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Foto Hans Christiansen
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

BRANDKÅREN FÅNGAR 
FÖRRYMND PAPEGOJA

Vår högt värderade styrelsemedlem och till-
lika kassör har gått bort i cancer.
Det är en stor förlust för familjen och för vår 
förening.
Anders var en fantastisk människa. All-
tid glad. Han spred verkligen glädje i sin 
omgivning. En riktigt go gubbe. Han själv 
påstod att det var för han var göteborgare.
Han hade bra åsikter och hjälpte alltid till. 
Var det något som skulle göras och man 
ringde Anders svarade han alltid, javisst.
I egenskap av kassör skötte han föreningens 
räkenskaper exemplariskt. Så fort det kom 
en faktura betalde han direkt. Liksom han 
jagade de få som låg efter med betalningen 
av årsavgiften.

Den nya körsbärspromenaden är en 
succé. Även om den är lite kortare än 
den gamla med tio träd, den gamla 
har tjugofem. De tre broarna fångar 
mångas uppmärksamhet. Roseman 
Bridge är den mest berömda av bro-
arna i Madison County. Boken som 

Saknaden är stor för oss i styrelsen och 
naturligtvis för familjen. Men vi är glada att 
vi fick lära känna honom som den otroligt 
bussiga killen han var. Anders tjänstgjorde i 
styrelsen i över tio år.

Tack Anders,
Hans Christiansen och styrelsen

För att hedra Anders skänker föreningen 
3000 kr till Cancerfonden.

ROSEMAN BRIDGE

En fängslad Anders i förra årets knasprojekt, 
”Polisbilstjuven” på Facebook. Han drömde 
om en fortsättning i år.
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ANDERS OVERLAND 
HAR LÄMNAT OSS

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! 

James Waller skrev och som blev 
en succéfilm med Meryl Streep och 
Clint Eastwood.
De små broarna kallar vi för Monet-
broar och de är därför målade i 
Monets gröna färg, samma som den 
stora bron till fårhagen.
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På grund av Corona är vi tvugna att 
ställa in midsommarfirande i år. Vi 
räknar med att det skulle komma minst 
50 personer. Midsommarstången kom-
mer förhoppningsvis att stå på plats, 
dragspels-Lasse kanske åker runt i 
Älvnäs och spelar på lite olika platser 
om det går att ordna. Vi får se. 

Glad midsommar önskar styrelsen

Tyvärr blir det inget 
midsommarfirande i år

INGEN MIDSOMMAR VID 
KULTURSTALLET 2020

Vi får hoppas 
att Anna kom-
mer tillbaka 
nästa år.

Lasse

OCH INGEN ÄLVNÄSFESTIVAL
Tyvärr blir det ingen Älvnäsfestival i år. Tiderna är för osäkra och det är mycket planering 
och sponsorer inblandat. Det gör att vi skjuter på Älvnäsfestivalen till nästa år och hop-
pas att allt är som vanligt igen.
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HARRY POTTER
Vi kommer att bygga om farthindren på Älvnäsrakan

Planen är att bygga två hinder för slalomkörning som små re-
fuger i anslutning till busskuren vid Flugsnappare och Koltrast. 
Längre fram på rakan mot Hedborgs Filials busshållplats kom-
mer det att blir två refuger mot varandra för avsmalning.
På refugerna närmast körsbärspromenaden blir det våra gat-
lyktor och på andra sidan blir det pålar med reflex.
Vi tror då att vi ska få en harmonisk fartnedsättning på Älvnäs-
rakan.

Busskuren kommer att flyttas in en bit på rakan så att båda 
hållplatserna i vardera riktning kommer en bit bort från kors-
ningen. Busskuren kommer också att flyttas en bit ut i marken 
bredvid vägen så att bussen kan köra intill vägkanten utan att 
folk ska behöva hoppa in i busskuren om bussen får ett möte.
Vi har en idé om att göra busskuren som en liten järnvägsta-
tion, eller egentligen en liten del av. En station som finns i verk-
ligheten i byn Goathland i sydöstra England. 
Stationen har använts i Harry Potter- filmer och även i en TV-
serie som heter Heartbeat, eller Tillbaka till Aidensfield på 
svenska. Det är en fantastiskt vacker station som tågen fortfa-
rande trafikerar Pickering, Gothland, Whitby av North Yorkshire 
Moors railway. Idag är det mer en historisk sträckning.

Järnvägstationen i Gothland där bland annat Harry Potter spelades in.

FÅREN 
KOMMER 
TILLBAKA 
EFTER
MIDSOM-
MAR
Vi har i år försökt att få får 
också till lilla fårängen, men 
det är svårt. Fårbönderna 
håller hårt i sina får. Vi hop-
pas fortfarande.

Muséetåget genom det engelska landskapet. Harry Potter-fans vallfärdar till järnvägstationen i Goathland.

GLÖM INTE HASTIGHETEN!
Vi vill påminna om att hastigheten i Älvnäs är 30 km/tim och det 
gäller även de som kör moped. Även om mopeden går i 50 km/
tim. Vänligen prata med era ungdomar  om att köra försiktigt 
i hela Älvnäs och runt lekparken i synnerhet. Där är 30 km/tim 
alldeles för hög hastighet. Det har varit några incidenter med 
utspringande barn och ungdomar på moped i hög fart.
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and his houserockers
TexT & FoTo: Hans CHrisTiansen
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En fantastisk musikkväll i Kulturstallet

En kväll i höstas, 18/10, bjöd vi in till musikkväll i 
Kulturstallet. Ganska många kom, men vi kunde ha 
klämt in ett tiotal till.
Ni som inte var med missade något väldigt bra.
Janne ”Halkan” Hallquisth hade dragit ihop ett gäng 
med duktiga musiker. Musiker som ibland spelar 
med Halkan men också några andra. Bl.a. var Matte 
Lagerwall från Boppers med på gitarr, Stevie på gi-
tarr, janet på sång, basgitarr Thomas Holmkvist och 
på trummor James Bradley Junior. Han blev världs-
berömd när han fem år gammal spelade med Nat 
King Coles band i en TV-show på sextiotalet. Gå in 
på Youtube och kolla. James Bradley Junior with Nat 
King Cole on Jack Benny Program.
Som gästartist sjöng Anders Forsslund från bla. Mas-
cots och Svartleffes kapell som spelade året innan i 
Kulturstallet.
Som ni ser på bilderna var stämningen hög och mu-
sikerna ville nästan aldrig sluta att spela med den 
supporten. Vi hoppas vi kan upprepa musikkvällen i 
höst.
Halkan är känd i musikkretsar och har haft en musik-
affär på Götgatsbacken, numera på Noa Arksgränd i 
hur många år som helst. Han har också byggt egna 
gitarrer som bland annat ägs av Keith Richard i Rol-
ling Stones. Verkligen ”feta gubbar” det här, och så 
Janet förstås med sin starka, lite hesa pipa.
Väldigt lyckad kväll. Missa inte nästa gång.

HALKAN AND HIS HOUSEROCKERS

Kolla in: https://www.youtube.com/watch?v=kc41vSv8N3Q
James Bradley Junior with Nat King Cole on Jack Benny Program
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Kapa dina grenar!
När sommaren väl kommer 

blir det fart på växtligheten. 

Var vänlig och håll efter växt-

ligheten för säkerheten på 

våra vägar. Det gäller på alla 

ställen i området.

Håll fint utanför din tomt!
Vi vill samtidigt uppmana alla att hålla snyggt mellan den egna tomten och asfalten på vägen 

utanför den egna tomten.

Det spar både tid och pengar för föreningen, och dessutom ser det fint ut utanför din tomt.

ANDERS FORSSLUND
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LENA SKÄRDIN

Bokhandlaren 
som har fått ett 
uppsving

Lena Skärdin har Mälaröarnas bokhandel i Tappström sedan elva år 
tillbaka. Dessförinnan arbetade hon på Ericsson och tillbringade sin tid i 
Colombia, Mexiko, Venuzuela och i Florida. Mestadels som anställd på 
Ericsson men på slutet som ”medföljande”. Hennes man arbetade ock-
så på Ericsson. Då var Lena aktiv i föreningen Svea, kvinnor som hjälper 
andra svenskar i främmande länder och också arbetar med välgörenhet.
Väl tillbaka i Sverige och Närlunda, blev det bokhandel, något som hon 
drömde om.
 Jag gör ett besök nu under Coronatider och undrar hur det går.
 – Jag har ökat omsättningen under mars, april, maj och det är tack 
vare Corona. Mina kunder har fått lite mer tid att läsa, jag är jätteglad 
över den här ökningen av kunder och omsättning, säger Lena.
Anledningen är, menar Lena, att fördelen med Ekerö centrum i Tapp-
ström är att det är ett utecentrum så folk vågar röra sig. Många vågar 
inte gå in i gallerior. Min bokhandel ligger dessutom en bit ifrån själva 
huvudstråket vilket gör att fler vågar sig ner för trapporna och titta in i 
min butik. Det känns tryggt där, inte så mycket folk.
 – Jag har också fått många nya kunder som aldrig har satt sin fot 
här tidigare. En kvinna berättade att hon hade bott på Ekerö i fyrtiotvå 
år utan att veta att det fanns en bokhandel i centrum. Hon blev glad och 
överraskad att de senaste böckerna fanns här och att vi var uppdaterade 
på samma sätt som bokhandlarna inne i Stockholm var. Det är väldigt 
kul med nya kunder, de är oftast så glada och positiva.
 Hur ser det ut på bokfronten, vilka böcker är det som säljs mest just 
nu, frågar jag.
 – Deckare har ju varit stort länge, men det har minskat radikalt. Idag 
är det relationsromaner som säljs bäst.
Kok- och matböcker har fallit tillbaka till förmån för just relationsroma-
ner men också böcker som handlar om samhälle, politik, debatt och 
historia, berättar Lena
 Kan du ange några titlar som är det som folk frågar efter just nu, frå-
gar jag.
 – Den som ligger högst upp på min lista just nu är ”Där kräftorna 
sjunger”, en fantastisk bok av en 71-årig debutant, Delia Owens. Den 
handlar om en trasig familj i träskmarkerna i North Carolina. Pappan 
dricker och misshandlar. Mamman flyttar och kvar blir pappan och en 
sexårig dotter, men sedan sticker också pappan och kvar i huset blir den 
sexåriga flickan som växer upp ensam. Delia Owens är zoolog vilket gör 
att hon beskriver naturen på ett mycket detaljerat sätt. Ett sätt som är 
en njutning att läsa, berättar Lena.
 Något annat som har blivit populärt är glesbygdsböcker från företrä-
desvis Västerbotten. ”Sen for jag hem” av Karin Smirnoff. Det är still-
samma böcker där alla känner alla men pratar inte om det. Man pratar 

inte utan man tiger. Man visar vad man tycker genom gester och blickar. 
Det är en berättelse ur en kvinnas perspektiv i hemstjänsten som be-
skrivs.
 – En annan bok som går bra nu är  ”Testamentet” av Nina Wähä. En 
bok som handlar om livet i Tornedalen.
 Stina Jacksons bok ”Silvervägen” är en spänningsroman som utspe-
lar sig på vägen mellan Sverige och Norge.
 Slutligen framhåller Lena Sofie Sarenbrants deckare ”Mytomanen” 
som också är en populär bok, liksom ”Ödesmark” av Stina Jackson.
 Jag frågar hur hon ser på framtiden?
 – Jag ser ljust på framtiden. Jag har fått många nya kunder som jag 
nämnde tidigare och sedan har en del tröttnat på att beställa böcker från 
Adlibris. De har haft stora problem med distributionen och folk har fått 
vänta länge på böcker de har beställt och ibland inte fått dem alls. De 
har gjort att de har kommit till oss, Mälaröarnas bokhandel. Det är jag 
väldigt glad för.
 Under Coronatiderna, när många arbetar hemma, har försäljningen 
av papper, pennor, hålslag etc också skjutit i höjden. De har insett att de 
behöver det hemma när de inte kan få det från jobbet.
 – Det har varit en lång tid där bokhandlarverksamheten har dragits 
med en nedgång. Läsandet av fysiska böcker har gått ner. Men nu i 
dessa tider har man fått mer tid över och kan komma tillbaka till läs-
ningen, vilket är fantastiskt roligt. Böckernas värld är en egen fantastisk 
värld, säger Lena.

TexT & FoTo: Hans CHrisTiansen
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Solnedgång 25/4, 2020



18    Älvnäs 1 /2020 Älvnäs 1 /2020      19

För en tid sedan kom den danska tidningen Politi-
ken med ett dystert besked rörande elbilar, nämligen 
att fordonen är inblandade i fler olyckor än andra 
bilar. Uppgifterna baserades på en rundringning till 
de största försäkringsbolagen i Danmark, och kart-
läggningen visade att det är 20 procent vanligare att 
elbilar är inblandade i försäkringsärenden än fossil-
drivna bilar. Isolerade man datan till Tesla så ham-
nade man på hela 50 procent.
Det som enligt vissa experter skulle kunna vara för-
klaringen är att köregenskaperna hos en elbil skiljer 
sig från dem hos en bil med förbränningsmotor. Det 
danska försäkringsbolaget Codan hävdar till exempel 
att köregenskaperna kan jämföras med radiobilar på 
ett nöjesfält, till följd av att elbilar har ett helt an-
nat vridmoment än fossildrivna fordon, något som 
kräver en viss tillvänjning. 
Men det handlar inte så mycket om själva eldriften 
som om de köregenskaper som rent generellt kan 
förknippas med bilar med många hästkrafter, även 
sådana med en klassisk förbränningsmotor. Det kon-
staterar Ny Teknik som har talat med svenska Trygg-
Hansas motorexpert Stefan Brala.
Enligt honom finns det framför allt en tydlig kopp-
ling mellan nyblivna ägare till fordon – och då i syn-
nerhet när det handlar om bilar med många hästkraf-

ter – och en högre olycksrisk. Bara att byta till en ny 
bilmodell är alltså en riskfaktor i sig. 
Även Folksams trafikforskningschef Anders Kull-
gren är inne på samma spår. 
– Det handlar med största sannolikhet om förarbe-
teenden. Det är extremt prestandastarka bilar som 
lockar förare som gärna utnyttjar prestandan, säger 
han till SVT.

SKYLTEN I LEKPARKEN

DÄRFÖR FÖREKOMMER ELBILAR OFTA I 
OLYCKSSTATISTIKEN

TÄNKVÄRT I ÄLVNÄS
Det är fantastiskt med elbilar ur miljösynpunkt, men 
på våra smala vägar med skymnda kurvor kan det 
bli situationer med ett så stark vridmoment och man 
måste vara lätt på gasen. Dessutom går el-bilarna 
ganska tyst, vilket gör dem svårare att upptäcka för 
gående.

Lilla Älvnäs lekplats är bekostad 
och uppförd av boende i Älvnäs.
Om du inte bor i Älvnäs är du 
som gäst välkommen mot ett 
bidrag om 20 kr per barn och 
tillfälle som du är här.
Swishnummer 
123 499 7847

Pengarna går till underhåll av lekparken.

Iakttag ordning och snygghet. Det ger ökad trivsel och 
minskar risken för olyckor

Föräldrarna ansvarar för barnens vistelse i lekparken

Kommunen bidrar inte till driften av den 
här lekplatsen

Älvnäs Väg-och Tomtägareförening

Efter att vi satte upp skylten i lekparken där vi upp-
manar folk som besöker lekplatsen och som inte bor 
i Älvnäs att betala 20 kr per barn och tillfälle, har 
ett några personer i området haft synpunkter på att 
vi inte borde ta betalt.

Det här är bakgrunden. Vad det gäller lekparken 
har vi jobbat i tre - fyra år för att få kommunen att 
ge oss ett årligt driftsbidrag som ska kompensera 
för det slitage som de barn som inte bor i Älvnäs 
åstadkommer. Självklar sliter barnen från Älvnäs 
också på samma sätt. Vi tycker inte att det är rätt att 
kommunen snyltar på våra medlemmars lekpark. 
Det kan inte vara meningen att våra medlemmar ska 
sponsra kommunens skyldigheter. Kommunen har 
hela tiden varit kallsinniga till att ge oss bidrag och 
till slut gav vi upp och därför satte vi upp den här 
skylten. Ekerö kommun är svältfödd på bra lekpar-
ker. Vi har också stora problem med att de ”utsock-
nes” kommer hit med bil och parkerar trafikfarligt 
utanför lekparken i kurvorna/korsningar. Det är ett 
allmänt missnöje över situationen bland boende i 
Älvnäs. Det här är också kritik mot kommunen. En 
del besökare betalar, andra inte. Fram till idag, när 
det här skrivs har 76 st betalat. 1/5 - 1/6.
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MÅNEN 9/1 KL 06.43. 
FEM MINUTER SENARE HADE DEN GÅTT NER BAKOM NÄSET.


