det”.
De flesta svar var ganska lika och diplomatiska från gruppledarnas 
sidor. Dock var det ett par frågor där man skilde sig åt.

Frågan hur man såg på alla våra vägföreningar i Ekerö kommun. 
Det är ju känt sedan länge att det har varit ganska mycket tjäbbel i 
Närlunda vägförening där styrelsen vill att kommunen ska ta över. 
Moderaternas åsikt är att det är bättre med valfriheten som Adam 
Reuterskiöld brukar säga. Däremot tyckte Socialdemokraterna att 
vägföreningarna skulle kommunaliseras. Men Hanna Svensson, 
gruppledaren för Socialdemokraterna var nog den enda som hade 
den åsikten. Det visade sig senare att även Ö-partiet hade delvis den 
åsikten, men jag skriver om det lite längre fram.

En annan punkt som vi hade diskussion om var sophanteringen. Vi 
frågade om det militanta brev som Roslagsvatten hade skickat ut till 
alla om att man skulle straffas för att man inte hade lagt ner sopor i 
en påse utan bara fritt i tunnan och att man istället skulle få beställa 
en ny tömning till extrakostnad. Dessutom måste man betala för att 
få dispens för att hantera en egen kompost. 

Märkningen av tunnorna skyllde man på att man skulle veta hos 
Roslagsvatten att man verkligen hade tömt tunnan så att det inte blev 

Jennie Björk, Martin Forsslund 
och Hans Christiansen ställde 
frågor från styrelsen.

Hanna Svensson, Socialdemokraterna
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någon miss. Den egentliga baktanken med det är att man i framti-
den ska ta betalt för vikten av respektives sopor. Vi påpekade att det 
innebär att folk kommer att elda en del sopor hemma och då blir det 
mindre till värmeverket. Hanna Svensson pratade då om att det fanns 
tankar från deras sida på att man ville införa sopsortering hemma vid 
soptunnan, totalt nio olika behållare. Antagligen ingen bra idé.
Vi visste att man hade genomfört det i Huddinge kommun och där 
blev det dyrare för varje enskild fastighetsägare, vilket vi påpekade för 
Hanna Svensson. Då tystnade hennes argument.

Vi beklagade också att producenterna som har ansvar för återvin-
ningsbehållarna inte håller snyggt runt dem. Det måste kännas inbju-
dande att åka till sin återvinning. Partierna höll med men frågan är 
vad de gör för att ändra på det. Det är inte kommunen i första hand 
som har ansvaret utan det är producenterna av tidningar, papper, 
glas, plast etc.

Alla var medvetna om, och suckade över, alla de oannonserade elav-
brotten på Ekerö. Kristdemokraten Sivert Åkerljung, som är lärare, 
beklagade sig över att man i skolan inte kunde bedriva verksamhet 
när det plötsligen blev elavbrott.
En fara med elavbrotten är också att datorer och annan utrustning 
kan ta skada om de står påslagna, men att det är svårt att bevisa 
vems skulden är. Ellevio slår i från sig.

Flera personer tog upp färjetrafiken. Att det borde vara gratis för 
Ekeröbor.
Moderaterna tycker inte det, utan de menar att om vi inte betalar för 
resorna kommer Vägverket att ta bort färjan när leden öppnas. Rätt 
tunt argument kanske! Trots allt en merkostnad för de som pendlar 
söderut varje dag. Miljövinsten och trängselvinsten tack vare att man 
tar färjan istället för att åka runt var inget argument. Förutom Ö-
partiet skulle det visa sig på vårt senaste möte med dem. De tycker 
att färjan ska vara gratis.
Vi förslog att Ekeröborna skulle få en transponder som gjorde att 
man slapp betala på färjan. Det skulle å sin sida bli en kostnad för 
kommunen.

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna berättade att det 
var goda kompisar och fikade gärna ihop. De tyckte lika och verkade i 
en allians. Liberalerna stod utanför efter att de inte kom överens om 
bl.a. skolan i Sandudden.
Liberalerna ökade med två mandat till fem, Moderaterna minskade 
fem mandat till elva och miljöpartiet minskade två mandat till nu tre. 
Socialdemokraterna har oförändrade sex mandat och Vänstern har 
fortfarande ett. SD ökat tre mandat och har nu fem. Det innebär att 
den gamla alliansen inte har majoritet. Då kan man fundera över om 
Liberalerna tänker slå sig ihop med alliansen igen?        
Vi var 46 personer vid gruppledarträffen om man är positiv, negativ 
35, då har man räknat bort barn och politiker. Hur som helst ville 
både politiker och besökarna att vi skulle göra om det ett annat år.

Ö-partiet mötte vi i kommunhuset en vecka senare för ett 2 timmar 
långt samtal om utvecklingen av Älvnäs.

Göran Hellmalm från Liberalerna

Björns Osberg, Miljöpartiet  Ove Wallin, Centerpartiet.

Frågor höjdes om bland annat om 
bussarnas turtäthet.

Göran Hellmalm, Liberalerna

En trevlig, lärorik stund vid Kulturstallet. Föreningen bjöd på kaffe och 
bullar. Bullarna som blev över skänkte vi till Kullens ålderdomshem.
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Höstkvällsvandring i  Älvnäs

I SOMMAR HAR DET KOM-
MIT KLAGOMÅL PÅ STÖ-

RANDE OCH FARLIG 
VATTENSKOTERÅKNING I 

VÅRA VIKAR OCH UTANFÖR 
GRANNARS TOMTER

Hembygdsföreningen Ekerö - Munsö Hembygdsförening arrang-
erade en vandring genom Älvnäs där de berättade om Älvnäs 
historia. Vandringen var baserad på den bok som de har gjort 
med bidrag från flera, i Älvnäs, boende. 
Vandringen var välbesökt, ett fyrtiotal var med från början. Tyvärr 
kunde inte alla som ville vara med det förra datumet utan har 
frågat oss om det finns möjlighet att göra vandringen igen.
Yvonne Johansson som skrev boken ställer välvilligt upp igen 
och gör en vandring 24/10, vilket betyder att vi bjuder in till en 
promenad med berättelse om tiden då det var sommarstugor i 
Älvnäs, sommaraffär vid Hedborgs filial och jordbruk på Elfnäs 
gård. Tillsammans gör vi nedslag i historien och nuet.
I halvtid fikas det i Kulturstallet. Ta med egen fika!

Samling:24/10 Kl 18.00 vid Busshållplatsen Lindkvists hörna. 
Kostnad 50 kr för icke medlemmar i hembygdsföreningen.
Se info: och karta: www.hembygd.se

GAMMALT & NYTT

Skydd för bussresenärer
De skyddshinder som vi har satts upp för att skydda bussresenärer 
som väntar på bussen vid Hedborgs Filial har gjort sin uppgift, för 
resenärerna. Arriva gillar dem inte eftersom busschaufförerna kör på 
dem ideligen. Hur svårt kan det vara att runda dem? Hur som helst 
förs det en dialog om att eventuellt hitta en annan lösning, kanske 
med en refug. Men där kommer kommunen att bli inblandade av 
ekonomiska skäl. Vi får se hur det slutar. Vi kämpar vidare.

Vi kommer i det här numret av Trumpeten bara med syn-
punkter från grannar i Älvnäs. Vi kommer att följa upp det 
här problemet i vår när det är dags för nästa sommarsä-
song. Kort enligt lagen får vattenskotrar framföras på all-
männa farleder och där länsstyrelsen så godkänner. Det kan 
handla om områden som ändå är så pass trafikerade och 
där vattenskoteråkning inte anses störa sjölivet i övrigt. Det 
är således Länsstyrelsen som ska kontaktas om man vill åka 
lagligt med en vattenskoter och om man är osäker på vilka 
regler som gäller.

Ö-PARTIET VILLE HA EN GUIDAD TUR I ÄLVNÄS 

POLITIKER PÅ BESÖK

FELPARKERINGARNA ÖKAR
Felparkeringarna ökar i Älvnäs. Här är det hantverkare som har 
tyckt att mötesplatsen var en fin parkeringsplats. På mötesplatser 
gäller stoppförbud. En del bilar står också i vägrenen, ibland på 
trafikfarliga ställen. Det i kombination med att folk kör för fort 
på våra småvägar ger en otillfredsställande situation. Det är bara 
tillåtet att parkera på tomter eller på angivna parkeringsplatser. 
Kommunen skickar ut parkeringsvakter som bötlägger de felpar-
kerade bilarna..

Som vi nämnde tidigare kunde inte Ö-partiet närvara vid vårt 
gruppledaremöte  vid Kulturstallet. Istället föreslog de att vi 
skulle träffas en vecka senare i kommunhuset, där de gärna 
svarade på våra frågor och hörde våra synpunkter om vår verk-
samhet i Älvnäs. Anders Overland och Hans Christiansen möt-
te fem representanter från Ö-partiet under drygt två timmar 
där vi kunde diskutera och framföra idéer om hur kommunen 
ska hantera vägföreningar.
 Ö-partiet är för att kommunalisera vägföreningar, fram-
förallt Närlunda och Stockby vägföreningar. De är så stora så 
att de är svåra att hantera. Vi hade inga synpunkter på det 
egentligen. Dock menade vi att Älvnäs vägförening vill fortsatt 
vara i privat regi. Vi föreslog istället att om Närlunda inte skulle 
behöva betala en årsavgift, en viss typ av dubbelbeskattning, 
skulle vi som fortsatt ville vara privat få ett bidrag från kom-
munen för vår verksamhet som kanske skulle bestå av 2/3 av 
vår omsättningsbudget. Den återstående tredjedel skulle vi 
betala själva, det var priset för att vi skulle fortsatt ha vår frihet 
och bestämmanderätt i området. Den idén föll i god jord, Ö-
partiets representanter höjde på ögonbrynen och tyckte att det 
var en riktigt bra idé. Samtidigt skulle vi få tillgång till de cen-
trala inköpen som t.ex. gatlampor, bänkar vägmärken etc. Men 
vi kunde också säga nej till inköp och lösa det på egen hand. Vi 
vill kunna sätta personlig prägel på området. Det skulle kunna 
fungera som en lyckad kompromiss med reduceringen av års-
avgiften till en tredjedel av idag.
 Hade vi varit en kommunal vägförening redan idag och tidi-
gare hade vi inte haft vår fantastiska lekpark, inget Kulturstall, 
ingen körsbärspromenad, inte våra busskurer och stenmursut-
smyckningar. Inte våra gatlampor och kanske inte fåren etc.
På mötet ventilerade vi som sagt en massa olika problem-
ställningar med lösningar som framtiden får utvisa om de var 
tillräckligt bra.

 Veckan efter kom det en förfrågan från Desirée Björk, 
gruppledaren för Ö-partiet om att få en guidad tur genom 
Älvnäs, vilket skedde 7/10 med fem representanter från partiet. 
Martin Forsslund, markfogde och Hans Christiansen, ordfö-
rande, visade upp alla våra vägar, allt vi hade gjort och allt vi 
ville göra i framtiden under två timmar för att avsluta med en 
fika i Kulturstallet. 
 Vi diskuterade olika saker vid sidan om guideningen, bland 
annat om möjligheten att få bygglov för att uppföra Älvnäs 
gårds gamla smedja på stora fårängen, som vi har fått erbju-
dande att köpa till ett lågt pris.
 Vi pratade också om problemet med att ungdomar i 
ganska stora mängder utnyttjar de privata bryggorna på som-
maren för ”häng” och fest. Vårt förslag var att man skulle från 
kommunen sida bygga en stor badvänlig brygga vid Busvikens 
strand. Då skulle man, menade vi, bli av med problemet vid de 
enskilda båtklubbarna.
 Vi släpade dem också till pumphuset/stinkhuset på gång-
vägen till Närlunda. De blev förfärade över att det var en sådan 
stank från det. De hade aldrig varit där. De tog bilder och 
lovade att ta kontakt med Miljö och Hälsa i kommunen, och 
återkomma. Vi har kontaktat Roslagsvatten och kommunen 
vid tre tillfällen, men de kommer aldrig tillbaka. Hoppas att det 
funkar nu.
 De var mycket nöjda efteråt och menade att det här var 
väldigt lärorikt för att öka förståelsen för vårt område. En av 
dem hade åkt in vid ett tillfälle och en hade paddlat hit i kajak 
sjövägen från Tranholmen.
 Förutom allt de lärde sig tyckte de att det var ett fantas-
tiskt område med sin varierande topografi och mångfalden av 
vackra hus.
 För oss i styrelsen var det lika givande som det var för våra 
gäster.

Gruppledare Desirée Björk, Adelsö, Stefan Björn, Ekerö, Robert Oberascher, Adelsö, Nils Lundberg, 
Hilleshög, och Ulf Jansson, Kungsberga utanför Kulturstallet.
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SÄG HEJ NÄR DU MÖTER NÅGON I ÄLVNÄS!
Sommaren är slut och någon har hängt upp sina 
sommarkläder vid Busviken till nästa sommar, eller 
kanske glömt dem…

VI KAN FÅ TILLGÅNG TILL SMEDJAN FRÅN ÄLVNÄS GÅRD
Den gamla Smedjan som stod placerad bakom de 
två stallbyggnaderna intill Älvnäs gård har plockats 
ner av ägaren till gården för att byggas upp igen 
inne på deras tomt. Men de har ändrat sig och 
erbjuder föreningen att köpa den till ett lågt pris. Vi 
har sagt från styrelsen att vi är intresserade, men vi 
måste först få garantier på att vi får ett bygglov från 
kommunen att uppföra byggnaden på Stora fåräng-
en i anslutning till Kulturstallet. Huset är timrat och 
består av två små rum. Vi får se var vi landar.

Älvnäs Monet-bro blev en succé. Den möjliggjorde 
infart till fårängen för alla utom bilar och fårägarna 
var trygga med att ingen glömde stänga grinden 
när de gick in i fårhagen. Alla är nöjda och fåren 
kommer tillbaka till våren.

VAR BUSSIG OCH KÖR MAX  
30 KM/TIM PÅ VÅRA   
VÄGAR SÅ ATT BARN   
OCH VUXNA KAN 
KÄNNA SIG SÄKRA PÅ   
VÅRA VÄGAR!

Efter den här fantastiska sommaren med värme och regn på slutet har det vuxit väldigt 
mycket runt våra vägar. Nu dags att se över sina tomters växtlighet som sticker ut över vä-
gen. Förra året la vi lappar i brevlådorna hos de som slarvade med att klippa sin växtlighet 
med hot om att vi skulle göra det och debitera fastighetsägaren. De som fick en påminnelse 
tog tag i det. I år kommer vi inte att gå ut med separat brev utan den här uppmaningen 
gäller alla.

Tio nya
På årsmötet beslutades att vi 
skulle beställa ytterligare tio 
gatlyktor till vårt område. Vi har 
tidigare satt upp tio stycken. 
Under hösten kommer fler av de 
nya att sättas upp i området där 
vi anser att det behövs av säker-
hetsskäl.

Det är många som hälsar på varandra i Älvnäs. Oavsett om den du möter bor i Älvnäs eller inte eller om du inte känner perso-
nen ännu, skapar det gemenskap och trygghet. Det är lite som en grannsamverkan. Man blir sedd. Det gäller naturligtvis både 
barn, ungdomar och vuxna. Säg hej när du möter någon i Älvnäs!

Kapa dina grenar!

Så här såg den ut innan den revs när den stod bakom stallarna.

Monet-bron

HEJ
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En tidig morgon på sensommaren innan dimman släppte sitt grepp om 
Busviken och Långtarmen. Foto Hans Christiansen.
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VÄGG: LADY 10341 KALK

God smak förtjänar det bästaGod smak förtjänar det bästa

Nya LADY Balance förenar vackra 
matta väggar och bra inomhusmiljö. 
Tillsammans med harmoniska kulör-
nyanser skapas en unik atmosfär 
som ger dig vackra rum där det är 
härligt att vara. 

Med LADY Täckgaranti garanteras 
du också att färgen täcker det gamla 
underlaget på två strykningar.* 

* Se ytterligare information om garantin i produkternas 
tekniska datablad.

LADY
balance

S I L E N C E   G O O D  L I F E   M I N D F U L   C L A R I T Y

VÄGG: LADY BALANCE 1624 LÄTTHET
FONDVÄGG:LADY BALANCE 1434 ELEGANT

VÄGG:  LADY BALANCE 7163 MINTY BREEZE

Foto: M
argaret M

. de Lange

15% 
rabatt till alla i Älvnäs

Du vet väl att Colorama erbjuder alla boende i Älvnäs att 
öppna ett konto i vår butik där ni får 15% rabatt på all färg.

Välkomna till Colorama Ekerö, 
Träkvista Torg.

I mars flyttar vi till nya lokaler på Älvnäsvägen/Ekerövägen, mitt emot Lidl.


