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Omslaget: Johanna Astner sår vår blivande 

blomsteräng.
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

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! 

Nu blir det slagsmål i familjen igen om 
nya numret av ÄlvnäsTrumpeten.

Helt fantastiskt, vi kom tvåa i en tävling vi inte hade anmält oss till. Någon måste ha gjort 
det. Tack för det. Tjugo byggnader var nominerade i hela Sverige och vi kom tvåa efter ett 
hus i Halmstad.
Prisutdelningsceremonin utspelades på Kulturhuset i Stockholm. Vi blev belönade med ett 
diplom och en blombukett. Diplomet kan du se en kopia av i busskuren.
Efter det här hände vaknade media igen och det blev intervju i P4 Radio Stockholm och i 
TV4, Efter fem.

Vackert isfall på berget mot Busviken
MIDSOMMAR 2022
Årets midsommar tänkte vi fira på fårängen som vi bru-
kar. I år behöver vi inte dansa på gatorna.
Anna och Patrik tillsammans med dragspelaren Lasse 
Almkvist drar igång klockan 15.00 på midsommarafton 
24/6. 
Dagen innan ska stången lövas kl 19.00 och på midsom-
marafton kl 10.00 behöver Anna och Patrik få hjälp med 
att plocka blommor för att klä stången med. Kom och 
hjälp till! Barn tycker det är väldigt roligt att få vara med 
att bidra med utsmyckningen.
Vi hoppas naturligtvis på fint väder och en fantastisk 
stämning. Välkomna!

Löva stång kl 19.00 dagen innan
Plocka blommor kl 10.00
Dans kl 15.00
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BUSSOLYCKA I HAL HEDBORGSBACKE
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I början av februari blev det lite halt för en ledbuss i Hedborgs-
backen. Trots att det var sandat tappade den fart. I förarens 
försök att ändå komma upp gled bussen med slirande hjul in i 
Eric Iwars trädgård. När vi kom till platsen hade föraren lämnat 
bussen och strax efter kom en annan buss som inte hade fått 

informationen om att den här stod på tvären. Den chauffören 
hoppade ur sin buss och gjorde det som faktiskt gick, att få 
loss bussen och köra upp för backen. Bilden högst upp på 
sidan är inifrån i den buss vars chaufför fixade det.

Kapa dina grenar och häckar!
Några av er har också fått brev från sty-
relsen om att snarast åtgärda växligheten 
som kommer från era buskar, häckar eller 
träd som växer ut över vägen. Några har 
också åtgärdat det lite grann men det 
krävs mer. Det är viktigt att man kan se 
ordentligt i kurvor, det handlar om säker-
het för främst gående. Sedan är det också 
så att föreningen äger marken mellan as-
falten och er tomtgräns och som vintertid 
används för snöröjningen. Vissa häckar 
har en tendens att luta sig ut över vägen 
och är ett hinder för större utryckningsfor-

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.

don t.ex. brandbilar. På dessa ställen måste det beskäras så att 
det inte blir något hinder.
Är det så att det inte görs av fastighetsägaren anlitar vi en en-
treprenör som kapar och fastighetsägaren är skyldig att betala 
den fakturan.

HÖGST
GÄRNA 
MINDRE

Vi påpekade det här i förra ÄlvnäsTrumpeten

Uthängande häck

Skymd sikt i kurva

Hängande grenar

Skymd sikt i kurva

Båtar är ett annat problem
Under sommaren ligger en del båtar kvar på land på allmänna 
utrymmen. Så ska det inte vara. Båtar ska vara i sjön och det 
ska vara rent och snyggt på mark som har använts som vinter-
förvaringsutrymme. Inget annat skräp ska finnas där heller.
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FÖRSTÄRKNING 
AV ELNÄTET

NYTT KOMMUNALT PARTI, EKERÖPARTIET

SKA DU GRILLA I SOMMAR?
PROVA DEN HÄR PAPRIKASÅSEN

Det här är en härlig paprikasås som har inspirerats av kocken 
Paul Svensson.
Du behöver:
4 röda paprikor
1 röd chili
2 vitlöksklyftor
1 tsk riven ingefära
1 tsk svartpeppar
1 tsk riven muskot
2 msk limesaft
3 msk råsocker
lite vatten och rödvinsvinäger och salt efter smak.

Dela paprikorna och chilin och ta ur kärnor och det vita. Lägg 
dem på grillen och grilla så att de blir lite mjuka men inte 
kolsvarta.
Lägg paprikorna och chillin i en mixer/matberedare tillsam-
mans med övriga ingredienser, Mixa blandningen slät och häll 
över i en kastrull och låt det puttra i ca 10 minuter på mellan-
svag värme.
Smaka av med vinäger och salt, och späd med lite vatten om 
det behövs.
Såsen passar fantastiskt till lite fetare kött som fläskkarré.

En av Älvnäs Väg- och Tomtägarförenings medlemmar, 
Thomas Hjelmblad, har startat ett nytt kommunalt parti, 
Ekeröpartiet.
De punkter som partiet tycker är viktiga att driva är föl-
jande:
-  Bygg ett gymnasium till kommunens ungdomar.
-  Bygg bostäder till kommunens ungdomar och studenter.
-  Omorganisera stadsbyggnadskontoret och andra avdel-
ningar inom kommunen så att tjänstemännen arbetar för 
kommuninvånarna och inte emot oss.
-  Minska de administrativa lönekostnaderna i kom-
munhuset och satsa pengarna på skola, äldrevården och 
barnomsorgen.
-  Sälj inga skolor.

-  Inför en frivillig kommunal solidaritetsskatt där peng-
arna går till äldrevården. Pengarna som kommer in ska 
redovisas varje kvartal.
-  Sänk kommunalskatten. Ekerö har ett bra skatteunder-
lag men hög skatt. Vart tar pengarna vägen?
-  Utveckla centrum.
-  Trafikkontoret måste agera snabbare vid störningar i 
trafiken, som t.ex. vid trafikljusen vid OKQ8-rondellen.
-  Kommunen måste berätta vad de har för vision och 
ambitioner för Ekerö. Nu får vi ofta veta när något redan 
är genomfört, om något blir genomfört.
Det finns mycket som kan bli bättre i kommunen med en 
bättre ledning. Det vill Ekeröpartiet se till.

DET BLEV FEL 
I FASTIGHETSREGISTRET!

Tyvärr blev det lite fel på en del ställen i fastighetsregistret som 
vi hade som underlag för debiteringen av årets årsavgift. I de 
flesta fall fick fastigheten klassning som tomt eller fritidshus, 
trots att fastigheten är permanenboende.
Några av er har fått en faktura där vi har ändrat för hand till 
klass 3 och en summa på årsavgiften på 4200 kr som är det 
som senaste årsmötet beslutade om. Noterbart är att vi har 
inte höjt årsavgiften på ungefär tio år.
Om det ändå har blivit fel ber vi er vänligen höra av er till oss 
så vi kan reda ut det. Antagligen hann det gå iväg några där vi 
inte har ändrat klassningen och summan innan vi upptäckte 
att det hade blivit fel. Men som sagt hör av er.
Vi köper uppgifterna från 
Länstyrelsen och printar 
dem sedan på en faktura 
från oss. Vi tror att det 
har blivit ett fel som 
kommer från tidigare 
klassning, innan några 
tomter ännu var 
obebyggda eller med 
bara ett fritidshus på.
Vi ber om ursäkt för det.

FRÅN NOTTING HILL
På den, av styrelsen, skänkta parkbänken som har stått närmast 
Cherry Bridge kommer vi att sätta dit en ny skylt. Den förra blev 
bortsliten samtidigt som någon högg i parkbänken med yxa 
precis när den var ny. Den kommer att flyttas tillbaka till samma 
plats så du kan låna en bok i bokskåpet och sätta dig på bänken 
och njuta. Texten på den nya skylten är ett citat från filmen ”Not-
ting Hill” med Julia Roberts och Hugh Grant. Texten fanns på 
en parkbänk i en scen där Julia och Hugh satt på bänken. Och 
texten är väldigt fin.

Ellevios avbrottsstatistik vittnar om det som många på Ekerö 
märkt – avbrotten har varit fler här än i många andra delar av 
landet där Ellevio står för elnätet. Anledningarna till detta är 
bland annat att nätet i kommunen är gammalt. Många stol-
par, kablar och kabelskåp är 50 år gamla. Dessutom är en stor 
del av elnätet i luftledningar, vilket innebär en större risk för 
strömavbrott då de påverkas av väderförhållanden.

Under maj månad startar ett stort projekt på Ekerö, som 
omfattar norra Munsö, Menhammar, Yttersta Rasta och 
Rosenhill. Totalt berör det cirka 2 000 hushåll och verksamhe-
ter. Kablar som ska ersätta dagens luftledningar kommer då 
att grävas ned i marken, totalt cirka 3,5 mil, samtidigt som ett 
flertal nätstationer byts ut.

SÅ HÄR KAN MAN GÖRA
när det är vinter och man har några halvt vissna snittblommor.
Lägg en bakplåt på marken, häll i vatten och ordna snittblom-
morna på ett fint sätt i vattnet på plåten. Låt minusgraderna frysa 
alltihopa till en kaka och ta bort det från plåten. Låten den stå 
som en välkomnande bukett till ditt hem och kanske ta en bild 
med solen som lyser från baksidan.
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BLOMSTERÄNG
TexT & FoTo Hans CHrisTiansen

Johanna Astner på Queen Bee Trädgård hjälper oss att 
så blomsterängen. Johanna som bor på Blåmesvägen 
ställer upp med sin kompetens och tillsammans med 
sin medarbetare Malin Buskas hjälper de oss att så det 
som vi hoppas ska bli en vacker blomsteräng. Johanna 
har genom sitt företag Queen Bee hjälpt oss att köpa 
in blomsterfröna till ett förmånligt pris. Hon kommer 
också med goda råd till markfogden Micke Bergman hur 
vi bäst ska lyckas.
Potatis gick det ju att odla så nu hoppas vi på vackra 
sommarblommor. Till hösten ska ängen slås. När blom-
morna har vissnat och ligger på marken faller fröna av 
och sår sig själva. Med största sannolikhet kommer det 
att bli ännu fler blommor nästa år. Johanna varnar för att 
det kan ta ett par år.
I anslutning till blomsterängarna kommer det bli en 
stenlagd piazza med nyrenoverade parkbänkar och en 
boulebana. Det blir en härlig mötesplats för alla i Älvnäs.
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Tre böcker om Amanda Lund, förhandlare på Nationella insatsstyrkan

Yvonne Johansson från Ekerö-Munsö Hembygdsförening 
kommer och berättar hur Träkvista centrum såg ut och 
fungerade förr, vad som har hänt under åren och hur det 
nya centrumet, som ännu inte är byggt, kommer att se ut 
och fungera.
Alla är välkomna, fri entré.

Gamla och nya Träkvista centrum

Micke Bergman körde en rolig lek med att kasta stenarna bakom sig 
i etapper. Varje gång vi hanterar jorden kommer det upp nya stenar. 
Micke kämpar på med att försöka få bort så mycket sten som möjligt. 
Micke är markfogde och också initivativtagare till blomsterängen. 
Johanna sår för hand hela åkrarna ihop med sin medhjälpare Malin.
Här intill ser du hur en nyrenoverad parkbänk ser ut, de hade med 
tiden blivit gråa och med en del mossa, samt var piazzan och boule-
banan kommer att vara placerade.

GAMMALT & NYTT

På senare tid har det kommit flera klagomål på att hundägare 
inte tar upp bajset efter sin hundar. Dels i gräset utefter vägarna 
och dels i fårhagen. De allra flesta gör vad man ska men det finns 
några som inte gör det. Skärpning. Det är för allas trevnad.

Ta upp bajskorvarna efter er!

HÄRLIGT NÄR KÖRSBÄRSTRÄDEN 
GÅR I BLOM IGEN

Busskur i vinterskrud

31/8

Från mossig och grå till vackert teakfärgad park-

bänk, som ny. Det är Czeslaws fru Brigitte som har 

kämpat med våra parkbänkar.

Onsdag 
kl 19.00
i Kulturstallet
Välkommna!
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SOLNEDGÅNG VID BUSVIKEN 2022-04-18 
EN SOLNEDGÅNG SOM SÄKERT MÅNGA AV ER NOTERADE OCH TOG BILD PÅ
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En fantastisk John Blund-måne. 
Tittar man noga kanske man kan 
se honom sitta där. 220503.


