
Kritik mot färdtjänst
sopas under mattan
NACKA/VÄRMDÖ Färdtjänstkunderna är nöjda, sä-
ger landstinget. Men alla missförhållanden registre-
ras inte och klagomål som kommer in följs inte upp.

– Det är inte acceptabelt, säger Kalle Henriks-
son, KD, ordförande i färdtjänst- och till -
gänglighets beredningen. ➤ 6

Brandbilen 
som försvann
VÄRMDÖ NVP:s artikel tog
skruv.  Men inte till det
bättre för räddningstjänen.
I fredags hämtades hjärt-
stoppsbilen från rädd-
ningstjänsten i Mölnvik. Bi-
len ska säljas.

➤ 10

NAC/VÄR ISHOCKEY
Precis som förra året drab-
bar Nacka HK och Värmdö
HC samman i kvalspelet.
NVP frågade ut tränarna in-
för det stundande derbyt.
Båda tror på seger. ➤ 50

NACKA 38-39

Här får gästerna
sin sista vila

REPORTAGE 40-41

Hon står upp
mot vågorna

VÄRMDÖ 32

Nu får hönsen
egen bytardag

VÄRMDÖ 28

LRF tar strid om
Värmdös åkrar

SPORTEN

Stort stöd för
flyktingbarn
NACKA/VÄRMDÖ Många
vill bli god man för ensam-
kommande flyktingbarn i
Nacka och Värmdö. Det
kunde kommunerna kon-
statera, sedan ett 60-tal
personer dök upp på ett in-
formationsmöte.

➤ 8-9
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Museum vill
stoppa flytt
VÄRMDÖ Kommunen sat-
sar 175 miljoner på att ut-
veckla ett kulturkluster i
Hushållsporslinsfabriken.
Men satsningen kräver att
Porslinsmuseet flyttar. 

Nej! säger musei -
styrelsen. 

➤ 7

Nu inleds racet
mot division 1
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MED HAMMARBY SJÖSTAD NVP.seLäs även:

Nyårsfirandet är över. Det nya århundradetär här. Och med det ett nytt utseende påNacka Värmdö Posten. Meningen är att ni lä-sare ska ha än-
nu större nytta
och glädje av
oss i fortsätt-
ningen. Hjärt-
ligt välkomna!
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SKURU JUBILAR
Sven Sahlberg är känd försina djärva penseldrag.Vid sidan av målandetpassar han på att skulpte-ra. Barn och barnbarn harfått stå modell. Nu fyllerhan 90 år.

> 19

Foto: Lars Tegman

Barnbarnsbarn
driver Sven

Mikael – bäste centern genom tidernaNACKA INNEBANDY
Bästa centern i Sverige – någonsin. Fornuddens och landslagets lagkapten Mi-
kael Gunnarzon har blivit uttagen i "Årtusendets lag", utsett av tidningen
Svensk Innebandy.

Det är bara en sak som gäller för Gunnarzon som gör sin fjortonde elitsäsong:
SM-guld.

> sporten

Ståldal sätter fart 
på kultur i förort •20

s värker fram 
ny partiledare •7

Annonser
Annonsindex 

2Arbetsmarknaden 24-26Bilar och tillbehör 27-28Bostadsmarknaden 27Företagsmarknaden 26Kropp och själ
26Kurser och utbildningar 26Specialister
26Tjänster
26Yrkes- och hantverkshjälp 26 27

Redaktionellt
Insändare

2Debatt
4Nyheter
6Saltsjöbaden
8Värmdö

10Näringsliv & Arbete 12Familjenytt
18Kultur & Nöje
20Sport
22TV-programmen 29, 31

Nacka
hotas av
ambulans-
konflikt
Ingångslön får förare se rött
NACKA/VÄRMDÖ AMBULANSFlera ambulanssjukvårdare i Nacka och Vär-mdö hotar att lämna sina jobb sedan detuppstått en konflikt om deras löner. Lands-tingets nya entreprenör Falck Ambulans ABerbjuder personalen fortsatt anställning ochen ingångslön på 13 500 kronor. Ett skam-bud, anser upprörda ambulansförare. Konflikten måste vara löst till den förstafebruari då Falck Ambulans övertar ambu-lanssjukvården i delar av norra och södraStockholmsområdet.

>6

Johan lovar naturskönt boendeVÄRMDÖ BOSTÄDER. JM har köpt mark vid Hålludden som tidigare ägdes av Ericsson. Nu planerar

bolaget att bygga bostäder. Dyrt, javisst. Men folk är beredda att betala för att bo naturskönt,

säger JM:s regionchef Johan Skoglund.                                                                                                                                   •10
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VÄRMDÖ  >12

Ett exempel 
på framgång

LOKALTIDNINGEN FÖR NACKA, VÄRMDÖ, BOO, SALTSJÖBADEN, ÄLTASALTSJÖBADEN  >8

Skylten som 
inte får tas ned

NACKA  >4

”Se kvinnovåldet 
i vitögat”

God fortsättning,alla NVP-läsare!

Jan Arleij, 
chefredaktör och
ansvarig utgivare

Foto: Lars Tegman

VÄRMDÖ BROTT
En 21-åring från
Gustavsberg är en av
åtta ungdomar som
dömts för att ha pla-
nerat kravallerna i
Göteborg. En lägen-
het i staden använ-
des som sambands-
central.

>7

Kulturministern invigde kurdernas husNACKA SOCIALT Många gäster ville önska Kurdiska Riksförbundet välkomna när de invigde sin nya samlingslokal på

Henriksdalsberget i fredags, däribland kulturminister Marita Ulvskog (bilden). 
– Medan andra kulturhus kämpar för att överleva, öppnar ni ett nytt i alldeles egna lokaler, och det gläder mig

verkligen, sade Ulvskog.   

>43

INNEHÅLLET

SALTSJÖBADEN  >44

Våldsamt rån
mot butiksanställd

VÄRMDÖ  >6

Skatt ska höjas
ännu en gång

NACKA  >22

”Sjöbussen”
rycker närmare

NACKA  >13

Chans till nybygge
av hyresrätter
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VÄRMDÖ ISHOCKEY
Värmdö HC och tränare Tommy Boustedt (bilden) går ihetluften till helgen. Man börjar med ett dubbelmöte iEkhallen mot gotlänningarnas hockeystolthet SudretsHC.

Premiärdags för Tommy
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Foto: Ryno Quantz

– Ge plats åt hemlösaSocialdemokraterna vill bygga om förskolan Granaten till härbärge
SALTSJÖ-BOO SOCIALT
Bygg om före detta förskolan Granaten, eller Rubinen, till härbärge åt
Orminges hemlösa missbrukare, föreslår oppositionsrådet Christina
Ståldal, s.  

Kommunens bostadsprojekt för att skaffa fram bostäder åt hemlö-
sa går för långsamt, och vänder sig främst till personer som kan klara
av ett eget boende, enligt Ståldal.

>8

Tema Bil & Trafik
> 25-41

TRAFIKSÄKERHET: 14 000 rattfulla varje dag  •38BILPROVNING: Hög klass på svensk bilpark   •36SÖDRA LÄNKEN: Alla sprängningar klara •28FRITID: Malin målar husvagnar •39

TEMA BIL & TRAFIK 

BILARAtt göra investering-ar i gamla veteranbi-lar börjar bli allt van-ligare. Personer somannars lägger sinapengar på aktier el-ler obligationer villha något mer påtag-ligt att spekulera i.– Visst kan man tjä-na pengar om manköper rätt modell irätt tid. Men riskenär stor att man i stäl-let gör en dålig affär.Marknadens efter-frågan styrs av denallmänna konjunk-turen, bilens skick iförhållande till prisetoch olika trender, sä-ger gammelbilsentu-siasten Horst Brü-ning (bilden). >26–27Foto: Jan Borgfelt

Veteranbilar drartill sig investerare

Så här ser framtidens instrumentpanel ut. Några knappar och reglage behövs inte. Foto: DaimlerChrysler

TEKNIK•Det pågår en smärre revolution i bilvärlden. Skruvar, muttrar, fjädrar, vajrar och stag

ersätts av fiberoptik, mikrochips, flytande kristaller, elektriska impulser och radiovå-

gor. Mekanik ersätts av elektronik. >30 och 35

Mekanik får vika för elektronik

EU-moppe storsäljareFORDONDe snabba EU-mopederna har blivit en succé. Hittills i år har det sålts 6 600 stycken.

Det är en fördubbling jämfört med förra året. Det är framför allt de nya klass I-mope-

derna som blivit riktiga storsäljare. 

>40

21-åring
hjärna
bakom
kravaller

NACKA FOTBOLL Juldagscupen i Nacka Bollhall lockadesom vanligt storpublik. Överraskningslaget Lasses poj-kar, med gamla Nacka FF-spelare, vann finalen mot At-
las Copco. Anders Sjöstrand tar stolt emot bucklan.

Foto: Ryno Quantz

Lasses pojkar tog priset
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Lena på väg
ut i världen
VÄRMDÖ KULTUR
Sen i somras är honvärldskänd. KonstnärenLena Norsander Vitikai-nen. Dock inte på hem-maplan som är Värmdö.Tavlorna sjuder av färger,av liv, av humor och allvar.Men så har det inte alltidvarit.

>16

NVP
samlar årets
händelser
2001 KRÖNIKOR Ännu etthändelserikt och nyhet-smättat år i Nacka ochVärmdö läggs till hand-lingarna. NVP har tittat ibackspegeln i en årskröni-ka över fem sidor. > 8-13

Värmdö fortsätterväxa snabbast i landetÖver 2 000 personer flyttade hit under åretVÄRMDÖ ALLMÄNT
Värmdös befolkning ökar mest i landet. Nu har kommunen 32 082
invånare. Under året flyttade över 2 000 personer till kommunen,

drygt 1 600 invånare lämnade Värmdö. Politikerna är glada över in-
flyttningen, men säger också att det skapar ökad press på kommu-
nens service.

>6

Julafton i elva graders värmeNACKA KOMMUNALT Vivianne och Kaj Selestad i Evlinge var en av ett hundratal familjer i Värmdö kommun som drabba-

des av strömavbrott  i julhelgen. På julafton hade de elva grader inomhus och först efter två dygn kom värmen tillba-

ka. Ett femtontal bostadsområden i Värmdö kommun drabbades av strömavbrott under kortare eller längre perio-

der i förra veckan.  

>7

NACKA/VÄRMDÖ  >14
Denna vecka
med Nyårskrysset

SALTSJÖBADEN  >5

Fritidsgård kvar
i kommunal regi

VÄRMDÖ  >20

Pers företag
flyter på bryggor

NACKA/VÄRMDÖ  >32
Våra starkaste
minnen från 2001

Foto: Ryno Quantz

8 Nacka Värmdö Posten Onsdag 2 januari 2001VÄRMDÖ – 2001 I  SAMMANDRAG

V i hann inte långt inpå året innan detunika maktskiftetpå Värmdö, som väckte ra-balder långt utanför kom-mungränsen, stod klart.Det började lite försiktigtmed att oppositionsrådetChrister Hedberg, utkläddtill tomte, kände sig miss-förstådd, för Erik Nach-manson ville inte ha någonjulklapp.Sen hettade det till.Kommunalrådet AmmiEriksson ville privatiserahela Värmdö. Det fortsattenär Eriksson med fleraupptäckte att Hedberg ochförra kommunalrådet (hon som handplockatEriksson) Margareta Nach-manson, hade dubbla pen-sioner.I februari sprack det bor-gerliga styret på mitten.Moderata Eriksson bildarborgerlig minoritetsregimmed fp. Avfällingarna c,mp och kd bildar ett mitt-block med vågmästarroll.En som inte bekymradesig nämnvärt än var kom-mundirektör Magnus He-denfalk. Han körde VolvoS60 – politisk kris eller ej.Planchef Peter Wester pas-sade i alla fall på att hoppaav. Med fallskärm. Gamlakommunalrådet tillikaTant Blå Margareta Nach-manson gjorde comebackpå den åtalade Jerry Mar-tingers riksdagsplats. Mar-tinger åker sedermera inoch Nachmanson likaså,

fast i riksdagen alltså. Våren gick. Plötsligt stå r det i tid-ningen att kommunalrådetEriksson inte vill ha någonnäringslivsdirektör. Och li-ka plötsligt hamnar kom-mundirren som åkte VolvoS60 i blåsväder. En gam-mal byggskandal i Lerumåteruppstår under märkli-ga former. Även där rulla-de kommunalrådshuvude-na. Tillsättningen ska utre-das. Snaran dras åt runtkommunalrådet Erikssonsom hotar att avgå, fast avbudgetskäl.30 maj faller det blå mo-deratstyret efter 17 år. Moch fp lämnar över rodrettill c, kd, mp, s och v. Vi ha-de lögnare vid förhand-lingsbordet fräser kommu-nalrådet Eriksson. Då gri-per åldringarna in; Nach-manson och Hans Lin-dqvist (som också görcomeback). Som man bäd-dar får man ligga sägerMaggan. Det här får manbara uppleva en gång i li-vet menar Linkan. Retorikern Lars Bryntes-son s blir ny politisk ledarei Värmdö. Med förlutet hosMarita Ulvskog. Knappt hade den nyapolitiska ledningentillträtt, förrän detringde ut till sommarlov.Juni gick, och juli, och denpolitiska majoriteten stodoch stampade i spiltan, an-gelägna om att få visahandlingskraft.  Första bästa tillfälle att

agera gavs när VärmdöTekniska Gymnasium togen kort svängom ut påmarknadsgolvet i augustimånad. Raskt var skolsty-relsens Johanna Hållén däroch flirtade. Skolan skulledrivas i kommunal regi.Men VTG valde, efter enmycket hög politisk svans-föring från oppositionen,att artigt avböja inviten. Väl i friartagen uppvak-tade man i september må-nad regeringen med enönskan om 35 miljonerkronor. Det kostar nämli-gen på att vara en populärkommun, med stor inflytt-ning. Att detta inte varnågra ”bra-att-ha” pengarutan snarare ”snart-vi-ha”pengar, bekräftades närmajoriteten kallt räknadein dem i budgeten för år2002. Tilltaget fick oppositio-nen att leka tysta leken un-der hela budgetdiskussio-nen i kommunfullmäktigei oktober och hota medbordläggning. Någon du-sör från skattmästare Lars-Erik Lövdén blev det tillslut heller aldrig.Häremellan hann skat-ten höjas, maxtaxan ochett nytt gymnasium klub-bas, Komvux invigas ochdiverse ministrar avläggavisiter. 

Moderaterna, å sin sida,har under hösten i regel le-gat lågt. Efter 16 års styreär man ovan att sitta på av-bytarbänken. Oppositio-nen hämmas också av dettvåfrontskrig man utkäm-par, där den tuffaste stri-den kanske utspelar sig påeget territorium.  Men när den blå krutrö-ken väl lagt sig finns detanledning att se fram emoten intressant och engage-rande valupptakt.Annars då, vid sidan omallt det politiska. Omöjligtatt komma förbi är då 120veteranbåtar syntes på den66:e veteranbåtsfestivalen.Det största som hänt iGustavsbergs historia sä-ger Jokke i Zooaffären.60 000 personer kom. Ochäntligen var sommarenhär.Gott slut! önskar lokalre-daktörerna:Charlotta Westling Esbjörn Wahlberg

Överkoki politiskagrytan

Ja och nej. Kommunalrådet Ammi Eriksson var entydig - Värmdö ska bli mer privat. Men det fick hon pli kta med. 16 veckorsenare fick hon avgå. 

Till höger: Två dvärgsilkesa-por såg dagens ljus på Gus-tavsbergs Zoo under julimånad. Det är ovanligt attdenna art parar sig i fången-skap och glädjen var storbland de anställda. Men sägden glädje som varar; efternågra dagar dog aporna. 

Hans Lindqvist, cen-terpartiet, kom inmed fart och fläkt idet lokalpolitiska li-vet på Värmdö un-der året. En bokhann han ocksåmed att författa ochge ut, ”Som jag serdet”.  

Sommaren var lång, varm och vacker detta år. På Björkviks havsbad var det fullsmockat under många semesterdagar. ÅkeWikman såg klokt till att ta sin tupplur i skuggan.

2x185Berg

Marsch in i makten. ChristerHedberg har bidat sin tid somoppositionsråd under mångaår, men fick i maj chansen atttillhöra gänget som bestäm-mer. Det socialdemokratiskakommunalrådet är även en välsedd aktör i amatörskåde-spelarsammanhang.

Nacka Värmdö Posten Onsdag 2 januari 2001 11SALTSJÖ-BOO – 2001 I SAMMANDRAGInte konstigtatt Anne Lindétog prisetSkriv en krönika omBoo. Mmm. Saltsjö-Boo, denna största,grönaste och snabbastväxande av Nackas kom-mundelar. Vad har häntdär? Jo, Grävlingsberg såldestill slut. För 23 miljoner tillMagnus Frej med kom-panjon. Förra ägaren EvaMuncks planer på husbyg-gen, konferens och cafégick därmed i stöpet, tre årav överklaganden och pro-tester från grannar är över.För den här gången. Dennye ägaren tänker inte säl-ja varken bullar eller servi-ce, mer sannolikt är atthan vill sälja mark. Följe-tongen Grävlingsberg fort-sätter i nya avsnitt 2002.  En annan grej som dykerupp i huvudet är Ve-lamsund, Nackas stolthet.Dit tar man utländska gäs-ter för att berätta om kom-munens oslagbart vackranatur, visa dem havet ochglashyttan, Isaks keramikoch bjuda på lunch iLånga Raden. Med all rätt,för Velamsund är en oas. På ytan i alla fall. Tyvärrkänns oasen påklistradoch tillgjord, som en bal-long som snart spricker.Rykten går om korruptatjänstemän, om entrepre-nörer som anlitas utanupphandling, om en rid-skola med tveksam styrel-se som tömmer ridklub-ben på tillgångar, omhemmagjorda avtal somföljs, men som i självaverket inte alls gäller, omförtalskampanjer och ompolitiker som använderområdet som sin egen lek-stuga. Det senare hörde jag isamband med tramsetkring vinberget. Områdes-nämndens ordförande,plus en tjänsteman, åktepå studieresa för 50 000kronor (samtidigt somrockföreningen Ormenkämpade för att hitta enny lokal att vara i) och debestämde sedan enväldigtvad som skulle odlas påberget. Den intressegruppsom tillsatts, visade sigsakna vetorätt. Pratet om Velamsundsom ett framtida, nordisktcentrum för miljöforsk-ning och anläggandet aven 4H-gård intill ridsko-lan, retar dessutom gallfe-ber på alltför många män-niskor. Jag hoppas på enkonstruktiv diskussion nunär en ny bussväg ska drasut till området.D et är oundvikligtför en reporter pålokaltidningen atthöra båda sidor, läsare hörav sig, vissa är desperata.GÖR något. Varför SKRI-VER ni inget? I nuläget vet

jag inte vad som är sant.Men låt oss återkomma iärendet Velamsund.Härligt är då att konsta-tera att dagverksamhetenKärrtorpet lyckats hålla sigutanför allt detta. DÄR kanman prata om oas. Den gamla stugan harrustats upp och blivit envärdefull mötesplats förpsykiskt handikappadepersoner som hjälps åt attsköta skogen och djuren.Stämningen är varm ochäkta.Inte undra på att före-ståndaren Anne Lindé fickBoo Hembygdsföreningskulturpris för att hon”återuppväckt kulturland-skapet kring Kärrtorpet”.  Egentligen finns såmycket kul och bra att pra-

ta om när det gäller Salt-sjö-Boo. Jag avslutar åretmed en tanke på MansourRahimi, vardagshjältenfrån Orminge som fick ti-teln Årets Nackabo 2001.Hans jobb är att ge ungdo-mar en meningsfull syssel-sättning efter skoltid. Sånasom han borde klonas såfler unga, kreativa, spreti-ga, osäkra själar som intepassar in i mallen, får enchans. Må gott och ha ett bra år2002! Eva Strandberg

Till vänster: Janne Skyttberg, Christer Ahlfors, Calvin Böölja-Svendotter och Jostein Petter-sen är några av Orminges drogberoende personer som nu fått en egen lokal att vara i på da-garna.  Deras nya mötesplats ligger i Ormingehus (fd Boo sjukhus). Där kan de fika, prata ochta en dusch om de behöver.   

Förra ägaren till Grävlings-berg, Eva Munck, talar utom varför hon säljer detsom varit hennes hem, vi-sion och arbetsplats underflera år.  Grävlingsberg sål-des till två privatpersonerför 23 miljoner kronor.  

Tanken med attåterskapa Ve-lamsunds vin-berg skapadeosämja uppstodmellan Boo om-rådesnämndoch vinbergetsintressegrupp. 

180 medlemmar ur Jehovas vittnen byggde ett nytt Rikets Sal i Orminge på fyra dagar – med lösvirke. En sällsynt discipline-rad organisation gjorde att allt kunde snickras ihop på plats.

Kursprogram våren 2002Nr Kurs Ledare Start Tid Dag Min/g ggr Ålder Pris203 Teater MP 17 jan 18.00 Tor 60 13 9-11 700204 Teater MP 17 jan 19.00 Tor 60 13 11-13 700205 Balett        NT 14 jan 16.00 Mån 45 13 5-6 600206 Fameskola NT 14 jan 17.00 Mån 45 13 7-8,5 600207 Show-street-hip-hop NT 15 jan 16.00 Tis 45 13 7-8 600208 Show-street-hip-hop NT 15 jan 17.00 Tis 45 13 6-6,5 600209 Show-street-hip-hop NT 15 jan 18.00 Tis 45 13 9-12 600210 Show-street-hip-hop NT 16 jan 16.00 Ons 45 13 5-6 600211 Show-street-hip-hop NT 16 jan 17.00 Ons 45 13 6-7 600212 Showdans/modellteknik NT 16 jan 18.00 Ons 60 13 11-14 650213 Fridans/Danslek MN 16 jan 16.15 Ons 50 13 5-6 750214 Fridans/Impro/Komp MN 16 jan 17.30 Ons 90 13 7-9 850215 Fridans/Impro/Komp MN 16 jan 19.00 Ons 135 13 20- 1200216 Fridans/Danslek MN 17 jan 14.30 Tor 45 13 3-4 700217 Fridans/Impro/Komp MN 17 jan 15.30 Tor 90 13 10-12 900218 Dansteater MN 17 jan 17.30 Tor 120 13 16- 1100219 Hip-Hop LR,EL 14 jan 17.00 Mån 45 13 7-9 600220 Hip-Hop LR,EL 14 jan 18.00 Mån 45 13 9-12 600221 Jazzfunk LR,EL 14 jan 18.45 Mån 60 13 13-19 650222 Sagoteater IS 15 jan 10.00 Tis 45 13 3-5 550223 Sagoteater IS 15 jan 11.00 Tis 45 13 5-6 550224 Breakdance OH 14 jan 18.00 Mån 60 13 12-15 700225 Dans/Musiklek GT 16 jan 09.30 Ons 45 13 1-2 700226 Dans/Musiklek GT 16 jan 10.30 Ons 45 13 2-3 700227 Dans/Muskiklek GT 16 jan 11.30 Ons 45 13 2-3 700228 Jazzdans AM 19 jan 11.30 Lör 75 10 16- 850Prova på flamenco? Ring för info!Anmälan: www.boo.fh.se eller 747 72 00Fax: 747 72 02 • E-post: tove.lindstedt@boo.fh.seGunilla Thorsell, GT, DanslekArbetat som dansare i 24 år, efter studier vid balettaka-demin i Stockholm, New York, London.Utbildad dan-sterapeut.Undervisat i historiska danser , klassisk balett  och  barndans under 16 år.Utbildad i Qi Gong.Maria Nordlöw, MN, Fridans/Improvisation/Komp/DanslekUtbildad i barndans, fridans och improvisationvid Danshögskolan i Stockholm.Arbetat som dans och dramapedagog i  17 år. 

Natali Tsypkine, NT. Show-Street-Hip-HopShowdance - Hip Hop - StreetdanceUtbildad dansare i Ryssland. Arbetat som dansareoch koreograferat olika uppsättningar. Studerat vid Balettakademien i Stockholm.Lise Rehn, LR & Emi Löfgren. Hip-HopUtbildad vid Janes Dansstudio. Har arbetat som dans-ledare i 7 år. Emi är utbildad på Boo Dans och Teater.Ingrid Svensson, IS TeaterArbetat med barn och teater i flera år.Mikael Perlitz, MP, TeaterFilm/teaterskådespelare i 11 år.Ola Harder, OH, BreakdanceAnnika Magnusson, AM, JazzdansUtbildad på Danshögskolan i Stockholm.

Våra ledare:

Box 122, 132 23 Saltsjö-Boo

I lugn och ro skall ettflertal högt uppsattatjänstemän inom EUbland annat diskutera för-svars-,utrikespolitik ochkrishantering. Mötet för-läggs därför till Grand Ho-tel. Nacka kommun får an-ledning att hissa EU-flag-gan. Säkerhetspådragetrunt hotellområdet  är be-tydligt större några måna-der senare i samband medatt statsministern GöranPerssonvärldens bjuder inett flertal progressiva leda-re och regeringschefer tillett möte vid Grand Hotel.Men attentaten i New Yorkden 11 september leder tillatt mötet får skjutas upppå obestämd tid.En stor händelse förmånga Saltsjöbadsbor ärpolitikernas beslut tidigareunder våren att efter vissajusteringar och ändringar iförslaget till detaljplan förbostadsområdet vid Ho-tellviksområdet och Re-staurantholmen låta ären-det gå vidare. HenrikIsoz,m, Per Lidén, kd ochRoland von Malmborg,mp, reserverar sig mot be-slutet.Nacka och Saltsjöba-dens hembygdsföreningarkräver att detaljplanen förRestaurantholmen ska ri-vas upp. Samtidigt väcks oronbland de boende vid Salt-sjöbadens sjukhus efter attägarna aviserat att de pla-nerade  att höja hyrornamed 75 procent. De boen-de riskerade att tvingas attomförhandla sina hyror påegen hand. S trax innan sommar-semestern skriver sty-relseordförande iNordisk Renting, Sven-ÅkeJohansson, ett brev till po-litikerna i kommunstyrel-sen där han förklarar attbolaget kan tänka sig attöverta marken på Restau-rantholmen för att i fram-tiden utnyttja den till kon-ferensverksamhet och an-nan verksamhet. Johans-son bor granne med Re-staurantholmen som en-ligt det pågående planar-betet ska bebyggas med 30lägenheter. Politikerna ifullmäktige väljer att bord-lägga förslaget till detalj-

plan och exploateringsav-tal.Även världskändisar harsin vardag i Saltsjöbaden.Carola Häggkvist flyttarfrån Värmdö till Saltsjöba-den. Uppfinnaren HåkanLans som fått utmärkelsen”Årets företagare” berättari en öppenhjärtlig intervjuom den pågående stridenom patentet på hans färg-grafik. Vardagshjältarna,de som vågar ifrågasättaoch skapa debatt i syfte attupprätthålla allas vår de-mokrati, är flera.Carin Brandt som kart-lagt hur tjänstemännenskött handläggningen avdet pågående detaljplane-arbetet på Älgö drar igången lokal debatt. JO gerhenne rätt på vissa punk-ter. De lokala politikernatar till sig av kritiken. Enutredning om möjligheter-na att bygga en kretslopp-sanpassad vatten- och av-loppsanläggning på Älgösnabbutreds.F rivilliga krafter försö-ker göra sitt genomatt påverka politikeroch andra beslutsfattare.Saltsjöbadens idrottsföre-ning anser att kommunenmåste sköta städningen avhallarna bättre. Samtidigtpresenterar de idén om attbygga en idrott- och kul-turhall i egen regi. Hallenser de som ett integration-sprojekt, ett försök att fåungdomar i Fisksätra ochSaltsjöbaden att närma sigvarandra.I Fisksätra stärks före-ningslivet. Musikförening-en har börjat arbeta för attfå en replokal. Dataföre-ningen Dig it ska tillsam-mans med studiefrämjan-det driva en mediastudio.Kvinnoföreningen Rosenflyttar till nya lokaler. Fri-tidsgården i Fisksätra invi-ger sin nya dansstudio ochAnders Carlberg frånFryshuset är på besök föratt berätta mer om olikafrivilligaverksamheter(Morsor ochfarsor på Stan, Lugna Ga-tan, United Sisters) somkan öka tryggheten i lokal-samhället. SaltsjöbadenSjöscouter fyller 70 år. Salt-sjöbadens församling sam-lar in 64 000 kronor till Lut-

herhjälpen.Tippen centrum byternamn till SaltsjöbadenCentrum . Namnbytet le-der till debatt på NVP:s in-sändarsidor. Centruman-läggningen lockar köpsug-na kunder och under åretutses  SaltsjöbadenCentrum till ”Årets ny-komling” av branschen.Tillsammans ökade företa-garna sin omsättning med14,8 procent under 2000,vilket placerar dem påtredje plats på Stockholmslista.Miljödomstolen dömer

till Börje Nässlings fördel.Domstolen gör bedöm-ningen att båtar och poto-ner ute på fastigheten påGåsö, ryms inom ramenför det småbåtsvarv somNässling har rätt att bedri-va. Nacka kommun vill attNässling förstärker miljö-säkerheten. Nässling som isyfte att gå miljöinspektö-rerna tillmötes ansökt ombygglov för en förråds-byggnad, har fått avslag avpolitikerna i områdes-nämnden. Domen över-klagas. Kerstin Sandström

12 Nacka Värmdö PostenOnsdag 2 januari 2001SALTSJÖBADEN – 2001 I  SAMMANDRAGEtt färgstarktår av med-och motgång

Efter 25 år som polis lämnar Bo Bergman sitt Fisksätra. När-polisen flyttar till nya lokaler i Nacka Strand.

Musikföreningen , Musik i Fisksätra, består av ett ungt gäng som brinner för hiphop. Under året har de tvingats flytta ur sinatillfälliga lokaler i biblioteket. 

Centerns partiledare tillika Saltsjöbadsbon, Lennart Daléus,vilar upp sig i fritidshuset på Ingarö efter att han bestämt sigför att avgå som partiledare  sedan kvällstidningarna skrivitom att han åkt taxi på skattebetalarnas bekostnad.

Brottsåret 2001. Bankomaten vid Föreningssparbanken i Saltsjöbaden Centrum  sprängs. Ett brutalt rån mot en Vivoanställdvisar sig vara planerat av en före detta anställd. En 13-årig  cyklist på väg hem från innebandyturneringen i Fisksätrahallenpåkörs och dödas av en man som misstänks vara starkt drogpåverkad.

De som besökte Inter-nationella festen i Fisk-sätra under Saltsjö-badsdagarna i junibjöds på gycklar-konster och musik-underhållning.

FÖNSTERTÄTNINGPERSIENNEREgen tillverkning!MARKISER

717 15 20 -717 22 00Torsv. 61/ing RunvägenSALTSJÖBADEN

NACKA ISHOCKEYDet var pojkishockey för hela slanten iNacka under Trettondagshelgen. Två turneringar spela-des samtidigt i Björknäshallen och Nacka ishall. Stund-tals var det tuffa tag, men överlag var det viktigaste attalla fick vara på isen och ha roligt. Foto: Ryno Quantz

Ishockey på pojkars vis
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Brevbärare
bäst i Sverige 
VÄRMDÖ ALLMÄNT
Brevbärarlaget i Djurhamn ärbäst i Sverige på att dela utpost. Det anser i varje fallSvensk Adressändring ochPosten – och det för andraåret i rad. •10

Ovanligt lugn nyårs-
helg för polisen •6

Man trakasserade
kvinnlig direktör •6

Lidl 
köper
mark i
Mölnvik
MÖLNVIK ETABLERING
Den tyska lågpriskedjan Lidl är på väg att fåköpa mark av Värmdö kommun. Lidl är påväg att öppna en rad butiker runtom i Sveri-ge. I Orminge och Bålsta har man redan fåttklartecken och öppnar där inom kort. Låg-priskedjan håller dock en mycket låg profilutåt.

>7

NACKA  >6

Kvinna fick nyårs-
raket i ansiktet

SALTSJÖ-BOO  >14

Orminge får 
fler p-platser

SALTSJÖBADEN >19

Läxhjälp ger 
gott extrastöd

VÄRMDÖ  >8

Djurönäset vill
stoppa bad

Lotta Almgren, JeanetteDeljemar, Göran Olsson ochSusanne Löfvinge utgör detbelönade brevbärarlagetfrån Djurhamn. 
Foto: Lars Tegman

Skulptören som fascineras av kropparSALTSJÖ-BOO KONST Skulptören Lasse Nilsson har alltid varit intresserad av kroppar och anato-

mi. Det märks inte minst i hans konstutövande, men det blir mycket “kroppsarbete” även till

vardags – då arbetar Lasse Nilsson nämligen som naprapat.
>16

Foto: Lars Tegman

Värmdövägen 205, 131 24 Nacka Annons Tel : 555 266 10, Annons Fax: 555 266 40Red Tel: 555 266 20, Red Fax: 555 266 41
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Skolbygge
kan kräva
sänkt hastighetVarken Vägverket eller Värmdö kommun anser sig haråd med nödvändig väglösning

VÄRMDÖ SKOLA
Majoritetens planer på att bygga en skola i Hagaberg kan tvinga fram
kraftiga hastighetsbegränsningar på väg 222. Vägverket kräver bland
annat 30 km/h på en 400 meter lång vägsträcka vid infarten till sko-
lan.  Skolan ska rymma minst 300 elever och kommer att kosta runt
100 miljoner kronor. Tidigast hösten 2005 kan den stå klar. >13

Spång krävs
på miljonerna  
NACKA TVIST
Nackabon Ulf Spång harstämts av Skandia på 278miljoner kronor. Bolagetanser att den tidigare fi-nansdirektören fört bola-get bakom ljuset. >6

Två döda
i halkloycka
VÄRMDÖ OLYCKA
Två Värmdöbor omkom iförra veckan i en trafiko-lycka på Ingarö. De bådafärdades i en bil som ficksladd i blixthalkan ochkrockade med en buss.> 6

Hemtjänst
bantas ned
NACKA ÄLDRE
32 tjänster ska tas bortfrån den  kommunala äl-dreomsorgen. 

>8

Modevärld på knä för Beatas idéerFISKSÄTRA MODE Hon kallar sina kläder ett välskräddat streetmode.
Och tydligen är det ett lyckat koncept. Via Fisksätra och Rom arbetar
nu Beata Szenfeld i London, som assistent på ett av de stora mode-
husen.

>16

INNEHÅLLET

NACKA  >9

Skandiachef köpte
villa för 12 miljoner

SALTSJÖBADEN  >10

Sjukhuset måste
skära kostnader

NACKA  >15

Mysterium med
upphittad sked

VÄRMDÖ  >7

Socialstyrelsen
kritiserar läkare
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VÄRMDÖ BANDY Gustavsbergs IF vann matchen mot Tellus
på nyårsaftonen med 9-3 (6-2). En av spelarna på isenvar Stefan Tufveson (bilden), som gjorde sin tredjematch för säsongen. Han behövs i laget om GIF ska lyck-as i det stundande play-off spelet. Foto: Lars Tegman

Stefan kan visa vägen

Foto: Lars Tegman

Hårda fakta i Patrik Karlssons utredning. Foto: Lars TegmanNäringslivet slår larmi befolkningsfrågan
NACKA/VÄRMDÖ ARBETSMARKNADOm tio år kommer Sverige att hamna i en kris när det
gäller befolkningsstrukturen. I vissa kommuner kommer
en tredjedel av arbetskraften att försvinna. Nacka och
Värmdö drabbas inte fullt lika hårt, det visar en rapport
från organisationen Svenskt Näringsliv.

>11

Nya fall av misstänktofredande på skolorVÄRMDÖ BROTT Närpolisen har fått in tre nya anmälningarom ofredande mot barn under förra veckan. Polisen ser
allvarligt på händelserna och har under veckan patrulle-rat runt skolorna i kommunen.

•8

Klassisk pardans i modern tappningVÄRMDÖ ALLMÄNT Långsamt, långsamt, snabbt och snabbt. I veckan fick Värmdös alla nionde-

klassare en lektion i klassisk pardans – men i modern tappning.
•12

Försvarets mark
inte till salu
VÄRMDÖ ALLMÄNT
Försvarets mark i Värmdökommun är inte längre tillsalu. Fortifikationsverkethar stoppat utförsäljning-en i avvaktan på regerin-gens proposition. Värmdökommun vill inte se en pri-vatisering av marken ochhar uppvaktat finansmi-nister Per Nuder. >6

Värmdöelever
förbättrar betyg
VÄRMDÖ OLYCKA
Värmdös elever klättrar ibetygsskalan. Nu är denäst bäst i länet. Men fort-farande har kommunenen lägre procent än andravad gäller elever som stu-derar vidare vid universi-tet och högskolor. 

>9

“Kobran” sätter
skräck i sjöbusar
SKÄRGÅRDEN BROTT
Sjöbusarna har en tuffsommar framför sig. Kust-bevakningen har en ny ra-cerbåt, en så kallad Kobra,som gör över 60 knop. Förnyfikna som vill ha en för-handstitt, kommer racer-båten att vara utställd påbåtmässan i Älvsjö undervecka tolv.

>16

Foto: Lars Tegman

NÄRINGSLIV  >25

Älgöuppfinnare 
prisades i Korea

BOO  >15

Hembygdskänsla
efter Booprojekt

KULTUR  >23

Hon gör dans av
Gärdestads musik

NYHETER  >6

Gott hopp om att
gripa Sicklarånare

nvp.se

I  TIDNINGEN

Hård kritik mot
“pigavdrag”
NACKA POLITIK
Majoritetens brev omskatteavdrag på hushåll-stjänster fick hård kritikfrån vänstern på åretsförsta kommunfullmäkti-gemöte. På bilden: AndersWennerström (kd), EvaÖhbom Ekdahl, ErikLangby (m) och Stefan Sa-läng (fp).

>18

K-pistman
dömdes
till
psykvård

•16

Värmdötjej 
i skidkrasch
GUSTAVSBERG/ASPEN
OLYCKA
Värmdötjejen Emma Fu-ruvik kraschade under ettSkicross-lopp i den presti-gefyllda tävlingen X-ga-mes i Aspen, Colorado,förra söndagen. Hemma iGustavsberg vakar hennesoroliga familj vid telefo-nen.

•22
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NACKA RODEL När BengtWaldens lagkamrat sedanmånga år, Anders Söder-berg, i fjol lade av fickBengt återgå till singel-åkandet. 
Hans mål är OS i Turin. 

Foto: Ryno Quantz

Bengt Walden
vill till OS 
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Järla sjö blir nav för modeindustrinJÄRLA SJÖ MODE
Stockholm Modecenter kommer att flytta från Liljehol-
men till Järla sjö. Lokaler som ska ge plats åt 300 företag
ska stå klara om ett år. Flytten innebär att bowlinghallenBowlers tvingas flytta och ett 20-tal personer sägs upp.

Tema Näringsliv   >22

19 sidor Tema 
om näringslivet 
i Värmdö 

•21–39

Lösa hundar
river och
sargar rådjurVÄRMDÖ ALLMÄNT    Hundar som river rådjur håller på att bli ett växan-

de problem på Värmdö. Bara sedan årsskiftet har polisens viltvårda-
re tvingats avliva tre rådjur som jagats ikapp och skadats svårt av lö-
sa hundar.

– Mörkertalet är stort, vi har ingen aning om hur många djur som
skadas varje år, säger Jens Höglind, närpolis i Värmdö.

>6

I  TIDNINGEN

SPORTEN

NACKA HANDBOLL 
Jönköpingslaget Hallby innebar, som väntat, inga pro-blem för Skuru i lördagens elitseriemöte.281 besökare såg hemmahoppen vinna med 31-16(19-10). Bäst i Skuru var spelmotorn Therese Helges-son (bilden) som gjorde nio mål.

Foto: Jenny Frejing

Säker seger för Skuru

TEMANÄRINGSLIV
Unga företagaresäljer bra •33 Coachning gör företag bättre • 23

Lyckad matchningav arbetslösa •24

NACKA: Innovatörer får stöd

•36–37

SKÄRGÅRDEN: Förening hjälper företagare •28

VÄRMDÖ:  Fler kvinnor bollar företagsidéer •38–39www.nvp.se

Modecenter tar plats i Järla sjö •22Katarina Romell blirVår Gårds nya vd •26–27

Mötesplatsför möbler •34–35

Pensionärer vill
ha Biet kvar
NACKA ÄLDRE
Maj-Britt, Gunhild ochEvy åkte i förra veckan tillNacka stadshus för attprotestera. Med sig hadede en protestlista ochmånga av grannarna påBiet i Finntorp.

– Vi vill ha kvar våra sam-lingslokaler, säger Evy. 
>10

Det blir lättare
att samåka
VÄRMDÖ TRAFIK
I måndags sjösattes detförsta bil-samåkningspro-jektet i Värmdö som ettled i den 50 dagar långatrafikkampanj som pågår.Peder Cederschiöld frånEvlinge är en av dem somnu söker en kompis att åkamed på morgnarna. >7

Värmdöborna
har blivit 35 000
VÄRMDÖ ALLMÄNT
Värmdö växer så det kna-kar och ökar procentuelltsett mest i landet. 

I veckan fick kommu-nen sin 35 000:e invånare– Axel som i lördags fylldeett år och som tillsam-mans med mamma ochpappa flyttar in i en spril-lans ny villa i Ljung.
> 12

VÄRMDÖ  >24

Lyckad matchning
av arbetslösa

NACKA  >6

Missbruksvård
ska utredas

KULTUR  >42–43

Konstnärers
verkstad i bilder

GUSTAVSBERG  >40

Spårtaxi till 
Värmdö 2010?

nvp.se
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21–27 februari, 2006Nr  8

Pimpeltävling i ÄltasjönÄLTA FRITID Linus och kompisarna August, Alex, Pontus, David och
Kevin var några av deltagarna i lördagens pimpeltävling på Ältasjön.
Minusgrader och snöyra hindrade inte 41 entusiaster från att vara
med och slåss om klubbmästartiteln. 

>19

Foto: Jenny Frejing

Ny friskola får nejfrån SkolverketGUSTAVSBERG SKOLA Skolverket avslår Värmdökommuns, Lemshaga och Grantomtas ansökanom att få starta den nya friskolan Chamottesko-

lan i Gustavsberg, som tidigare hade arbetsnam-net det Modiga Högstadiet.
➤ 6

Oro för fler hot på Saltsjöbanan när taxan höjsNACKA När enhetstaxan gällt inom kollektivtrafiken har hot eller våld mot personal på Saltsjö-

banan minskat dramatiskt. Med högre priser växer oron för att problemen återkommer. ➤ 6

Värmdö får 
köpa Börjesvik
DJURÖ Stockholms staderbjuder Värmdö kommunatt köpa sommargårdenBörjesvik på Djurö för åttamiljoner kronor. 

– Vi har fått ett erbjudan-de om ett fast pris under tvåmånader, säger kommun-styrelsens ordförande JonasNilsson .
➤ 16

NACKA HANDBOLLSkurus seger mot BK Heidvar nygamle coachen ÅkeSamuelssons 15:e raka elit-serieseger. ➤ 28Konst om könsroller på länsmuseetNACKA Kjartan Slettemark är en av de sex konstnärersom den närmaste tiden ska ge sin bild av könsroller ochidentitet i Länsmuseets nya utställning Attityd. Teknikernavarierar från broderi och måleri till foto och video. ➤ 18-19

FOTO: JENNY FREJING

NÄRINGSLIV 20

AMS-chef positivtill nystartsjobb

INGARÖ 7

Hammarslag
gav fängelse

LÄSARSIDAN 27

Halo över 
Järlasjön

VÄRMDÖ 7

Värmdö nia på
inkomsttoppen
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Ohly stöttade
blockad i Boo
BOO Trots att Kommunalpå torsdagen inledde sinnyanställnings- och över-tidsblockad mot vårdföreta-get Curanda har ingen lös-ning träffats. Nu har fleratoppolitiker gett sig in ikonflikten, bland dem LarsOhly, som fanns på plats i

Boo.
➤ 14

Elever får
skolskjuts
RUNMARÖ
Julia, Amanda och Ella påRunmarö får skjuts till sko-lan, efter att både lärare,rektor och förvaltnings-chefen ingripit. 

– Jätteskönt att det löstesig, säger Linn Kempe, mam-ma till Amanda och Julia.
➤ 16

Besöksadress Värmdövägen 205,  Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 
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Reversibelt fält
permanentas?
GRISSLINGE Vägverketföreslår att man skrotar fyr-fältslösningen på Grisslin-gerakan och istället förbätt-rar och permanentar denbefintliga trefältslösningen.Verket inleder också ett för-sök för att kunna behålladet reversibla körfältet åretrunt.

➤ 10

Femtonde 
raka för Åke

”Det gäller att 
ta vara på tiden”

➤ 12

Möt den andra av NVP:s krönikörer:

nvp.se
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S-kritik mot
Langbys
dubbla roller

Lyft för skejtare med nytt strandtorgNACKA När JV Svenssons torg i Nacka strand förvandladestill en stenstrand har skejtarna börjat komma. Fastighetsäga-ren AP har inga invändningar mot sina nya gäster. ➤18-19

FOTO: JENNY FREJING

NYHETER 6

Livshotande skadorefter misshandel

NACKA 27

Martina bytte Boomot Vasastan

KULTUR 37

Mellobåten
lättar ankar

NYHETER 11

Misstänkt taxirånareanmälde sig frivilligt

8 sidor om Hälsa & SkönhetNACKA/VÄRMDÖ NVP:s tema om hälsa och skönhet hartipsen som kan leda till en bestående förändring av ditt liv.Oavsett om det handlar om tatueringar, vad du ska ha på digi vår eller hur du håller liv i träningen.       ➤ 29-36

”Tryckfel eller 
manipulativ reklam”➤ 10

NVP-krönikören Andreas Holmqvist:

NACKA Nackas starke man Erik Langby, m, sitter på tungaposter i såväl kommun, landsting som länsstyrelse. Opposi-tionen ser hans många uppdrag som ett problem ”Han sitterpå dubbla stolar, säger Gunnel Nyman Gräff”, s. ➤ 8

C vill ha blixtlås
vid Björknäs
SKURU Boobon Jerry Gus-tafson är trött på krockarnapå Skurubron. Nu har hanföreslagit Nacka kommunatt ersätta stopplikten vidpåfarten i Björknäs med enblixtlåsmodell.  Även cen-tern har nappat på idén,men på Nacka kommun ärman skeptiska till lösningen. 

➤ 9

Nacka sa nej till
Värmdöförtur
VÄRMDÖ 17 kommunergodkände till slut Värmdösyrkande om att få ge sinaegna elever förtur på  Värm-dö  gymnasium. Nacka varinte en av dem.
– Vi hade uppskattat omNacka gått på samma linjeoch stöttat oss, säger PeterBondesson, fp. ➤ 9

Kalhygge vid
sjukhus upprör
NACKA
1 500 kvadratmeter skogs-mark försvinner när Nackasjukhus bygger sin nya per-sonalparkering. Nu prote-sterar grannarna mot sköv-lingen.
–  När de är klara kom-mer all grönska att varaborta, säger Marika Bogren.

➤ 7

Spa-trenden harflyttat hem ➤ 32
Kända Nackabor omhälsa och skönhet ➤ 36

Kicki letar eftertrender överallt ➤ 30-31

Kroppskonst➤ 34-35
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VÄRMDÖ INNEBANDYOdelberg slutade ett poäng efter seriesuveränerna Visby. Nuväntar kvalspel och norrländskt motstånd, och därmed finnsmöjlighet till division ett-avancemang fortfarande kvar. 

➤ 43

SPORTEN

Odelberg bara nära…

Nybyggd Skurubro kan avgiftbeläggasNACKA/VÄRMDÖ Bilisterna kan komma att få be-tala för den nya Skurubron. Det föreslås ske ge-
nom en broavgift på fem kronor. Men oppositio-nen i Nacka är kritiska.

➤ 6

Värmdös niondeklassare bjöd upp till dansVÄRMDÖ I tisdags stod Titanix på scenen i Hemmesta sporthall. På dansgolvet visade Värmdös samt-

liga nior upp vad de lärt sig under de senaste veckornas dansträning.
➤ 12

Nattvandrare får
mindre bidrag
VÄRMDÖ Nattvandrarna iVärmdö ansökte om 81 000kronor i bidrag för 2009.Förutom det traditionellanattvandrandet vill de ge-nomföra utbildningsinsat-ser riktade mot föräldrar.Men bidraget krymptes.

➤ 12

NACKA HANDBOLLNathalie Hagman, 17 år, harklivit fram och blivit Skurushetaste målskytt. I helgengjorde hon nio nya mål.
➤ 30Längs äventyrets stigarKULTUR Claes Grundsten har vandrat i och fotograferatlandskap över hela världen i många år. 50 vandringar skil-dar han nu i boken ”Äventyrets stigar”. Och han är dessu-tom aktuell på konstnärshuset i Stockholm. ➤ 22-23

FOTO: JENNY FREJING

VÄRMDÖ 13

Värmdölärare
bäst i Sverige

ARTIKELSERIE 18

”Tsunamivågen
dök upp överallt”

SPORT 29

Härenstam 
började i tid

NYHET 9

Man tvingade nerkonduktör på spåret

SPORTEN

Värmdö högt på 
jämställdhets-
toppen
NÄRINGSLIV Värmdö ärSveriges näst mest jämställ-da företagarkommun enligten rankning av Företagar-na. Men trots topplacering-en är egenföretagandetbland männen fortfarandemer än dubbelt så stort. 

➤ 21

Personal sena
med anbud
VÄRMDÖ Personalen påHemmestahöjden vill drivavårdboendet på Ljung somett personalkooperativ.Men de kan ha missat sinchans, eftersom inget for-mellt anbud inkommit fråndem innan tiden gick ut iförra veckan

➤ 13
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Polisen söker 
civila hjälpredor
NACKA/VÄRMDÖPolisen söker med ljus ochlykta efter engagerademedborgare i Nacka. 

Tanken är att de så kalla-de volontärerna, på sin fri-tid och utan ersättning, skahjälpa polisen att förebyggabrott. 

➤ 7

Måltjuven
Nathalie

”Det är ju trots alltNacka Gymnasium” ➤ 10

Ny krönikör i NVP! Alexander Kuronen:

nvp.se

Iréne, 85, har inte varit ute sen 2008VÄRMDÖ I september 2008 flyttade Iréne Holm inpå Gustavsgårdens demensavdelning. Sedan dess
har hon inte varit ute. Personalen säger att hon in-te vill, men hennes make håller inte med. ➤ 6

Älta växer – på skogens bekostnadREPORTAGE De närmaste åren kan Älta få ett tillskott på över 1 000 nya bostäder. Det innebär sannolikt

mer service och kommunikationer. Men Ältabarn är oroliga att deras skog ska försvinna. ➤14-15

Skärgårdsbåtar
har isproblem
SKÄRGÅRDEN Båttrafi-ken ut till Värmdös alla öarhar drabbats av problem pågrund av isen. De snabbarebåtarna har dragits in ochersatts med större, lång-sammare båtar. Största för-ändringen är i områdetGrinda, Husarö och Möja. 

➤ 12

ÄLTA KONSTÅKNINGRebecka Emanuelsson,15,ska försvara Sveriges färgeri junior-NM.
➤ 28

Politikernas favoriter i bokhyllanKULTUR&NÖJE Värmdös politiker ska de närmaste veck-
orna framträda på en, för dem, annorlunda arena, nämli-gen biblioteket. Camilla Lien, M, är först ut. Hon tror ”abso-lut inte” att moderater och sossar väljer olika böcker. ➤ 22

FOTO: JENNY FREJING

LUNCHPATRULL 13

Nära toppbetyg
för Tre med kök

SALTSJÖBADEN 16

Får nio miljoner i skattesmäll 

NACKA/VÄRMDÖ 17

Barn kämpar
för Haiti

NYHETER 9

Saknad kvinna
hittades död

SPORTEN

Gustavsberg gör
bröllopsporslin
NÄRINGSLIV Hovet villatt alla ska kunna köpakunglig guldkant till varda-gen inför kronprinsessansbröllop i sommar. Gustavs-bergs porslinsfabrik är ettav de företag som bidragittill serien av officiella bröl-lopssouvenirer. 

➤ 20

Ryttare kan 
få ridförbud
VÄRMDÖ Efter flera olyck-or med hästar vill närboen-de ha ridförbud på Knarr-näsvägen. Då skulle endavägen till Velamsunds rid-marker strypas för hundra-tals ryttare. Nacka säger nejtill förbudet. Värmdö saförst ja, men har nu ändratståndpunkt. ➤ 18-19
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Betydligt fler 
är arbetslösa
VÄRMDÖ Under förra åretökade arbetslösheten i bådeNacka och Värmdö mycketkraftigt, i Värmdö med hela39 procent. ”2009 innebaren oerhört markant föränd-ring. Arbetsgivarna drogöronen åt sig”, säger Juan

Avila på AMS. ➤ 7

Rebecka – ettmedaljhopp

”Nu ska du låtsas att du är en frukt”
➤ 9

NVP-krönikören Linn Bäckman:
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Värmdöstuga
kan bli ABBA-
museum
NYHETER Björn och Lena Ulvaeus har erbjudit Värmdö kom-mun att få disponera den världsberömda skrivarstugan påViggsö, där många ABBA-hits kom till världen. Kommunenär positiv och nu kan Värmdö få ett ABBA-museum. ➤ 6

Skotta bort problemen från taket!NACKA/VÄRMDÖ Takröjaren Jens Sterner har bråda dagar.Snöfyllda tak kan bli ett gissel för villaägare. ➤ 14

GUSTAVSBERG ISHOCKEYDet råder ingen tvekan om att Värmdö harvänt på steken och hittat formen. Efter ennågot trög start i Alltvåan har laget nu fyramatcher i rad bakom sig utan förlust.    ➤ 26

FOTO: JENNY FREJING

SPORTEN

Fler halkolyckor – men Nacka kommun spar in på sandNACKA/VÄRMDÖ Tö och frost om vartannat har fylltNacka närakuts väntrum. ”Bara de senaste dagarna har vifått in hundra fall av halkolyckor”, säger chefsläkaren Tor-björn Wäneland. Men Nacka spar nu in på sand i de lådorsom står runt om i kommunen. 
➤ 8

Tennishall blir
störst i Värmdö
VÄRMDÖ GustavsbergsTennisklubb har länge brot-tats med överfulla banor.  Men nu kan fyra banorsnart bli åtta. I förra veckankom klubben och kommu-nen överens om en ny hall,som kan bli Värmdös störs-ta inomhusarena. 

➤ 12

Misstankar 
om barnporr 
chockar förening
NACKA Som NVP tidigareskrivit är en idrottsledare iNacka misstänkt för barn-pornografibrott. Mannenhar jobbat heltid med sin idrott och haft daglig kon-takt med barn. Nu har före-ningarna underrättats. Re-aktionen var chockartad,enligt polisen. 

➤ 6

Larmade men
fick ingen hjälp
VÄRMDÖ En boende påGustavsgården larmadeupprepade gånger utan attfå hjälp. Händelserna harlett till en anmälan. Nu krä-ver kommunen att äldrebo-endet agerar.  

➤ 10

Värmdö ångar på mednya segrar i Alltvåan”Är artikeln skämt eller allvar?”
➤ 2

NVP INSÄNDARE:
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NACKA 16

Han blir yngst påMount Everest

LUNCHPATRULL 12

Bra mat men
sämre sallad

KULTUR&NÖJE 20

Få koll på
konstvåren

NYHETER 10

30-åring 
dog av kylan
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NVP.seLäs även:

Värmdö avblåstehjälp under stormenVÄRMDÖ Ur askan av stormen Dagmar växer detfram kritik mot hur Värmdö kommun hanteradesituationen. PRO är bland annat kritiska till att

kommunen avböjde hjälp. Men Lars Erik Alver-sjö, M, ger sig själv, och kommunens arbete underde strömlösa dygnen, högt betyg. ➤ 6

Tuff åldersgräns på fredagsträning i SicklaNACKA Det är tufft att komma in på träningspassen på Sickla hälsocenter på fredagar. Här råder en

åldersgräns på 90 år. Till höger gängets äldste deltagare, Per-Olof ”Farsan” Lalin, 97 år. ➤ 16-17

Sporthallsbygge
möter kritik
VÄRMDÖ Först byggde de– sen försökte de fixa finan-siering. Värmdövallens nyasporthall i Hemmesta får nukritik från flera politiker.Även inom majoriteten.Bland annat ifrågasätts vil-ka löften kommunen gettbolaget.

➤ 12-13

NACKA LÄNGDSKIDORLängdskidåkarna står ochfaller inte med snön. Läs omde värdefulla knepen närvädret spårat ur.

➤ 27
Nytt förslag om terminal i bergetNACKA/VÄRMDÖ Stockholms stad har arbetat om för-slaget till bussterminal i Katarinaberget. Det ställs ut nu,men S anser att butiker fortfarande prioriteras framförNacka- och Värmdöresenärer.

➤ 10-11

FOTO: JENNY FREJING

NÄRINGSLIV 19

Tomma butiker i Nacka Forum

SJÖSTADEN 18

Sjöstaden får
nytt landmärke

BOO 14

Han bytte 
bandy mot bön

NYHETER 7

Flest utan egen
bostad i Värmdö

SPORTEN

Ältakille kämpar
i Wild kids
NACKA Felix Roos från Äl-ta är en av dem som i vårkämpar i SVT:s Wild kids.Premiäravsnittet sändes ifredags och på spel står enresa till Afrika. 

Ny programledare är Rickard Olsson, från Boo.

➤ 20

Drickande bland
tjejer fortsätter
VÄRMDÖ Värmdötjejer itonåren dricker mer än kil-lar i samma ålder. Det visaren undersökning kommu-nen gjort, och situationenhar sett likadan ut i flera år.NVP har träffat nio tonårs -tjejer, som ger sin bild av

problemet. ➤ 8-9
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M-bidrag togs
från arvoden
VÄRMDÖ I mer än 20 århar Värmdö kommun dragitpartibidrag från M-politi-kernas arvoden. Pengarnahar gått till den moderatapartikassan. Skandal – ochdessutom olagligt, menarBo Bladholm, M.

➤ 12-13

Skidor utan
snö – få tipsen 

Gratis sjukvård förbarn – en självklarhet ➤ 4

Debatt:
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NVP.seLäs även:

Bilisterna i Nacka lappas för miljonerNACKA I Värmdö råder liten risk att få p-böter,knappt en om dagen delas ut. I Nacka däremot,där lappas dagligen runt 30 bilar. Något som drar

in miljonbelopp varje år. Trots detta säger sig bå-da kommunerna ha samma policy: att hellre friaän fälla. 
➤ 8

Han uppfann isdubbarna: ”Har nog räddat en del folk”
SOLSIDAN Inte bara uppfann han Hansadubbarna. Han har också använt dem i skarpt läge. NVP har

träffat Lars-Håkan Lindqvist, en man som vigt sitt liv åt livräddning.
➤ 16-17

Många jobb när
Ica Maxi öppnar
VÄRMDÖ När Ica Maxislår upp portarna öppnarsig även 50 nya arbetstillfäl-len i Värmdö. Efter Villeroy& Boch blir stormarknadenkommunens näst störstaprivata arbetsgivare. Totalthandlar det om 130 tjäns-ter.

➤ 18-19

Värmdövallen köps av VärmdöVÄRMDÖ Beslutet blev det väntade. Värmdö kommun ska
köpa idrottsanläggningen Värmdövallen för nära 40 miljo-ner kronor. Men många politiker hann inte ens läsa köpeav-talet.

➤ 12

FOTO: ELISABETH UBBE

NACKA 7

Reinfeldt gillade
Gerdaus idé

NACKA/VÄRMDÖ 14

Fick brev till
sitt dödsbo

SALTSJÖBADEN 14

Tåget har lämnatbyggnaden

KULTUR 20

Flyktingbarn
i dubbla fokus

SPORTEN

Får inte handla
i sin matbutik
FISKSÄTRA FisksätrabonJoonas Pehkonen är intevälkommen till närbutiker-na, oftast tar han buss 465till Nacka Forum när hanska handla mat. Men lagensäger att livsmedelsbutikerinte får neka personer till-träde. 

➤ 6

Så påverkas du
av nya Slussen
SLUSSEN Plötsligt liggerGustavsberg närmare stanän Fisksätra. I alla fall mätti tid. Det är en av konse-kvenserna när Slussen

byggs om. Störst blir skill-naden för bilisterna.
➤ 9
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London-OS blir
Nackas förebild
NACKA Nacka ska ta etthelhetsgrepp kring utbygg-naden av Nacka stad – om-rådet väster om Saltsjö-badsleden på Sicklaön. Ar-betet tar fart nu, och mel-lanrummen ska bli centrala.London-OS är en förebild.

➤ 10

Dags att hållbarhetblir på modet
➤ 2

INSÄNDARE

MED HAMMARBY SJÖSTAD
NVP.seLäs även:

SICKLA FOTBOLLCarl Ebers, tränare i SicklaIF, åkte till Kamerun med
80 kilo fotbollsprylar. ➤ 24

Barnhem fickSicklatröjor

Tidningens milstolpar ➤ 18-19 15 tunga nyhetshändelser ➤ 20-22 De firar silverbröllop med NVP ➤ 26
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Jubileumsspecial ➤ 17-26

Seniorerna utser årets bästa semla ➤ 34-35
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M
ars 1989. Tankfartyget
Exxon Valdez går på
grund utanför Alaska och

orsakar stor oljekatastrof. Roxette
får en listetta i USA med ”The
Look” och Djurgården blir svenska
mästare i ishockey. 

I Ektorp funderar en nykläckt
redaktion på helt andra saker. Vis-
serligen ska de i sitt första num-
mer skriva om en ”atlantångare,
en koloss i glas och betong”. Men
inte Exxon Valdez, utan Nackas
nya köpcentrum Forum. Det är
enligt historieskrivningen panik:
Vad ska de fylla sin nya tidning
med, ska den bli klar i tid och var
är alla annonsörer?

Men ut kommer den i alla fall.
Den 7 mars landar första numret
av Nacka Posten i brevlådorna. Ef-
terfrågad av ingen, förmodligen
hatad av brevbärarna. En gratis-
tidning är född. Att den är just
gratis är på den här tiden fortfa-
rande kontroversiellt och illa sett
av de lite finare ”betaltidningar-
na”, som med tiden ska börja ge ut
egna tidningar som är helt gratis. 

Mars 2014. Det finns inte längre
någon panikslagen redaktion i Ek-
torp – den har flyttat till Storäng-
en. Inte långt från den där atlant-
ångaren av glas och betong. Det
jobbas till ganska sent på kvällen,
fixas med gamla bilder och rotas i

gamla pärmar. En 25-årsspecial
av NVP ska snart dimpa ner i brev-
lådorna. Nu är tidningen efterfrå-
gad av många, men förmodligen
ännu inte älskad av brevbärarna.

Tack alla läsare, både nya och
gamla. Utan er hade det här jubi-
leet aldrig varit möjligt.

25 år av extra slit 
för brevbärarna

Skriv en insändare: Nacka Värmdö Posten, Box 735, 131 24 Nacka. Mejla till: red@nvp.se Du får vara anonym och underteckna
med en signatur, men redaktionen behöver namn och kontaktuppgifter.Vi förbehåller oss rätten att korta texter.

Till hösten försvinner stora
delar av musikprofilen,
framför allt stråkklasserna,
efter 20 år från Skuru skola.
För oss som har elever på
skolan, och i många fall valt
Skuru skola just på grund av
musikprofilen, är detta en
mycket stor besvikelse.

Besvikelsen är extra stor
av två skäl. Det ena är att
det finns ett stort behov av
verksamheten, eftersom
Nacka musikklasser i Järla
skola helt och hållet inriktar
sig på sång. På Skuru har in-
strumentalisterna fått sin
chans.

Det andra skälet är att
detta sker just i år när Sku-
rus samarbetspartner i mu-
sikprofilen, Nacka musik-

skola, fyller 80 år. Musik-
skolans 80-årsjubileum i
höst borde tvärt om utnytt-
jas för att visa att Nacka
fortfarande går före. 1934
var man först i landet med
denna verksamhet och det
är väl en ödets ironi att det
första fröet till hela musik-
skole-Sverige och det svens-
ka musikundret såddes i –
just det – Skuru skola.

Jan Fröman 
Skuruförälder och ordf för

Nacka musikskolas vänförening

Marie Grunnesjö 
Skuruförälder

Ulrika Mattsson
Skuruförälder

Catharina Nordlund
Skuruförälder

Var rädd om Skurus
stråkundervisning

INSÄNT 

LÄSARBILDEN

ANDERS MILDE

anders.milde@nvp.se

Jag vill sända DAGENS 

STÖRSTA ROS till ASIH i Nacka,
för allt ni gjort för mig och
Jukka under tiden han var
sjuk. Det jobb ni gjort för oss
är oersättligt. Speciellt den
dag vi vigde oss och den da-
gen han somnade in. Kom-
mer aldrig att glömma er.

Stor kram, Anna Hedvall

EN FAMN AV DOFTANDE ROSOR

vill vi ge till er, personalen
på Hotell Blå Blom i Gustavs-
berg, för ett fantastiskt be-
mötande i trivsam miljö och
för god mat som vi alla fick
njuta av. Ni förgyllde vår lör-
dag i februari.

Familjen Bizzini

VECKANS ROS till personalen
som arbetar på Gustavs-
bergs Gruppboende för ett
fint arbete samt en extra ros
till Carina, som nu slutar ef-
ter många år. 

Familjen Hjelm

VECKANS ROS vill jag ge till
kemtvätten i Sickla för ex-
tremt god service.

Sandra

Läs hela inlägget på:
nvp.se/Blogg/
Skuru-Handboll
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Förra veckans insändare
om kissbråket i Duvnäs blev
ett hett diskussionsämne.

Blir mållös över folks brist
på empati. Håller med Elvi-
ra; Ni borde skämmas!

Linda

Man måste väl ändå som
förälder inse att ska ungen
pinka ohämmat ska man
åtminstone välja var. Vi i
Saltsjöbaden och Duvnäs
ska inte behöva vara pis-
soar. Ut på Värmdö, där
kan man ju pissa var som
helst på landet. 
Urinerar på passande plats

Säg var dom bor så ska jag
ta med mig hela familjen
och kissa. :)  Jasna

Kommentarer 
från NVP.se

”Skuru domine-
rar i U20-laget”

Extra många rosor

STORT TACK till vardagshjälten, du vänliga människa som hit-
tade min älskade kossa och hängde upp den så fint på trädet
längs Gustavsbergsvägen! 

Kram från Leo, 2 år, som älskar sin snuttekossa

Vi har sedan några år en jät-
tefin liten hund- och kattbu-
tik på Djurö. En driven och
ambitiös tjej som har satsat
allt på denna.Vi djurägare
uppskattar verkligen denna
lilla affär. Jag och många
med mig undrar hur Värm-
dö Bostäder tänker. Denna
företagare vill utöka sin
verksamhet med ytterligare
service till oss djurägare,
bland annat hundtrim. Allt
verkade gå bra till en början,
hon skulle få hyra mer lokal -
yta och kontrakt sändes ut
från Värmdö Bostäder för
underskrift. När de sedan
mottagit kontraktet för egen
påskrift ändrades förutsätt-
ningarna.

De vill nu ha betalt för att
ta ned befintlig utrustning
som tillhört den gamla da-
gislokalen, där en del yta
kunde frigöras för butikens

utveckling. Och det är inga
små summor, som liten före-
tagare är det omöjligt att be-
tala detta. Vill man hyra en
lokal kan man ju inte bekos-
ta fastighetsvärdens kostna-
der för ombyggnationer.

Jag som kund/vän blir så
vansinnigt arg över hur de
behandlar en hyresgäst. De-
ras översittarfasoner kan gö-
ra vem som helst ledsen.
Vill de inte hyra ut sina loka-
ler? Kiosken är borta och da-
gislokalen står tom. Jag
trodde alla ville ha en levan-
de landsbygd.

Finns det inget samarbete
mellan kommunen och Vär-
mdö Bostäder för att främja
företagande inom kommu-
nen? Vore intressant att hö-
ra vad gubbarna på Värmdö
Bostäders kontor har att sä-
ga.

Helene

Hur tänker Värmdö 
bostäder om sina lokaler?

VECKANS ROS vill jag ge till
den unga kvinnan, som den
20 februari stannade med
sin bil vid Farstaviken i Gus-
tavsberg och frågade hur
jag mådde och om jag be-
hövde hjälp. Jag hade ont i
ryggen och stod lutad mot
ett räcke. Stort tack!

U-B

Min man Seved Andersson
avled den 13 februari och
med anledning av detta vill

jag TACKA

Orrens
Hem-
tjänst
för allt de
gjort för oss
under drygt
tre år.
Med sina besök fem -
sex gånger per dag har de
med sitt glada humör, välvil-
ja och stora hjälpsamhet
gjort livet lättare för oss.

Marie-Anne

Stråkklasserna på Skuru skola försvinner. FOTO: ERIK ARDELIUS
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NVP DEBATT
Debattredaktör: Anders Milde Tel: 555 266 26,  debatt@nvp.se 
NVP-Debatt, Box 735, 131 24 Nacka. Texter tas emot t o m 
onsdag kl 17. Skriv gärna kort, max 2500 tecken, och för repliker 1500.

Sickla Köpkvarter • Tel 08-694 83 00 • www.party-land.se/sickla

BALLONG-

DEKORATIONER!

Låt festen börja på Partyland

Vi tillverkar alla typer av ballongdekorationer för företag. 

Kom in i butiken och välj eller maila för offert.

  

Sickla Köpkvarter • Tel 08-694 83 00 • 

Kom in i butiken och välj eller maila för offert.

Vi tillverkar alla typer av ballongdekorationer för företag.

Låt festen börja på Partyland

 

www.party-land.se/sicklaSickla Köpkvarter • Tel 08-694 83 00 • 

Kom in i butiken och välj eller maila för offert.

Vi tillverkar alla typer av ballongdekorationer för företag.

Låt festen börja på Partyland

Kallelse till 

ÅRSMÖTE
i friluftsfrämjandet Älta
lokalavdelning
ONSDAG 26 mars kl 18.30
Plats:  Björnvägen 15,
Ur och Skur Upptäckarna
Anmälan till:  773 03 03 
senast 21/3 

Välkomna!

Vuxencrawl
Simskola 10x45 min, torsdagar 18.15-19.00 
på Doctus Idrottsvägen 4, Gustavsberg
Pris: 1800:-. Startdatum: Mars: 12:e, kursen fortsätter sedan 
torsdagar 10 tillfällen, ej 1/5.

Kontakt: Stockholm Capital Swim Club 
Lars Jansson 070-796 40 12, lars.jansson@scswim.se

VÄRMDÖ Runda 
huset fyller 60 år. 

Då år det väl läge
att återställa fasaden
i dess ursprungliga
skick, skriver Jan-Olof
Landqvist, S.

1988 byggdes Runda huset i
Gustavsberg om från kom-
munhus till huvudbibliotek.
Tyvärr hände ett missöde i
samband med ombyggna-
den, man råkade sätta in fel
fönster. I stället för att nytill-
verka likadana som tidigare
med målade träkarmar och
med en stor fönsterruta med
ett mindre öppningsbart vid
sidan om så råkade det bli
aluminiumramar med två li-
ka stora rutor och med del-
ning mitt på.

Kan det spela någon roll,
undrar kanske vän av ord-
ning. Ja, det gör det, efter-
som de ursprungliga fönst-
ren var en väsentlig del av
arkitekten Olof Thunströms
idé om ett runt hus som tack
vare denna asymmetri skul-
le ge intryck av rörelse. Det-
ta framgår tydligt vid en

På gränsen till förtal, S

NACKA Tjejverkstan
upphörde med sin verksam-
het vid årsskiftet efter att i
tre år drivits av den ideella
föreningen Mötesplats Järla-
huset (FMJ). Socialdemo-
kraterna i Nacka lägger i en
debattartikel i förra veckan
skulden på föreningen och
framför anklagelser om eko-
nomiska oegentligheter.
Detta är djupt upprörande,
på gränsen till förtal. 

Bakgrunden är följande:
FMJ meddelade fritidsenhe-
ten redan i slutet av 2012 att
föreningen inte klarade att
driva Tjejverkstan på den
beslutade uppdragsersätt-
ningen för 2013, 1,25 miljo-
ner, och ansökte efter
årsskiftet om en höjning av
ersättningen med 100 000
kronor för 2013 samt ytterli-
gare 100 000 för 2014. 

Under våren 2013 fram
till efter sommaren har före-
ningen haft åtskilliga samtal

om FMJ:s ekonomiska förut-
sättningar för att fortsätta
driva Tjejverkstan. Huvud-
problemet är att Tjejverk-
stan gått med underskott
2013 och årligen minskade
bidrag från Arbetsförmed-
lingen. Detta har kommun-
ens fritidsenhet
inte förstått el-
ler velat förstå.
Den nästan års -
långa dialogen
slutade med att
nämnden i ok-
tober 2013 av-
slog förenin-
gens begäran
om höjd upp-
drags-
er sättning för
2013, detta trots att fritids -
enheten godkänt och utbe-
talt den begärda ersättning-
en kvartalsvis i januari, april
och juli 2013. Föreningen
protesterade och informera-
de nämnden om konsekven-
serna för Tjejverkstan. 

Den 11 december 2013
avslog fritidsnämnden även
den begärda uppdragersätt-
ningen för 2014, 1,45 miljo-

ner, och hävdade ett återbe-
talningskrav gentemot före-
ningen på drygt 300 000
kronor inklusive den ensi-
digt genomförda kvittning-
en. Med fritidsnämndens
besked hamnade föreningen
i akut ekonomiskt obestånd

och följande
dag inlämnades
konkursansö-
kan till Nacka
tingsrätt. 

Föreningen
och allmänhe-
ten har under
hösten fått be-
skedet från så-
väl tjänstemän
som från fritids-
nämndens ord-

förande att det inte ska bli
något uppehåll i verksamhe-
ten om kommunen eller an-
nan anordnare skulle ta över
Tjejverkstan från årsskiftet. 

Tjejverkstan har nu varit
stängd i två månader. Det
har nu visat sig att Tjejverk-
stan i kommunal regi förut-
sätter en budget på 1,8 mil-
joner, alltså en drygt 40 pro-
cent högre kostnad än den

ersättning som FMJ erhöll
för år 2013. Hur kan fritids-
nämnden förklara att man
först nekar en nödvändig
höjning, baserad på faktiska
kostnader, och samtidigt
sänker en ideell förening för
att sedan ta över i kommun-
al regi till en betydligt högre
kostnad? Främjar det före-
ningsdrivna verksamheter i
Nacka kommun?

FMJ beklagar verkligen
hur fritidsnämnden har han-
terat detta och uppmanar nu
fritidsnämnden under sin
nye ordförande att ta sitt an-
svar för att genom Tjejverk-
stan erbjuda öppen fritids-
verksamhet för Nackas tje-
jer, inte tillfälligt utan som
ett långsiktigt åtagande. 

I den fortsatta debatten
om Tjejverkstans framtid
hoppas vi att Socialdemo-
kraterna i Nacka håller sig
till fakta och inte sprider
desinformation om beslut
man själv medverkat till i fri-
tidsnämnden.  

Mats Granath
fd verksamhetschef Föreningen

Mötesplats Järlahuset (FMJ)

Svar på Socialdemokrater-
nas debattartikel i förra NVP
om Tjejverkstan.

”I den fortsatta
debatten om
Tjejverkstans
framtid hoppas
vi att Social-
demokraterna 
i Nacka håller
sig till fakta”

Återställ fönstren på Runda huset!

jämförelse mellan det sabo-
terade Runda huset och det
ursprungliga. Om vi dess-
utom vill behålla några arki-
tektoniskt uppmärksamma-
de byggnader i vår kom-
mun, där Runda huset är det
kanske mest kända, så bör vi
också vara rädda om dem.

Med fönstren förhåller det
sig nu så att felaktigheten
skulle åtgärdas enligt beslut
i Värmdö kommunfullmäkti-
ge men det beslutet lär ska
ha förhandlats bort av ett då
verksamt egensinnigt kom-
munalråd. Undertecknad
väckte därför senare åter
frågan i kommunfullmäkti-
ge och kunde då glädja mig
åt ett positivt beslut: Fönst-
ren skulle återställas i ur-
sprungligt utförande.

Förre kommundirektören
Magnus Hedenfalk lovade
mig dyrt och heligt att han,
innan han slutade, skulle se
till att beslutet realiserades,
på vilket jag genmälde att i
så fall ska jag formge och
tillverka Socialdemokrater-
nas förtjänstmedalj i äkta
benporslin att hänga om
halsen på honom när han
avgick. Av detta blev nu ing-
et eftersom de felaktigt ut-
formade fönstren fortfaran-
de sitter där de sitter.

Vore det därför inte ett
lämpligt tillfälle för kultur-
och fritidsnämndens ordfö-
rande att i samband med
Runda husets högtidliga 
60-årsfirande utlova att full-
mäktiges beslut nu ska verk-
ställas? För faktum kvarstår:

Beslutet är fattat i kommu-
nens högsta beslutande för-
samling, pengarna är avsat-
ta sedan länge, men rörelsen
i Runda husets fasad är lika
stendöd som den har varit
sedan 1988.

Jan-Olof Landqvist
industridesigner, professor eme-

ritus, ersättare, S, i fullmäktige

och ordförande i dåvarande 

kulturnämnden 2000 – 2006.

PS. Vid kontroll av mina
uppgifter visar det sig att ef-
tersom de avsatta medlen,
600 000 kronor, inte har ut-
nyttjats i tid så är de att be-
trakta som förverkade. Så
kan det gå när kommunfull-
mäktiges beslut inte respek-
teras och verkställs.

Runda huset i Gustavsberg som relativt nybyggt. FOTO: VÄRMDÖ KOMMUN
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Kvinna häktad
för dråpförsök
SALTSJÖBADEN En kvinna i
50-års åldern häktades i lör-
dags på sannolika skäl för
försök till dråp på sin sam-
bo. Det var vid 21:30 i ons-
dags i förra veckan som po-
lis larmades till parets
bostad. Under förundersök-
ningen har det framkommit
att det är sannolikt att kvin-
nan med hjälp av en kniv
ska ha försökt döda sin sam-
bo. Mannen skadades, han
fick bland annat skärsår på
halsen, och vårdas fortfa-
rande på sjukhus. Kvinnan
har sedan dess suttit an-
hållen, och häktades i lör-
dags av jourdomstolen i ci-
ty. Hon är belagd med re-
striktioner.

Kvinna hittad död
i Dammtorpssjön
NACKA En död kvinna på-
träffades vid 12:45 i lördags
vid Dammtorpssjön i Hellas-
gården. Omständigheterna
kring dödsfallet var vid den-
na upplagas pressläggning
inte känt. Det är också
oklart hur länge kvinnan le-
gat i vattnet. Enligt uppgift
från Nackapolisen rör det
sig om en äldre kvinna.
Kroppen är förd till rättsme-
dicin för obduktion. Kvin-
nan har ännu inte identifie-
rats.

Bröder slogs ner
av man och kvinna
GUSTAVSBERG Två bröder i
20-årsåldern blev nerslagna
av en man och en kvinna
natten mot söndagen i Gus-
tavsbergs centrum. Bröder-
na hade åkt nattbussen och
bråket började redan om-
bord. Den 30-åriga mannen
och den 20-åriga kvinnan
färdades med ett större
gäng. När bröderna klev av
bussen gav sig gärnings-
mannen på dem. Bröderna
fick ta emot knytnävsslag
och sparkar och kvinnan
sparkade en av bröderna
när han låg på marken. Poli-
sens hundpatrull spårade
paret till bostaden, där båda
greps misstänkta för miss-
handel.

Misstänkt brand
vid Musikens hus
GUSTAVSBERG En brand ut-
bröt på söndagen klockan
16.15 mellan Musikens hus
och Gustavsbergs Teatern i
Gustavsbergs centrum.
Branden började vid en last-
kaj, men hann inte sprida sig
då räddningstjänsten snabbt
kunde släcka den. Branden
tros vara anlagd, någon ska
enligt polisen ha tänt eld på
en mössa och en halsduk. In-
gen misstänkt har gripits.
Brottsrubriceringen är ska-
degörelse genom brand. 

NOTERAT
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REPORTAGE 40-41
»Det är nästan som att gå på vatten»

NACKA/VÄRMDÖ
Nöjdheten hos färd-
tjänstkunderna är
mycket hög. Men en-
ligt uppgift till NVP re-
gistreras inte alla kla-
gomål och missför-
hållanden.

– Det är inte accep-
tabelt, säger Kalle
Henriksson, KD.

Förra året gjordes 4,1 miljo-
ner färdtjänstresor i länet,
och Trafikförvaltningen fick
bara in 11 134 klagomål. 

– Kundnöjdheten ligger i
dag på mycket höga nivåer.
Hela 87 respektive 90 pro-
cent av resenärerna är nöjda,
säger Carl Grufman, M, ord-
förande i landstingets färd-
tjänstutskott.

”Kan finnas mörkertal”
Men att bara ett par promille
av alla körningar resulterar i
ett klagomål är en sanning
med modifikation. För långt
ifrån alla synpunkter anmäls
eller registreras.

– Det kan säkert finnas ett
mörkertal, det kan också va-
ra högre trösklar för färd-
tjänstkunder att anmäla än
för andra. Vi uppmanar alla
att anmäla missförhållan-
den, annars är det svårt för
oss att förbättra färdtjänsten,
säger Jesper Pettersson på
SL:s pressavdelning.

Klagomålen registreras
bara på länsnivå. Hur det ser
ut i Nacka och Värmdö vet
landstinget inte. Landstinget
följer inte heller upp enskil-
da klagomål, såvida det inte

VÄRMDÖ
Färdtjänsten fungerar
inte på Värmdö, en-
ligt SPF och PRO. Nu
kräver de att Värm-
dös politiker gör nå-
got. Under tiden väl-
jer allt fler pensionä-
rer bort Taxi Kurir.

Taxi Kurir tog över färdtjäns-
ten i Värmdö för två år sedan
och har fått ta emot många
klagomål. 

– Det är ett stort missnöje
bland pensionärerna, säger
Gunilla Bjärås, ordförande
för SPF Värmdö.

Kritiken gäller långa vän-
tetider, att det saknas taxibi-
lar kvällar och helger, chauf-
förer som inte hittar, eller in-

te kommer alls och inte talar
om varför. Men det handlar
också om bemötande och
service. En del chaufförer har
en otrevlig attityd, är aggres-
siva eller kör vårdslöst.

PRO märker av samma
problem. Ett flertal av deras
medlemmar är mycket be-
kymrade över hur de be-
handlas av Taxi Kurir.

– Chaufförerna klagar på
korta körningar, och i vissa
fall vägrar chauffören att ta
med rullatorn och lyfta in
väskor. En kort resa inom
samhället, menar de att kun-
den ska betala ur egen ficka,
säger Göran Ivarsson, PRO
Gustavsberg-Ingarö.

Allt fler pensionärer väljer
nu bort Taxi Kurir. Flera
äldreboenden har också upp-

märksammat problemen. På
Ljung tog man i fjol beslut om
att använda Värmdö Taxi.

Dessutom bojkottar Taxi
Kurirs chaufförer, enligt
uppgift, körningar till Värm-
dö. En orsak är att framkör-
ningsavgiften sänkts i år och
att många bilar går tomma ut
till Värmdö och in till stan.

Öppet brev till politiker
På Taxi Kurir känner man in-
te igen den uppgiften.

– Enligt vårt system går det
körningar till och från Värm-
dö dagligen, dygnet runt, sä-
ger Karin Bergman, kommu-
nikations- och pr-ansvarig,
som ser allvarligt på klago-
målen.

– När vi får klagomål arbe-
tar vi efter ett internt system.

I det kan vi avläsa förares,
fordons och telefonväxelns
beteende. Vi samtalar också
med våra medarbetare.

Färdtjänsten har diskute-
rats i nästan vartenda forum
pensionärerna har. Pensio-
närsorganisationerna sam -
arbetar nu för att få politiker-
na att göra något och har
skrivit ett öppet brev. Trots
klagomålen vann Taxi Kurir,
som hade lägst pris, den se-
naste upphandlingen. Avta-
let förlängdes till 2015. 

–  Värmdös politiker har in-
te agerat. De skyller på att
det är landstinget som gör
uppköpet, men det nöjer vi
oss inte med. Varför kontrol-
lerar man inte kvaliteten? sä-
ger Göran Ivarson.

CHARLOTTA WESTLING

Klagomålen når inte fram
Långt ifrån alla synpunkter på färdtjänsten registreras

har haft problem med att få
rätt typ av bil på grund av sitt
funktionshinder.

– Jag blev själv tillsagd av
tillståndsprövningsmyndig-
heten att jag ska tala om att
jag vill få in mitt klagomål i
systemet.

Många olika nummer
Det är många äldre och svårt
sjuka som inte klagar.

– De gamla orkar inte. En
del har inte råd att sitta i tele-
fon. Och många har tröttnat,
säger Susanne Wretström.

För många äldre är det
också svårt att skilja på de
olika numren. Ringer de till
färdtjänstens beställnings-
central och klagar på att ing-

en bil kommer, görs ingen
klagomålsanmälan. Inte hel-
ler om de ringer till resega-
rantins växel, ett fristående
callcenter. De har enbart
som uppgift att snabbast
möjligt få fram en ny bil, el-
ler att ersätta kunden om
denne väljer att boka annan
taxi. I fjol noterades 16 901
resegarantiärenden i länet.

”Låter jättemärkligt”
Kenneth Svärd, affärsområ-
desansvarig för färdtjänsten
på trafikförvaltningen, säger
att alla klagomål ska regi-
streras, annars är det tjänste-
fel. Han ska ha ett möte med
kundservice efter NVP:s frå-
gor.

– Självklart är det ett be-
kymmer om någon inte orkar
anmäla. Men vi har inte en
omvårdnadsroll, det måste
kommunen och andra delar
av samhället ta tag i.

Kalle Henriksson, KD, ord-
förande i landstingets färd-
tjänst- och tillgänglighetsbe-
redning, har inte hört talas
om att kundservice inte regi-
strerar alla klagomål.

– Det låter ju jättemärkligt.
Om det är så, så ska jag se till
att det ändras. Det är inte ac-
ceptabelt att det sköts på det
sättet. Och vi måste också
hitta metoder för att bli bätt-
re på uppföljning, säger han.

CHARLOTTA WESTLING

Pensionärerna väljer bort Taxi Kurir

är olyckor. Den uppföljning
som prioriteras är om bilar-
na kommer i tid. Ifjol var det
bara några promille i Nacka
och Värmdö som var mer än
20 till 30 minuter försenade.

Ett klagomål måste göras
direkt till kundservice. 

– Det ska ske per automa-
tik. Men det fungerar inte.
Många pensionärer är inte så
insatta i hur det går till. Jag
har pratat med kundtjänst,
och de säger att man måste sä-
ga att det är ett klagomål, sen
ska det automatiskt skrivas in
i ett datasystem. Annars kan
det hamna vid sidan om, sä-
ger sjukpensionären Susanne
Wretström, som har elva års
erfarenhet av färdtjänst och

Varför kontrolleras inte kvaliteten inom färdtjänsten? Det undrar Yngve Johansson, 
Göran Ivarsson, Gunilla Bjärås, Suzanne Wretström och Åke Storm från SPF och PRO. 

FOTO: NADIA ENEDAHL



Två greps efter
dubbla inbrott
ORMINGE Två män i 30-års-
åldern greps under natten
mot onsdag sedan de gjort
inbrott på ett företag i Or-
minge. Polisen kunde även
binda dem till ett inbrott ti-
digare samma natt, mot en
sportpub i Orminge. Gripan-
det skedde runt midnatt.

Pettersson etta
på M-listan
VÄRMDÖ Kommunalrådet
Monica Pettersson står som
förstanamn på M-valsedeln.
Deshira Flankör som stod
som nummer ett vid provva-
let blir andranamn. Full-
mäktiges ordförande, Marie
Bladholm, kommer som
trea. Totalt ställer 45 perso-
ner upp på M:s lista.

Tjuvar fick med
sig surfplattor
INGARÖ Boende på Ham-
marvägen på Ingarö blev i
torsdags av med två surf-
plattor vid ett villainbrott.
Enligt polisen tog sig gär-
ningsmännen in genom att
bryta upp dörren till huset.
.
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Leveransvägen 7-9
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www.rosenholtz.se

Museet: Vi vill inte flytta
GUSTAVSBERG
175 miljoner satsas
på ett kulturhus i
Gustavsbergs hamn.
Men planerna kräver
att Porslinsmuseet
flyttas in i hushålls -
porslinsfabriken. Det
säger museets styrel-
se bestämt nej till.

För två år sedan gjorde Vär-
mdö sin största fastighets -
affär någonsin. Då köpte
kommunen Dag Landviks
samtliga fastigheter i Gusta-
vsbergs hamn. 

I år satsar kommunen yt-
terligare 175 miljoner på att
bygga ett nytt kulturhus i den
gamla hushållsporslinsfabri-
ken. Tre arkitektkontor före-
slås få utarbeta tre parallella
förslag på hur fabriken ska
byggas om. 

”Uppmuntrar utveckling”
Bibliotek, kulturskolan, ung-
kulturhuset Gurraberg, Gus-
tavsbergs konsthall och ev-
entuellt Gustavbergs teater
ska flyttas hit. Man vill också
få in ett näringslivscentrum,
ett infocentrum  och en deli-
katessbutik.

Men nu säger en enig sty-

relse och ledning för Pors-
linsmuseet nej till att flytta.
De vill vara kvar i sina befint-
liga lokaler, det gamla ”tork-
huset” från mitten av 1800-
talet. 

– Vi uppmuntrar utveck-
lingen av ett kulturcentrum,
men det får inte gå ut över
nuvarande museiverksam-
het, säger Jan-Olof Land -
qvist, S, ledamot i styrelsen.

De föreslår istället att mu-
seets entré blir den nya hu-
vudentrén till  kulturhuset.
Det är nämligen den gamla
infarten till fabriksområdet. 

Vill bygga ihop med fabrik
– Detta menar vi är fabrikens
ansikte mot besökaren och
den naturliga fasaden till
kulturcentret, inte att man
smyger in entrén på baksi-
dan av hamnområdet. Här
låg ett portvalv som gick rakt
till fabriken och här körde
man in med häst och vagn,
säger Jan-Olof Landqvist.

Styrelsen föreslår också att
man bygger samman museet
med fabriken, eftersom man
behöver en större utställ-
ningsyta. Med mycket små
åtgärder skulle det gå att
öppna museets baksida som
vetter mot fabriken och ug-
nshallen, och bygga en gång

mellan museet och fabriken.
Det är bara några meter mel-
lan husen och det finns redan
en stödmur.

– I gången skulle vi få plats
med en del av de fotografier
som museet har i sina arkiv
och i ugnshallen skulle vi få
plats med den industrihisto-
riska del som i dag inte exi-
sterar. Vi har över 50 000

föremål i museisamlingarna
och ett stort fotoarkiv, säger
Jan-Olof Landqvist.

I den lokal som museet i
dag använder till tillfälliga
utställningar kan man ha en
större ateljébutik som kan
serva ateljéföreningens med-
lemmar.

Vem som ska bygga om
hushållsporslinsfabriken är

inte klart. Antingen bygger
kommunen själv om huset,
eller så säljer man fabriken
och låter köparen bygga om
den. I så fall förbinder sig
kommunen att hyra lokaler-
na. En konsult har engage-
rats för att studera förutsätt-
ningarna för en försäljning.

CHARLOTTA WESTLING

Porslin av Gunnar G:son Wennerberg är Jan-Olof Landqvists egen favorithörna i museet. Han
vill inte att museet flyttas. FOTO: CHARLOTTA WESTLING



Förskola glömde
registerutdrag 
VÄRMDÖ Förskolan Kul-
skolan har missat att uppvi-
sa ett registerutdrag från
Rikspolisstyrelsen för en
person som varit tillfälligt
anställd under 2012. Nu an-
märker Värmdö kommun
på förskolan för att ha
brustit mot skollagens kapi-
tel om registerkontroll av
personal.

Förskolan ska lämna in en
åtgärdsplan för hur man ska
tillse att den som erbjuds en
anställning lämnar ett ut-
drag ur belastningsregistret.

S-ledamot 
lämnar nämnd 
VÄRMDÖ Johnny Tedenfors,
S, andre vice ordförande i
bygg-, miljö- och hälso -
skyddsnämnden lämnar sitt
uppdrag. 

Nämnden har nyligen,
som NVP berättat, fått kritik
från revisorsfirman KPMG
bland annat för bristande
resurser och för hög perso-
nalomsättning.

– Det har inget att göra
med den kritik nämnden
fått, utan jag vill fokusera på
valrörelsen. Jag sitter som
ordförande i arbetarkom-
mun, så det blir väldigt na-
turligt. Vi vill vinna valet,
säger Johnny Tedenfors.

Birgitta Rynnert, S, går in
som ny andre vice ordföran-
de fram till valet. 
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Nyligen ordnade Nacka och
Värmdö en träff för personer
som vill bli god man till en-
samkommande flykting-
barn. 

Ett 60-tal dök upp.
– Det finns ett stort enga-

gemang för ensamkomman-
de barn, säger Amelie Björk-

man, överförmyndar hand-
läggare i Värmdö.

Anledningen till träffen
var inte att det råder brist på
gode män. Men man vill ha
beredskap inför framtida
flyktingströmmar.

– Det kommer hela tiden
nya barn, så antalet ökar he-

la tiden, säger Maria Dorch.
Har det aldrig varit svårt
att hitta nya gode män?

– Nej, vi har aldrig stått
utan. Det finns ett stort soci-
alt engagemang i Nacka. Det
kommer hela tiden intres-
seanmälningar. 

Amelie Björkman har en
teori om varför intresset är så
stort:

– Det har säkert att göra
med att media berättar
mycket om ensamkomman-
de barn, eller om barn som
ska utvisas efter att ha bott
här i tio år. Det gör folk enga-
gerade.

Vem som helst kan inte bli

god man. Kommunen tar ut-
drag från polis- och krono-
fogderegister, kollar referen-
ser och kallar till intervju.

– Vi gör en ganska hård
granskning. Man måste ha
rätt kompetens, säger Maria
Dorch.

Finns i alla åldrar
Kommunerna har gode män
i alla åldrar och livssitua-
tioner.

– Det är väldigt blandat. Vi
har allt från pensionärer till
studenter, både män och
kvinnor, säger Amelie Björk-
man.

– Men man måste ha tid för

uppdraget, och vi ser gärna
att man har livserfarenhet,
påpekar Maria Dorch.

Man får vara beredd att
lägga ner tid och kraft, fram-
för allt i början.

– Då är det ganska mycket:
Kontakter med Migra-
tionsverket, skolan, sjukvår-
den och socialsekreterare.
Sedan, när barnet kommit
till rätta, är det inte lika
mycket. Men många, både
barn och gode män, har be-
rättat att de har fått bra kon-
takt, säger Amelie Björkman.

Även Magnus Jansson,
sam ordnare på Vårljus flyk-
tingboende i Björknäs, vitt-

Benjamin Bashardoust har
en livshistoria kantad av
släktkonflikter, förföljelse
och våld. I 10-årsåldern träf-
fades han av en självmords-
bomb och låg i koma i flera
månader. När han var 14 år
flydde han från Afghanistan.
Då hade hans familj levt un-
der hot i många år, eftersom
pappan inte gift sig med den
kvinna som familjen utsett. 

Benjamin hamnade i Grek -
land under några hemska
månader. Han bodde i en
park, kunde knappt tvätta sig
och blev illa behandlad av
många greker. Till slut kom
han med på en lastbil till Pa-
ris. Därifrån gick flykten via
Köpenhamn till Göteborg.

Messi och svensk flagga
Nu sitter han på en soffa på
flyktingboendet i Kungs-
hamn, Nacka. 

På väggen bakom honom
hänger en svensk flagga och
affischer med idolen Messi,
och bredvid honom sitter

Catharina Daggenfelt från
Älta.

Det gick snabbt från det att
Benjamin kom till Sverige –
sommaren 2012 – tills han
fick uppehållstillstånd, efter-
som han flydde från ett tali-
bantätt område.

Körlektioner bröt isen
Det gick också snabbt för ho-
nom och Catharina att finna
varandra. När hon fick upp-
draget hade hon aldrig varit
god man förut. Hon tänkte:
Hur gör man för att få kon-
takt med en 16-årig kille? 

– Då kom jag på att jag kan
ge honom körlektioner. Jag
är tydligen den förste gode
man här som gjort det, berät-
tar Catharina.

– Nu är jag ganska bra på
att köra, säger Benjamin.

Metoden fungerade. Bara
några månader efter första
träffen sa Benjamin till Cat-
harina: ”This is for life”. Cat-
harina har tagit med Benja-
min på resor till sin sommar-

stuga, där han fått plocka
svamp för första gången och
träffa Catharinas släkt. Att
hon skulle bli särskilt förord-
nad vårdnadshavare till Ben-
jamin när han fick uppehålls-
tillstånd var självklart.

Men allt är inte frid och
fröjd. Benjamin bär på tunga
minnen, och han saknar sin
familj. Catharina har vissa
dagar fått säga ifrån på skar-
pen, för att han ens ska kom-
ma ur sängen.

– Jag kan vara ganska hård
och skäller på honom. Jag

törs göra det, säger hon.
– Då påminner du om min

mamma, säger han och
skrattar.

Nu har hans föräldrar fått
uppehållstillstånd i Sverige,
men inte hans två äldre bröder
– ett beslut som Catharina har
överklagat. Familjens framtid
hänger i luften, samtidigt som

Benjamin kämpar med svens-
kan, skolan, körkortet, an-
passningen till det nya landet
och med tonåren överlag. Alla
CSN-pengar skickar han varje
månad till familjen.

– Det blir lätt så att ungdo-
mar i Benjamins situation
sätter livet ”on hold” i väntan
på familjen, säger Catharina.

Men trots svårigheterna
ångrar hon inte att hon tog
på sig uppdraget.

– Det är en positiv erfaren-
het, trots tragiken. Vi har väl-
digt roligt tillsammans, och
jag får otroligt mycket tillba-
ka. Men det kräver en hel del.
Man kan inte gå in för per-
sonligt i det här, och man
måste inse att man inte kan
hjälpa till med allt.

Vill bli advokat
Och Benjamin tycker mycket
om sitt nya hemland.

– Jag har svårt att prata
svenska, men jag tycker inte
att det är svårt att bo i Sveri-
ge. Ingen har betett sig illa
mot mig här, säger han.

Framtidsdrömmen är klar:
– Jag vill bli advokat, och

hjälpa andra flyktingar. Jag
har stora drömmar om en
ljus framtid.

HANNA BÄCKMAN

”Påminner om mamma”

Många ställer upp för 
NACKA/VÄRMDÖ Intresset för att bli god man för
flyktingbarn är stort i Nacka och Värmdö. Och
på flyktingboendet i Björknäs har ungdomar-
na fått presenter av grannarna.

– Det finns ett stort socialt engagemang,
 säger Maria Dorch, överförmyndar hand-
läggare i Nacka.

17-årige Benjamin Bashardoust
och hans särskilt förordnade vård-
nadshavare Catharina Daggenfelt
har fått nära kontakt. Ibland tycker
Benjamin att Catharina påminner
om hans mamma.

FOTO: NADIA ENEDAHL

NACKA Från god man till vårdnadshavare – och
vän. Catharina Daggenfelt och 17-årige Benja-
min Bashardoust har fått fin kontakt, mycket
tack vare att Catharina vågat bråka lite med
Benjamin.

”Det är en positiv
erfarenhet, trots
tragiken. Vi har
väldigt roligt till-
sammans.”

1. Kissbråk i Saltsjö Duv-
näs
2. Värmdö blir av med
brandbil
3. Inga extrema restider
under Slussenbygget
4. Mc-olycka på Orminge-
leden
5. Pizzabud greps för be-
drägeri

Mest läst på
NVP.se (21 - 28
februari)
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VI TAR EMOT DIN MATTA FÖR KEMTVÄTT
NACKA FORUM, gamla delen. PLAN 2 (brevid Clas Ohlson). TEL 08-718 50 75

info@kubo.se  www.kubo.se

nar om en positiv attityd. Bo-
endet blev omskrivet i som-
ras, när grannar protestera-
de mot att det skulle öppna.
Nu märks inget av det.

– Många grannar har kom-
mit och skänkt kläder och
grejer. Ungdomarna har fått
julklappar, och flera grannar
har kommit på öppet hus, sä-
ger Magnus Jansson.

– Jag tycker att vi har en jät-
tebra dialog med grannarna
och vi får nästan bara positiva
kommentarer. De som klaga-
de visste nog inte vad det var
som skulle öppna. Informatio-
nen kunde ha varit tydligare.

HANNA BÄCKMAN

• Ensamkommande flyk-
tingbarn under 18 år får en
god man, som företräder
barnen, hjälper till med
praktiska saker och myn-
dighetskontakter.
• Den som vill bli god man
kontrolleras först ordentligt
av kommunen. Polisregister
och kronofogdehistorik kol-
las, och intervjuer genom-
förs.
• Oftast brukar den gode
mannen och flyktingen träf-
fas någon gång i månaden.
Uppdraget brukar pågå i

några månader upp till ett
år.
• Om flyktingen fortfarande
är under 18 efter att ha fått
uppehållstillstånd får han
eller hon en särskilt förord-
nad vårdnadshavare, som
gärna kan vara samma per-
son som gode mannen.
• Både gode män och
särskilt förordnade vård-
nadshavare får betalt av
kommunen. I Nacka och
Värmdö rör det sig om mel-
lan 1 000 och 2 000 kronor i
månaden. 

Noggrann kontroll av gode män

 flyktingbarn
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Brister i hygien
på restaurang 
VÄRMDÖ Smuts och miss-
tänkt mögel hittades när
bygg- och miljökontoret
gjorde ett oanmält besök på
en restaurang i Värmdö.  En
list i köket var i dåligt skick
och såg ut att vara belagd
med svartmögel. Delar av
lokalen var mycket bristfäl-
ligt städade, och överlag be-
dömdes restaurangen behö-
va en grundlig rengöring.
Bristerna måste åtgärdas
snarast. Annars riskerar
man ett föreläggande.

Samlade pengar
med hjärtan
DJURÖ Nioåriga Linnea
Hrdlicka på Djurö skola fick
en idé: Skolan borde samla
in pengar till välgörande än-
damål. Det resulterade i att
170 elever i förskolan till
årskurs tre tillverkade hjär-
tan i olika material och på
alla hjärtans dag sålde dem
till föräldrar och grannar.
Drygt 3 600 kronor ska nu
skickas till Rädda Barnen el-
ler Röda Korset.

Ingen central 
för återvinning
DJURÖ Återvinningscentra-
len vid Kustbevakningen på
Djurö har stängt och kom-
mer så förbli medan kom-
munen bygger en ny åter-
vinningscentral på ön. Un-
der byggtiden hänvisas Dju-
röbor till återvinningstatio-
nen i Björkås centrum, där
man kan lämna plast, pap-
per, metall, tidningar och
glas. Den nya återvinnings-
centralen på Sollenkrokavä-
gen öppnar i höst. Exakt da-
tum är oklart.

NOTERAT

STRÖMMA OUTLET
STOCKHOLMS STÖRSTA SORTIMENT
TILL STOCKHOLMS LÄGSTA PRISER

Butiken hittar du på Värmdö, vid Strömma Kanal
Öppettider: Mån-Fre 10-18, Lör 10-17, Sön 11-17

www.strommaoutlet.com
Tel: 571 406 10

STOR FLYTTREA
Då vi snart flyttar till nya lokaler

Extra nedsatt: mattor, underlakan, 
belysning, påslakan, frotte, plädar 

Påslakanset satin flanell
Egyptisk bomull, percale Fr. 149:-

VI REAR OCKSÅ 
Underlakan i Satin, Percale och Egyptisk Bomull Fr 99:-

Prydnadskuddar i 300 Olika Motiv Fr 99:- 
Plädar Fr 99:- Morgonrockar Fr 299:- Sovkuddar Fr 69:- 
Microfibertäcken 399:- Frotte Fr 25:- Badlakan Fr 99:-
Sherpaplädar Badrumsmattor Fr 99:- Kökshanddukar, 

Grillvantar, Grytlappar Rea Stora Tavlor, Seglarmotiv, 
REA på bra småmöblerLaundrybags, Teakmöbler, 

Present, Överkast, Lyktor, Golv & Bordstativlampor, Ljus

VARMT VÄLKOMNA!
Värmdö Köpcentrum tel. 08-570 333 55

Öppet: mån-fre 10-19, lör 10-17, sön 11-17

Skötbord Alexander

Nu 499:-
Ord. Pris 699:-

Hos oss finner du
allt till din nya 
familjemedlem

Välkomna!

Gäller t o m 9 mars eller så långt lagret räcker.

VÄRMDÖ
En SL-buss mellan
Gustavsberg och 
Artipelag blir allt mer
sannolik. Nu ingår en
ny linje – 468 – i SL:s
planer inför nästa år.

Önskemål om en SL-buss ut
till konsthallen på Hålludden
har funnits ända från start,
från Artipelags vd och grun-
dare Björn Jakobson.  I trafik-
förvaltningens förslag till för-
ändringar i SL-trafiken inför
2015 ingår en sådan linje. 

– Vi jublar, naturligtvis.
Jag tror att det betyder oer-
hört mycket att allmänheten

kan åka med SL hit, säger
Björn Jakobson.

Linjen föreslås heta 468
och gå mellan Gustavsbergs
centrum och Hålludden tre
gån-ger om dagen i vardera
riktningen på vardagar. 

– Vi har mycket besökare
även på vardagar. Så det här
är glädjande, säger Björn Ja-
kobson.

Vägen har breddats
Förutsättningen för att buss-
linjen ska komma igång är
att vägen ut till konsthallen
är bred nog för att klara
busstrafik. Vägen har också
breddats och försetts med
gång- och cykelbana.

Nyligen gick facket och
bussbolaget Keolis med på
att breddningen är tillräck-
lig, berättar Patrik Stenberg,
översiktsplanerare i Värmdö.

– Det finns några kritiska
kurvor, men där har vi bred-
dat. Så nu fattas bara en in-
nerkurva, där vi ska lägga as-
falt, säger han.

Åtgärder har även vidta-
gits vid konsthallen, så att
det blir möjligt för SL-bussar-
na att vända där.

Om förslaget går igenom,
kan linjen börja trafikeras i
december 2014.

HANNA BÄCKMAN

hanna.backman@nvp.se

SL-buss planeras ut till Artipelag

”Vi jublar, naturligtvis”, 
säger Artipelags vd och
grundare Björn Jakobson.

ARKIVFOTO: JENNY FREJING

Trots vädjan: Bilen försvinner
MÖLNVIK
Det hjälpte inte att
räddningstjänsten
vädjade. 

I fredags hämtades
hjärtstopps- och
slangbilen från 
stationen i Mölnvik.

– De vill väl göra processen
kort med ett snabbt avslut.
Kanske de hoppas det faller i
glömska, säger brandmästa-
re Kjell Enqvist.

Bara någon dag efter
NVP:s artikel i förra veckan
beslutade alltså förbunds-
ledningen att hjärtstoppsbi-
len omedelbart skulle häm-
tas. Detta trots att tidsplanen
för avvecklingen för de små
fordonen är 31 december
2015.

”Gick fort”
– Områdeschefen ringde  och
sa att bilen ska bort och häm-
tas på fredag. Vi undrar ju
varför det gick så fort, men

de måste väl visa vilka som
bestämmer, säger brand-
mästare Danilo Pizzoni.

Värmdö räknas som en
lågfrekvent brandstation,
med färre än 700 larm per år,
och kommer framöver att få
en sämre fordonspark. Man
har redan blivit av med en
släck- och räddningsbil och
nu också sin slangjeep/hjärt-
stoppsbil.

Befarar svårigheter
Den politiskt ansvarige, Joa-
kim Larsson, M, ordförande
för Storstockholms brand-
försvarsförbund, säger att
översynen inte genomförs av
ekonomiska skäl.

– Den hade gjorts ändå.
Det handlar snarare om en
bättre användning av för-
bundets resurser. 

Samtliga fack tror att det
blir ökade restider när nu an-
talet fordon ska minskas. Det
framgår av MBL-protokollet. 

Man befarar också svårig-
heter vid livräddande insat-

ser i sjöar och isar, liksom vid
mark- och skogsbränder.

Kommunalrådet Monica
Pettersson, M, är represen-
tant från Värmdö i förbunds-
direktionen och säger att hon
nu får lyfta frågan igen.

– Ja, för att se hur vi löser

vår fråga och vad vi får istäl-
let. Vi kan ju inte bara se att
bilar försvinner. Vi måste
också ha bra utrustning i vår
kommun som gagnar våra
invånare och företag. Den in-
satsmöjlighet vi haft måste vi
ju få från någon annan.

Bilen ska nu säljas. Den var
hotad redan för två år sedan,
men då lyckades brandmän-
nen rädda kvar den. Denna
gång lyckades de inte.

CHARLOTTA WESTLING

charlotta.westling@nvp.se

Danilo Pizzoni och Owe Ohlsson vid den slangbil som stationen nu blivit av med.
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Nacka växer
snabbast i länet
NACKA/VÄRMDÖ Enligt ny
statistik som fackförbundet
TCO tagit fram kommer be-
folkningen i länet att öka
med nästan 460 000 perso-
ner under de kommande 16
åren. Och Nacka spås vara
den kommun där antalet in-
vånare ökar mest. Fram till
2030 säger prognosen att
befolkningen ökar med 26,4
procent, vilket enligt TCO är
den största procentuella
skillnaden i hela landet.
Värmdö hamnar först på
sjunde plats. Detta kommer
att innebära en stor utma-
ning för kommunerna, då
andelen i arbetsför ålder
minskar i takt med att ande-
len äldre ökar, skriver TCO i
ett pressmeddelande.

Persbrandt
stannar i Nacka
SALTSJÖBADEN Förra veck-
an skrev NVP om att Mikael
Persbrandt lade ut sin villa
på Älgö, som han köpte
2011, till försäljning, med
utgångspriset 13 750 000
kronor. Redan nu har skå-
despelaren bestämt sig för
ett nytt hus i närheten av
det gamla. Enligt Expres-
sen.se ska skådespelarens
nya villa på Älgö vara 220
kvadratmeter stor. Huset är
byggt 2008 och ska ha en fin
vy över Baggensfjärden. 

En till sjukhus
efter mc-olycka
BOO Två mc-förare var på
måndagen förra veckan in -
blandade i en olycka på Or-
mingeleden. Olyckan inträf-
fade vid 14-tiden i riktning
mot Värmdöleden. Enligt
Nackapolisen ska den ene
mc-föraren ha svängt in
framför den andre, vilket
gjorde att den påkörde körde
in i sidoräcket. Han fick föras
till sjukhus, men med vilka
skador är inte känt. 

NOTERAT
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800 kronor i månaden  
– för att parkera bilen
NACKA
Redan till sommaren
kan det komma att
krävas månadskort
hos SL för att parkera
på vissa infartspark-
eringar i Nacka. 

Förslaget kommer
från trafikenheten
och är en del i kom-
munens förberedel-
ser inför Slussen-
kaoset.

Redan till våren eller som-
maren skulle systemet kun-
na sjösättas, om tjänstemän-
nen på trafikenheten får som
de vill. Själva förslaget är ett
led i Nacka kommuns arbete
för att underlätta trafiksitua-
tionen i samband med om-
byggnationen av Slussen. 

Under arbetet med Dan-
viksbroarna märkte kommu-
nen att många av de som par-
kerade på de tillfälliga in-
fartsparkeringar inte kom
från Nacka eller Värmdö.

Värst på Sicklahalvön
Istället var det många som
bilpendlade in till sina jobb i
kommunen. Problemen var
störst på Sicklahalvön och
avtog ju längre bort från
Stockholms kommungräns
man kom.

– Våra infartsparkeringar

NACKA

Både ris och ros. Det
var blandade reaktio-
ner bland pendlarna
på månadskortkrav.

– Värdelöst, säger Niklas,
som inte vill uppge sitt full-
ständiga namn, innan han
skyndar vidare till jobbet.

– Inte bra, det känns lite
påtvingat, säger Tina Math-
iesen, som precis har parke-
rat bilen på infartsplatserna
högst upp i ett av parker-
ingshusen i Sickla. Själv
jobbar hon i området, men
kör inte till sitt arbete varje
dag. Ibland blir det kommu-
nalt. 

När NVP besöker Sickla en

gråkall morgon är det gans-
ka lugnt och ingen strid om
platserna. Det är sportlov. 

Efterlyser fler p-platser
Marcus Tegnander från En-
skede är på väg till jobbet och
har precis parkerat. Han har
noterat bommarna och ac-
cesskortläsaren som installe-
rats innan man svänger upp

på de övre etagen som utgör
infartsparkeringen.

– Det är väl bra att det finns
riktiga pendlarparkeringar.
Många som inte pendlar ver-
kar använda den till att ställa
sina bilar här, säger han.

– Sen behövs det fler par-
keringar här (i Sickla) över
huvud taget, tillägger han. 

ERIK LJONES

”Bra att det finns riktiga pendelparkeringar”

Marcus Tegnander tycker att förslaget om månadskort för att parkera är ett steg i rätt riktning. FOTO: MAGNUS FÖRNBERG

Månadskort, snart ett krav?

är tänkta för dem som ställer
bilen här och åker vidare kol-
lektivt, säger Mats Gerdau,
M, kommunstyrelsens ordfö-
rande. 

Om förslaget blir verklig-
het kan det krävas ett ac-
cesskort med månadsbiljett
för att få parkera sin bil.
Systemet har tidigare testats
på infartsparkeringar i Hud-

dinge kommun.  Förslaget är
så pass nytt att Mats Gerdau
ännu inte hunnit sätta sig in i
det. 

Inte heller tekniska nämn-
dens ordförande, folkpartis-
ten Gunilla Grudevall-Steen,
har fullständig koll på detal-
jer eller tidsplan. 

Det har dock trafikenhe-
tens chef Mikael Ranhagen:

– Förhoppningen är första
halvåret 2014, säger han.

Enligt Mikael Ranhagen
går det inte införa ett sådant
system på parkeringar som
ligger på kommunens mark
utan att ändra i detaljpla-
nen. Parkeringshuset vid
Sickla köpkvarter ägs av fas-
tighetsbolaget Atrium Ljung-
berg och skulle därför kun-

na vara en bra första etapp. 
Förlorarna i ett sådant

system blir de resenärer som
åker sällan, utan månads-
kort. Men det är en effekt
man såklart är medveten om
och som är oundviklig, me-
nar Mikael Ranhagen.

ERIK LJONES

erik.ljones@nvp.se
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NACKA 
Helheten är viktiga-
re än vilka enskilda 
stugor i Skuruparken 
som har ett kulturhis-
toriskt värde. 

Det är slutsatsen i 
en ny studie.

Det stora flertalet stugor i 
Skuruparken har byggts om 
så mycket att det inte finns 
något motiv för att bevara 
dem för framtiden. Men den 
lite ”vildvuxna” karaktären 
på de 70 stugorna sedda  
tillsammans ökar värdet. 
Så sammanfattar Nackas ti-
digare kommunantikvarie 
Johan Aspfors bebyggels-
en i den studie han gjort på  
uppdrag av naturreservats-
nämnden.

Frågan om vilka stugor 
som ska bevaras blir mer 
komplicerad av att material 
och byggtekniska lösningar 
många gånger är enkla, och 
i och med det svåra att un-
derhålla. Men nu har Nacka 
fått de stugor som ändå har 
ett kulturhistoriskt värde in-
delade i fyra kategorier, och 
Johan Aspfors slutsats är att 
åtta stugor bör bevaras.

En av dem är den enda  
bevarade vikbara stugan, 

som närmast bör betraktas 
som ”ett museiföremål”. 
De vikbara stugorna var  
stora som tält, och byggda i  
material som masonit.

Bakgrunden till dessa  
stugor är att Stockholms sjuk-
hem under mellankrigstiden 
började hyra ut tältplatser i 
parken. En del platser hyr-
des ut för en hel sommar och 
då försågs tälten ofta med 
trägolv. Så småningom er-
sattes tältduken av enkla 
väggar som kunde vikas ihop 
och transporteras med cykel 
från Stockholm. Golv och 
stugor packades ihop och  
förvarades i en lada om  
vintrarna. 

Bör vara ett urval kvar
Den första permanenta stu-
gan bör också bevaras, och 
den följdes av flera, som al-
la hade en tältlik, hög pro-
fil. Efter andra världskriget 
byggdes många stugor ut på 
olika sätt, så att de mer fick  
karaktären av små sportstu-
gor. Ett urval av dessa bör 
också få finnas kvar.

En av utgångspunkterna 
för att göra en inventering 
av stugorna var att beva-
ra de olika karaktäristis-
ka stugorna, bland annat 
den ”första stugan” och  

vikstugan, kommenterar na-
turreservatsnämndens ord-
förande Peter Zethraeus, M.

–Synen på stugorna som 
företeelse i ett blivande  
reservat påverkas inte av  
inventeringen, säger han.

Frågor måste förtydligas
Efter det nya samråd som 
hållits om skapandet av ett 
naturreservat – sedan det 
som tidigare hållits under-
känts – har 19 svar kommit 
in. Flera av svaren framför 
nya synpunkter och Nacka 
kommun måste nu gå ige-
nom vilken betydelse de kan 
ha i arbetet.

Dit hör länsstyrelsens 
svar, där man tycker att flera  
frågor måste förtydligas. 
Bland annat är Nackas 
underlag bristfälligt vad  
gäller hur de enskilda 
stugägarnas intressen ska 
vägas mot allmänhetens  
rekreationsvärde. Länssty-
relsen ställer sig tveksam till 
om dagens stugor innebär en 
så stor påverkan att det är 
motiverat att få bort dem. 

Länsstyrelsen anser att det 
inte går att utläsa om  Nackas 
planer kräver att nuvarande 
stugor avvecklas, eller om 
det innebär att inga nya pri-
vata inslag i parken tillåts.

”Ett urval av stugorna i parken 

Aulis Eerikainen arbetar på den stuga i Skuruparken han haft i tio år.       
 

Den första ”vikbara”  stugan 
som finns bevarad än i dag. 

JM AB, den nuvarande 
markägaren, motsätter sig  
att parken blir reservat. Man  
anser att kommunens mål 
går att nå ändå, samtidigt 
som företagets och stug- 
arrendatorernas intressen 
tillvaratas. 

Bildar kommunen ett  
reservat ändå anser JM att 
kommunen måste lösa in 
marken för omkring 50 mil-
joner.

Peter Zethraeus har fort-
farande som mål att det ska 
bli ett reservat i parken, men 
kommunen är beredd att gå 
andra vägar om det krävs. 

– De nya svar vi fått in från 
JM, stugägarna och länssty-
relsen gör att vi måste titta 
på hur vi nu ska göra. med 
stugägarna. Vi tittar på olika 
alternativ.  

 LENNART SPETZ

lennart.spetz@nvp.se



NACKA
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 4 MARS 2014 15

 bör bli kvar”

  ”Jag byter paneler och tak. Jag bor i Bålsta och stugan är bra om jag jobbar i den här delen av stan.” 
FOTO: NIKLAS BJÖRLING





Nyårsfirandet är över. Det nya århundradet
är här. Och med det ett nytt utseende på
Nacka Värmdö Posten. Meningen är att ni lä-
sare ska ha än-
nu större nytta
och glädje av
oss i fortsätt-
ningen. Hjärt-
ligt välkomna!

SKURU JUBILAR
Sven Sahlberg är känd för
sina djärva penseldrag.
Vid sidan av målandet
passar han på att skulpte-
ra. Barn och barnbarn har
fått stå modell. Nu fyller
han 90 år. > 19

Foto: Lars Tegman

Barnbarnsbarn
driver Sven

Mikael – bäste centern genom tiderna
NACKA INNEBANDY
Bästa centern i Sverige – någonsin. Fornuddens och landslagets lagkapten Mi-
kael Gunnarzon har blivit uttagen i "Årtusendets lag", utsett av tidningen
Svensk Innebandy.

Det är bara en sak som gäller för Gunnarzon som gör sin fjortonde elitsäsong:
SM-guld.

t
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Nacka
hotas av
ambulans-
konflikt
Ingångslön får förare se rött

NACKA/VÄRMDÖ AMBULANS
Flera ambulanssjukvårdare i Nacka och Vär-
mdö hotar att lämna sina jobb sedan det
uppstått en konflikt om deras löner. Lands-
tingets nya entreprenör Falck Ambulans AB
erbjuder personalen fortsatt anställning och
en ingångslön på 13 500 kronor. Ett skam-
bud, anser upprörda ambulansförare. 

Konflikten måste vara löst till den första
februari då Falck Ambulans övertar ambu-
lanssjukvården i delar av norra och södra
Stockholmsområdet. >6

Johan lovar naturskönt boende
VÄRMDÖ BOSTÄDER. JM har köpt mark vid Hålludden som tidigare ägdes av Ericsson. Nu planerar

bolaget att bygga bostäder. Dyrt, javisst. Men folk är beredda att betala för att bo naturskönt,

säger JM:s regionchef Johan Skoglund.                                                                                                                                   •1

INNEHÅLLET 

Värmdövägen 205, Box 735, 131 24 Nacka 
Annons: 716 29 60, Red: 716 92 70, Fax: 7167503

4 jan –10 jan  2000, v. 1

VÄRMDÖ  >12

Ett exempel 
på framgång

LOKALTIDNINGEN FÖR NACKA, VÄRMDÖ, BOO, SALTSJÖBADEN, ÄLTA

SALTSJÖBADEN  >8

Skylten som 
inte får tas ned

NACKA  >4

”Se kvinnovåldet 
i vitögat”

God fortsättning,
alla NVP-läsare!

Jan Arleij, 
chefredaktör och
ansvarig utgivare

Foto: Lars Tegm

VÄRMDÖ BROTT
En 21-åring från
Gustavsberg är en av
åtta ungdomar som
dömts för att ha pla-
nerat kravallerna i
Göteborg. En lägen-
het i staden använ-
des som sambands-
central.

>7

Kulturministern invigde kurdernas hus
NACKA SOCIALT Många gäster ville önska Kurdiska Riksförbundet välkomna när de invigde sin nya samlingslokal på
Henriksdalsberget i fredags, däribland kulturminister Marita Ulvskog (bilden). 

– Medan andra kulturhus kämpar för att överleva, öppnar ni ett nytt i alldeles egna lokaler, och det gläder mig
verkligen, sade Ulvskog.   >43

INNEHÅLLET

SALTSJÖBADEN  >44

Våldsamt rån
mot butiksanställd

VÄRMDÖ  >6

Skatt ska höjas
ännu en gång

NACKA  >22

”Sjöbussen”
rycker närmare

NACKA  >13

Chans till nybygge
av hyresrätter
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VÄRMDÖ ISHOCKEY
Värmdö HC och tränare Tommy Boustedt (bilden) går i
hetluften till helgen. Man börjar med ett dubbelmöte i
Ekhallen mot gotlänningarnas hockeystolthet Sudrets
HC.

Premiärdags för Tommy
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Foto: Ryno Quantz

– Ge plats åt hemlösa
Socialdemokraterna vill bygga om förskolan Granaten till härbärge

SALTSJÖ-BOO SOCIALT
Bygg om före detta förskolan Granaten, eller Rubinen, till härbärge åt
Orminges hemlösa missbrukare, föreslår oppositionsrådet Christina
Ståldal, s.  

Kommunens bostadsprojekt för att skaffa fram bostäder åt hemlö-
sa går för långsamt, och vänder sig främst till personer som kan klara
av ett eget boende, enligt Ståldal.

>8

Tema Bil & Trafik
> 25-41

TRAFIKSÄKERHET: 14 000 rattfulla varje dag  •38BILPROVNING: Hög klass på svensk bilpark   •36SÖDRA LÄNKEN: Alla sprängningar klara •28FRITID: Malin målar husvagnar •39

TEMA BIL & TRAFIK 

BILAR
Att göra investering-
ar i gamla veteranbi-
lar börjar bli allt van-
ligare. Personer som
annars lägger sina
pengar på aktier el-
ler obligationer vill
ha något mer påtag-
ligt att spekulera i.
– Visst kan man tjä-
na pengar om man
köper rätt modell i
rätt tid. Men risken
är stor att man i stäl-
let gör en dålig affär.
Marknadens efter-
frågan styrs av den
allmänna konjunk-
turen, bilens skick i
förhållande till priset
och olika trender, sä-
ger gammelbilsentu-
siasten Horst Brü-
ning (bilden).

>26–27

Foto: Jan Borgfelt

Veteranbilar drar
till sig investerare

Så här ser framtidens instrumentpanel ut. Några knappar och reglage behövs inte. 
Foto: DaimlerChrysler

TEKNIK
•Det pågår en smärre revolution i bilvärlden. Skruvar, muttrar, fjädrar, vajrar och stag
ersätts av fiberoptik, mikrochips, flytande kristaller, elektriska impulser och radiovå-
gor. Mekanik ersätts av elektronik. 

>30 och 35

Mekanik får vika 
för elektronik

EU-moppe storsäljareFORDON
De snabba EU-mopederna har blivit en succé. Hittills i år har det sålts 6 600 stycken.
Det är en fördubbling jämfört med förra året. Det är framför allt de nya klass I-mope-
derna som blivit riktiga storsäljare. 

>40

21-åring
hjärna
bakom
kravaller

NACKA FOTBOLL Juldagscupen i Nacka Bollhall lockade
som vanligt storpublik. Överraskningslaget Lasses poj-
kar, med gamla Nacka FF-spelare, vann finalen mot At-
las Copco. Anders Sjöstrand tar stolt emot bucklan.

Foto: Ryno Quantz

Lasses pojkar tog priset
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Lena på väg
ut i världen
VÄRMDÖ KULTUR
Sen i somras är hon
världskänd. Konstnären
Lena Norsander Vitikai-
nen. Dock inte på hem-
maplan som är Värmdö.
Tavlorna sjuder av färger,
av liv, av humor och allvar.
Men så har det inte alltid
varit. >16

NVP
samlar årets
händelser
2001 KRÖNIKOR Ännu ett
händelserikt och nyhet-
smättat år i Nacka och
Värmdö läggs till hand-
lingarna. NVP har tittat i
backspegeln i en årskröni-
ka över fem sidor. > 8-13

Värmdö fortsätter
växa snabbast i landet
Över 2 000 personer flyttade hit under året

VÄRMDÖ ALLMÄNT
Värmdös befolkning ökar mest i landet. Nu har kommunen 32 082
invånare. Under året flyttade över 2 000 personer till kommunen,

drygt 1 600 invånare lämnade Värmdö. Politikerna är glada över in-
flyttningen, men säger också att det skapar ökad press på kommu-
nens service. >6

Julafton i elva graders värme
NACKA KOMMUNALT Vivianne och Kaj Selestad i Evlinge var en av ett hundratal familjer i Värmdö kommun som drabba-
des av strömavbrott  i julhelgen. På julafton hade de elva grader inomhus och först efter två dygn kom värmen tillba-
ka. Ett femtontal bostadsområden i Värmdö kommun drabbades av strömavbrott under kortare eller längre perio-
der i förra veckan.  >7

NACKA/VÄRMDÖ  >14

Denna vecka
med Nyårskrysset

SALTSJÖBADEN  >5

Fritidsgård kvar
i kommunal regi

VÄRMDÖ  >20

Pers företag
flyter på bryggor

NACKA/VÄRMDÖ  >32

Våra starkaste
minnen från 2001

Foto: Ryno Quantz
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Vi hann inte långt in
på året innan det
unika maktskiftet

på Värmdö, som väckte ra-
balder långt utanför kom-
mungränsen, stod klart.

Det började lite försiktigt
med att oppositionsrådet
Christer Hedberg, utklädd
till tomte, kände sig miss-
förstådd, för Erik Nach-
manson ville inte ha någon
julklapp.

Sen hettade det till.
Kommunalrådet Ammi
Eriksson ville privatisera
hela Värmdö. Det fortsatte
när Eriksson med flera
upptäckte att Hedberg och
förra kommunalrådet (
hon som handplockat
Eriksson) Margareta Nach-
manson, hade dubbla pen-
sioner.

I februari sprack det bor-
gerliga styret på mitten.
Moderata Eriksson bildar
borgerlig minoritetsregim
med fp. Avfällingarna c,
mp och kd bildar ett mitt-
block med vågmästarroll.

En som inte bekymrade
sig nämnvärt än var kom-
mundirektör Magnus He-
denfalk. Han körde Volvo
S60 – politisk kris eller ej.
Planchef Peter Wester pas-
sade i alla fall på att hoppa
av. Med fallskärm. Gamla
kommunalrådet tillika
Tant Blå Margareta Nach-
manson gjorde comeback
på den åtalade Jerry Mar-
tingers riksdagsplats. Mar-
tinger åker sedermera in
och Nachmanson likaså,

fast i riksdagen alltså. 
Våren gick. 
Plötsligt står det i tid-

ningen att kommunalrådet
Eriksson inte vill ha någon
näringslivsdirektör. Och li-
ka plötsligt hamnar kom-
mundirren som åkte Volvo
S60 i blåsväder. En gam-
mal byggskandal i Lerum
återuppstår under märkli-
ga former. Även där rulla-
de kommunalrådshuvude-
na. Tillsättningen ska utre-
das. Snaran dras åt runt
kommunalrådet Eriksson
som hotar att avgå, fast av
budgetskäl.

30 maj faller det blå mo-
deratstyret efter 17 år. M
och fp lämnar över rodret
till c, kd, mp, s och v. Vi ha-
de lögnare vid förhand-
lingsbordet fräser kommu-
nalrådet Eriksson. Då gri-
per åldringarna in; Nach-
manson och Hans Lin-
dqvist (som också gör
comeback). Som man bäd-
dar får man ligga säger
Maggan. Det här får man
bara uppleva en gång i li-
vet menar Linkan. 

Retorikern Lars Bryntes-
son s blir ny politisk ledare
i Värmdö. Med förlutet hos
Marita Ulvskog. 

Knappt hade den nya
politiska ledningen
tillträtt, förrän det

ringde ut till sommarlov.
Juni gick, och juli, och den
politiska majoriteten stod
och stampade i spiltan, an-
gelägna om att få visa
handlingskraft.  

Första bästa tillfälle att

agera gavs när Värmdö
Tekniska Gymnasium tog
en kort svängom ut på
marknadsgolvet i augusti
månad. Raskt var skolsty-
relsens Johanna Hållén där
och flirtade. Skolan skulle
drivas i kommunal regi.
Men VTG valde, efter en
mycket hög politisk svans-
föring från oppositionen,
att artigt avböja inviten. 

Väl i friartagen uppvak-
tade man i september må-
nad regeringen med en
önskan om 35 miljoner
kronor. Det kostar nämli-
gen på att vara en populär
kommun, med stor inflytt-
ning. Att detta inte var
några ”bra-att-ha” pengar
utan snarare ”snart-vi-ha”
pengar, bekräftades när
majoriteten kallt räknade
in dem i budgeten för år
2002. 

Tilltaget fick oppositio-
nen att leka tysta leken un-
der hela budgetdiskussio-
nen i kommunfullmäktige
i oktober och hota med
bordläggning. Någon du-
sör från skattmästare Lars-
Erik Lövdén blev det till
slut heller aldrig.

Häremellan hann skat-
ten höjas, maxtaxan och
ett nytt gymnasium klub-
bas, Komvux invigas och
diverse ministrar avlägga
visiter. 

Moderaterna, å sin sida,
har under hösten i regel le-
gat lågt. Efter 16 års styre
är man ovan att sitta på av-
bytarbänken. Oppositio-
nen hämmas också av det
tvåfrontskrig man utkäm-
par, där den tuffaste stri-
den kanske utspelar sig på
eget territorium.  

Men när den blå krutrö-
ken väl lagt sig finns det
anledning att se fram emot
en intressant och engage-
rande valupptakt.

Annars då, vid sidan om
allt det politiska. Omöjligt
att komma förbi är då 120
veteranbåtar syntes på den
66:e veteranbåtsfestivalen.
Det största som hänt i
Gustavsbergs historia sä-
ger Jokke i Zooaffären.
60 000 personer kom. Och
äntligen var sommaren
här.

Gott slut! önskar lokalre-
daktörerna:

Charlotta Westling 
Esbjörn Wahlberg

Överkok
i politiska
grytan

Ja och nej. Kommunalrådet Ammi Eriksson var entydig - Värmdö ska bli mer privat. Men det fick hon plikta med. 16 veckor
senare fick hon avgå. 

Till höger: Två dvärgsilkesa-
por såg dagens ljus på Gus-

tavsbergs Zoo under juli
månad. Det är ovanligt att

denna art parar sig i fången-
skap och glädjen var stor

bland de anställda. Men säg
den glädje som varar; efter

några dagar dog aporna. 

Hans Lindqvist, cen-
terpartiet, kom in
med fart och fläkt i
det lokalpolitiska li-
vet på Värmdö un-
der året. En bok
hann han också
med att författa och
ge ut, ”Som jag ser
det”.  

Sommaren var lång, varm och vacker detta år. På Björkviks havsbad var det fullsmockat under många semesterdagar. Åke
Wikman såg klokt till att ta sin tupplur i skuggan.

2x185
Berg

Marsch in i makten. Christer
Hedberg har bidat sin tid som
oppositionsråd under många
år, men fick i maj chansen att
tillhöra gänget som bestäm-
mer. Det socialdemokratiska
kommunalrådet är även en väl
sedd aktör i amatörskåde-
spelarsammanhang.
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Inte konstigt
att Anne Lindé
tog priset
Skriv en krönika om

Boo. Mmm. Saltsjö-
Boo, denna största,

grönaste och snabbast
växande av Nackas kom-
mundelar. Vad har hänt
där? 

Jo, Grävlingsberg såldes
till slut. För 23 miljoner till
Magnus Frej med kom-
panjon. Förra ägaren Eva
Muncks planer på husbyg-
gen, konferens och café
gick därmed i stöpet, tre år
av överklaganden och pro-
tester från grannar är över.
För den här gången. Den
nye ägaren tänker inte säl-
ja varken bullar eller servi-
ce, mer sannolikt är att
han vill sälja mark. Följe-
tongen Grävlingsberg fort-
sätter i nya avsnitt 2002.  

En annan grej som dyker
upp i huvudet är Ve-
lamsund, Nackas stolthet.
Dit tar man utländska gäs-
ter för att berätta om kom-
munens oslagbart vackra
natur, visa dem havet och
glashyttan, Isaks keramik
och bjuda på lunch i
Långa Raden. Med all rätt,
för Velamsund är en oas. 

På ytan i alla fall. Tyvärr
känns oasen påklistrad
och tillgjord, som en bal-
long som snart spricker.
Rykten går om korrupta
tjänstemän, om entrepre-
nörer som anlitas utan
upphandling, om en rid-
skola med tveksam styrel-
se som tömmer ridklub-
ben på tillgångar, om
hemmagjorda avtal som
följs, men som i själva
verket inte alls gäller, om
förtalskampanjer och om
politiker som använder
området som sin egen lek-
stuga. 

Det senare hörde jag i
samband med tramset
kring vinberget. Områdes-
nämndens ordförande,
plus en tjänsteman, åkte
på studieresa för 50 000
kronor (samtidigt som
rockföreningen Ormen
kämpade för att hitta en
ny lokal att vara i) och de
bestämde sedan enväldigt
vad som skulle odlas på
berget. Den intressegrupp
som tillsatts, visade sig
sakna vetorätt. 

Pratet om Velamsund
som ett framtida, nordiskt
centrum för miljöforsk-
ning och anläggandet av
en 4H-gård intill ridsko-
lan, retar dessutom gallfe-
ber på alltför många män-
niskor. Jag hoppas på en
konstruktiv diskussion nu
när en ny bussväg ska dras
ut till området.

Det är oundvikligt
för en reporter på
lokaltidningen att

höra båda sidor, läsare hör
av sig, vissa är desperata.
GÖR något. Varför SKRI-
VER ni inget? I nuläget vet

jag inte vad som är sant.
Men låt oss återkomma i
ärendet Velamsund.

Härligt är då att konsta-
tera att dagverksamheten
Kärrtorpet lyckats hålla sig
utanför allt detta. DÄR kan
man prata om oas. 

Den gamla stugan har
rustats upp och blivit en
värdefull mötesplats för
psykiskt handikappade
personer som hjälps åt att
sköta skogen och djuren.
Stämningen är varm och
äkta.

Inte undra på att före-
ståndaren Anne Lindé fick
Boo Hembygdsförenings
kulturpris för att hon
”återuppväckt kulturland-
skapet kring Kärrtorpet”.  

Egentligen finns så
mycket kul och bra att pra-

ta om när det gäller Salt-
sjö-Boo. Jag avslutar året
med en tanke på Mansour
Rahimi, vardagshjälten
från Orminge som fick ti-
teln Årets Nackabo 2001.
Hans jobb är att ge ungdo-
mar en meningsfull syssel-
sättning efter skoltid. Såna
som han borde klonas så
fler unga, kreativa, spreti-
ga, osäkra själar som inte
passar in i mallen, får en
chans. 

Må gott och ha ett bra år
2002! 

Eva Strandberg

Till vänster: Janne Skyttberg, Christer Ahlfors, Calvin Böölja-Svendotter och Jostein Petter-
sen är några av Orminges drogberoende personer som nu fått en egen lokal att vara i på da-
garna.  Deras nya mötesplats ligger i Ormingehus (fd Boo sjukhus). Där kan de fika, prata och
ta en dusch om de behöver.   

Förra ägaren till Grävlings-
berg, Eva Munck, talar ut
om varför hon säljer det
som varit hennes hem, vi-
sion och arbetsplats under
flera år.  Grävlingsberg sål-
des till två privatpersoner
för 23 miljoner kronor.  

Tanken med att
återskapa Ve-
lamsunds vin-
berg skapade
osämja uppstod
mellan Boo om-
rådesnämnd
och vinbergets
intressegrupp. 

180 medlemmar ur Jehovas vittnen byggde ett nytt Rikets Sal i Orminge på fyra dagar – med lösvirke. En sällsynt discipline-
rad organisation gjorde att allt kunde snickras ihop på plats.

Kursprogram våren 2002Nr Kurs Ledare Start Tid Dag Min/g ggr Ålder Pris203 Teater MP 17 jan 18.00 Tor 60 13 9-11 700204 Teater MP 17 jan 19.00 Tor 60 13 11-13 700205 Balett        NT 14 jan 16.00 Mån 45 13 5-6 600206 Fameskola NT 14 jan 17.00 Mån 45 13 7-8,5 600207 Show-street-hip-hop NT 15 jan 16.00 Tis 45 13 7-8 600208 Show-street-hip-hop NT 15 jan 17.00 Tis 45 13 6-6,5 600209 Show-street-hip-hop NT 15 jan 18.00 Tis 45 13 9-12 600210 Show-street-hip-hop NT 16 jan 16.00 Ons 45 13 5-6 600211 Show-street-hip-hop NT 16 jan 17.00 Ons 45 13 6-7 600212 Showdans/modellteknik NT 16 jan 18.00 Ons 60 13 11-14 650213 Fridans/Danslek MN 16 jan 16.15 Ons 50 13 5-6 750214 Fridans/Impro/Komp MN 16 jan 17.30 Ons 90 13 7-9 850215 Fridans/Impro/Komp MN 16 jan 19.00 Ons 135 13 20- 1200216 Fridans/Danslek MN 17 jan 14.30 Tor 45 13 3-4 700217 Fridans/Impro/Komp MN 17 jan 15.30 Tor 90 13 10-12 900218 Dansteater MN 17 jan 17.30 Tor 120 13 16- 1100219 Hip-Hop LR,EL 14 jan 17.00 Mån 45 13 7-9 600220 Hip-Hop LR,EL 14 jan 18.00 Mån 45 13 9-12 600221 Jazzfunk LR,EL 14 jan 18.45 Mån 60 13 13-19 650222 Sagoteater IS 15 jan 10.00 Tis 45 13 3-5 550223 Sagoteater IS 15 jan 11.00 Tis 45 13 5-6 550224 Breakdance OH 14 jan 18.00 Mån 60 13 12-15 700225 Dans/Musiklek GT 16 jan 09.30 Ons 45 13 1-2 700226 Dans/Musiklek GT 16 jan 10.30 Ons 45 13 2-3 700227 Dans/Muskiklek GT 16 jan 11.30 Ons 45 13 2-3 700228 Jazzdans AM 19 jan 11.30 Lör 75 10 16- 850

Prova på flamenco? Ring för info!

Anmälan: www.boo.fh.se eller 747 72 00
Fax: 747 72 02 • E-post: tove.lindstedt@boo.fh.se

Gunilla Thorsell, GT, DanslekArbetat som dansare i 24 år, efter studier vid balettaka-demin i Stockholm, New York, London.Utbildad dan-sterapeut.Undervisat i historiska danser , klassisk balett  och  barndans under 16 år.Utbildad i Qi Gong.

Maria Nordlöw, MN, Fridans/Improvisation/Komp/DanslekUtbildad i barndans, fridans och improvisationvid Danshögskolan i Stockholm.Arbetat som dans och dramapedagog i  17 år. 

Natali Tsypkine, NT. Show-Street-Hip-HopShowdance - Hip Hop - StreetdanceUtbildad dansare i Ryssland. Arbetat som dansareoch koreograferat olika uppsättningar. Studerat vid Balettakademien i Stockholm.

Lise Rehn, LR & Emi Löfgren. Hip-HopUtbildad vid Janes Dansstudio. Har arbetat som dans-ledare i 7 år. Emi är utbildad på Boo Dans och Teater.

Ingrid Svensson, IS TeaterArbetat med barn och teater i flera år.

Mikael Perlitz, MP, TeaterFilm/teaterskådespelare i 11 år.

Ola Harder, OH, Breakdance

Annika Magnusson, AM, JazzdansUtbildad på Danshögskolan i Stockholm.

Våra ledare:

Box 122, 132 23 Saltsjö-Boo

Ilugn och ro skall ett
flertal högt uppsatta
tjänstemän inom EU

bland annat diskutera för-
svars-,utrikespolitik och
krishantering. Mötet för-
läggs därför till Grand Ho-
tel. Nacka kommun får an-
ledning att hissa EU-flag-
gan. Säkerhetspådraget
runt hotellområdet  är be-
tydligt större några måna-
der senare i samband med
att statsministern Göran
Perssonvärldens bjuder in
ett flertal progressiva leda-
re och regeringschefer till
ett möte vid Grand Hotel.
Men attentaten i New York
den 11 september leder till
att mötet får skjutas upp
på obestämd tid.

En stor händelse för
många Saltsjöbadsbor är
politikernas beslut tidigare
under våren att efter vissa
justeringar och ändringar i
förslaget till detaljplan för
bostadsområdet vid Ho-
tellviksområdet och Re-
staurantholmen låta ären-
det gå vidare. Henrik
Isoz,m, Per Lidén, kd och
Roland von Malmborg,
mp, reserverar sig mot be-
slutet.

Nacka och Saltsjöba-
dens hembygdsföreningar
kräver att detaljplanen för
Restaurantholmen ska ri-
vas upp. 

Samtidigt väcks oron
bland de boende vid Salt-
sjöbadens sjukhus efter att
ägarna aviserat att de pla-
nerade  att höja hyrorna
med 75 procent. De boen-
de riskerade att tvingas att
omförhandla sina hyror på
egen hand. 

Strax innan sommar-
semestern skriver sty-
relseordförande i

Nordisk Renting, Sven-Åke
Johansson, ett brev till po-
litikerna i kommunstyrel-
sen där han förklarar att
bolaget kan tänka sig att
överta marken på Restau-
rantholmen för att i fram-
tiden utnyttja den till kon-
ferensverksamhet och an-
nan verksamhet. Johans-
son bor granne med Re-
staurantholmen som en-
ligt det pågående planar-
betet ska bebyggas med 30
lägenheter. Politikerna i
fullmäktige väljer att bord-
lägga förslaget till detalj-

plan och exploateringsav-
tal.

Även världskändisar har
sin vardag i Saltsjöbaden.
Carola Häggkvist flyttar
från Värmdö till Saltsjöba-
den. Uppfinnaren Håkan
Lans som fått utmärkelsen
”Årets företagare” berättar
i en öppenhjärtlig intervju
om den pågående striden
om patentet på hans färg-
grafik. Vardagshjältarna,
de som vågar ifrågasätta
och skapa debatt i syfte att
upprätthålla allas vår de-
mokrati, är flera.

Carin Brandt som kart-
lagt hur tjänstemännen
skött handläggningen av
det pågående detaljplane-
arbetet på Älgö drar igång
en lokal debatt. JO ger
henne rätt på vissa punk-
ter. De lokala politikerna
tar till sig av kritiken. En
utredning om möjligheter-
na att bygga en kretslopp-
sanpassad vatten- och av-
loppsanläggning på Älgö
snabbutreds.

Frivilliga krafter försö-
ker göra sitt genom
att påverka politiker

och andra beslutsfattare.
Saltsjöbadens idrottsföre-
ning anser att kommunen
måste sköta städningen av
hallarna bättre. Samtidigt
presenterar de idén om att
bygga en idrott- och kul-
turhall i egen regi. Hallen
ser de som ett integration-
sprojekt, ett försök att få
ungdomar i Fisksätra och
Saltsjöbaden att närma sig
varandra.

I Fisksätra stärks före-
ningslivet. Musikförening-
en har börjat arbeta för att
få en replokal. Dataföre-
ningen Dig it ska tillsam-
mans med studiefrämjan-
det driva en mediastudio.
Kvinnoföreningen Rosen
flyttar till nya lokaler. Fri-
tidsgården i Fisksätra invi-
ger sin nya dansstudio och
Anders Carlberg från
Fryshuset är på besök för
att berätta mer om olika
frivilliga
verksamheter(Morsor och
farsor på Stan, Lugna Ga-
tan, United Sisters) som
kan öka tryggheten i lokal-
samhället. Saltsjöbaden
Sjöscouter fyller 70 år. Salt-
sjöbadens församling sam-
lar in 64 000 kronor till Lut-

herhjälpen.
Tippen centrum byter

namn till Saltsjöbaden
Centrum . Namnbytet le-
der till debatt på NVP:s in-
sändarsidor. Centruman-
läggningen lockar köpsug-
na kunder och under året
utses  Saltsjöbaden
Centrum till ”Årets ny-
komling” av branschen.
Tillsammans ökade företa-
garna sin omsättning med
14,8 procent under 2000,
vilket placerar dem på
tredje plats på Stockholms
lista.

Miljödomstolen dömer

till Börje Nässlings fördel.
Domstolen gör bedöm-
ningen att båtar och poto-
ner ute på fastigheten på
Gåsö, ryms inom ramen
för det småbåtsvarv som
Nässling har rätt att bedri-
va. Nacka kommun vill att
Nässling förstärker miljö-
säkerheten. Nässling som i
syfte att gå miljöinspektö-
rerna tillmötes ansökt om
bygglov för en förråds-
byggnad, har fått avslag av
politikerna i områdes-
nämnden. Domen över-
klagas.

Kerstin Sandström
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Ett färgstarkt
år av med-
och motgång

Efter 25 år som polis lämnar Bo Bergman sitt Fisksätra. När-
polisen flyttar till nya lokaler i Nacka Strand.

Musikföreningen , Musik i Fisksätra, består av ett ungt gäng som brinner för hiphop. Under året har de tvingats flytta ur sina
tillfälliga lokaler i biblioteket. 

Centerns partiledare tillika Saltsjöbadsbon, Lennart Daléus,
vilar upp sig i fritidshuset på Ingarö efter att han bestämt sig
för att avgå som partiledare  sedan kvällstidningarna skrivit
om att han åkt taxi på skattebetalarnas bekostnad.

Brottsåret 2001. Bankomaten vid Föreningssparbanken i Saltsjöbaden Centrum  sprängs. Ett brutalt rån mot en Vivoanställd
visar sig vara planerat av en före detta anställd. En 13-årig  cyklist på väg hem från innebandyturneringen i Fisksätrahallen
påkörs och dödas av en man som misstänks vara starkt drogpåverkad.

De som besökte Inter-
nationella festen i Fisk-
sätra under Saltsjö-
badsdagarna i juni
bjöds på gycklar-
konster och musik-
underhållning.

FÖNSTERTÄTNING

PERSIENNEREgen tillverkning!
MARKISER

717 15 20 -717 22 00

Torsv. 61/ing Runvägen
SALTSJÖBADEN

NACKA ISHOCKEYDet var pojkishockey för hela slanten i
Nacka under Trettondagshelgen. Två turneringar spela-
des samtidigt i Björknäshallen och Nacka ishall. Stund-
tals var det tuffa tag, men överlag var det viktigaste att
alla fick vara på isen och ha roligt. Foto: Ryno Quantz

Ishockey på pojkars vis
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Nr  2

Brevbärare
bäst i Sverige 
VÄRMDÖ ALLMÄNT
Brevbärarlaget i Djurhamn är
bäst i Sverige på att dela ut
post. Det anser i varje fall
Svensk Adressändring och
Posten – och det för andra
året i rad. •10

Ovanligt lugn nyårs-
helg för polisen •6

Man trakasserade
kvinnlig direktör •6

Lidl 
köper
mark i
Mölnvik
MÖLNVIK ETABLERING
Den tyska lågpriskedjan Lidl är på väg att få
köpa mark av Värmdö kommun. Lidl är på
väg att öppna en rad butiker runtom i Sveri-
ge. I Orminge och Bålsta har man redan fått
klartecken och öppnar där inom kort. Låg-
priskedjan håller dock en mycket låg profil
utåt.

>7

NACKA  >6

Kvinna fick nyårs-
raket i ansiktet

SALTSJÖ-BOO  >14

Orminge får 
fler p-platser

SALTSJÖBADEN >19

Läxhjälp ger 
gott extrastöd

VÄRMDÖ  >8

Djurönäset vill
stoppa bad

Lotta Almgren, Jeanette
Deljemar, Göran Olsson och
Susanne Löfvinge utgör det
belönade brevbärarlaget
från Djurhamn. 

Foto: Lars Tegman

Skulptören som fascineras av kroppar
SALTSJÖ-BOO KONST Skulptören Lasse Nilsson har alltid varit intresserad av kroppar och anato-
mi. Det märks inte minst i hans konstutövande, men det blir mycket “kroppsarbete” även till
vardags – då arbetar Lasse Nilsson nämligen som naprapat. >16

Foto: Lars Tegman
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Nr  2
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Skolbygge
kan kräva
sänkt hastighet
Varken Vägverket eller Värmdö kommun anser sig ha
råd med nödvändig väglösning

VÄRMDÖ SKOLA
Majoritetens planer på att bygga en skola i Hagaberg kan tvinga fram
kraftiga hastighetsbegränsningar på väg 222. Vägverket kräver bland
annat 30 km/h på en 400 meter lång vägsträcka vid infarten till sko-
lan.  Skolan ska rymma minst 300 elever och kommer att kosta runt
100 miljoner kronor. Tidigast hösten 2005 kan den stå klar. >13

Spång krävs
på miljonerna  
NACKA TVIST
Nackabon Ulf Spång har
stämts av Skandia på 278
miljoner kronor. Bolaget
anser att den tidigare fi-
nansdirektören fört bola-
get bakom ljuset. >6

Två döda
i halkloycka
VÄRMDÖ OLYCKA
Två Värmdöbor omkom i
förra veckan i en trafiko-
lycka på Ingarö. De båda
färdades i en bil som fick
sladd i blixthalkan och
krockade med en buss.> 6

Hemtjänst
bantas ned
NACKA ÄLDRE
32 tjänster ska tas bort
från den  kommunala äl-
dreomsorgen. >8

Modevärld på knä för Beatas idéer
FISKSÄTRA MODE Hon kallar sina kläder ett välskräddat streetmode.
Och tydligen är det ett lyckat koncept. Via Fisksätra och Rom arbetar
nu Beata Szenfeld i London, som assistent på ett av de stora mode-
husen. >16

INNEHÅLLET

NACKA  >9

Skandiachef köpte
villa för 12 miljoner

SALTSJÖBADEN  >10

Sjukhuset måste
skära kostnader

NACKA  >15

Mysterium med
upphittad sked

VÄRMDÖ  >7

Socialstyrelsen
kritiserar läkare
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VÄRMDÖ BANDY Gustavsbergs IF vann matchen mot Tellus
på nyårsaftonen med 9-3 (6-2). En av spelarna på isen
var Stefan Tufveson (bilden), som gjorde sin tredje
match för säsongen. Han behövs i laget om GIF ska lyck-
as i det stundande play-off spelet. Foto: Lars Tegman

Stefan kan visa vägen

Foto: Lars Tegman

Hårda fakta i Patrik Karlssons utredning. Foto: Lars Tegman

Näringslivet slår larm
i befolkningsfrågan
NACKA/VÄRMDÖ ARBETSMARKNAD
Om tio år kommer Sverige att hamna i en kris när det
gäller befolkningsstrukturen. I vissa kommuner kommer
en tredjedel av arbetskraften att försvinna. Nacka och
Värmdö drabbas inte fullt lika hårt, det visar en rapport
från organisationen Svenskt Näringsliv. >11

Nya fall av misstänkt
ofredande på skolor
VÄRMDÖ BROTT Närpolisen har fått in tre nya anmälningar
om ofredande mot barn under förra veckan. Polisen ser

allvarligt på händelserna och har under veckan patrulle-
rat runt skolorna i kommunen. •8

Klassisk pardans i modern tappning
VÄRMDÖ ALLMÄNT Långsamt, långsamt, snabbt och snabbt. I veckan fick Värmdös alla nionde-
klassare en lektion i klassisk pardans – men i modern tappning. •12

Försvarets mark
inte till salu
VÄRMDÖ ALLMÄNT
Försvarets mark i Värmdö
kommun är inte längre till
salu. Fortifikationsverket
har stoppat utförsäljning-
en i avvaktan på regerin-
gens proposition. Värmdö
kommun vill inte se en pri-
vatisering av marken och
har uppvaktat finansmi-
nister Per Nuder. >6

Värmdöelever
förbättrar betyg
VÄRMDÖ OLYCKA
Värmdös elever klättrar i
betygsskalan. Nu är de
näst bäst i länet. Men fort-
farande har kommunen
en lägre procent än andra
vad gäller elever som stu-
derar vidare vid universi-
tet och högskolor. 

>9

“Kobran” sätter
skräck i sjöbusar
SKÄRGÅRDEN BROTT
Sjöbusarna har en tuff
sommar framför sig. Kust-
bevakningen har en ny ra-
cerbåt, en så kallad Kobra,
som gör över 60 knop. För
nyfikna som vill ha en för-
handstitt, kommer racer-
båten att vara utställd på
båtmässan i Älvsjö under
vecka tolv. >16

Foto: Lars Tegman

NÄRINGSLIV  >25

Älgöuppfinnare 
prisades i Korea

BOO  >15

Hembygdskänsla
efter Booprojekt

KULTUR  >23

Hon gör dans av
Gärdestads musik

NYHETER  >6

Gott hopp om att
gripa Sicklarånare

nvp.se

I  TIDNINGEN

Hård kritik mot
“pigavdrag”
NACKA POLITIK
Majoritetens brev om
skatteavdrag på hushåll-
stjänster fick hård kritik
från vänstern på årets
första kommunfullmäkti-
gemöte. På bilden: Anders
Wennerström (kd), Eva
Öhbom Ekdahl, Erik
Langby (m) och Stefan Sa-
läng (fp). >18

K-pistman
dömdes
till
psykvård

•16

Värmdötjej 
i skidkrasch
GUSTAVSBERG/ASPEN
OLYCKA
Värmdötjejen Emma Fu-
ruvik kraschade under ett
Skicross-lopp i den presti-
gefyllda tävlingen X-ga-
mes i Aspen, Colorado,
förra söndagen. Hemma i
Gustavsberg vakar hennes
oroliga familj vid telefo-
nen. •22

Värmdövägen 205, 131 24 Nacka 
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NACKA RODEL När Bengt
Waldens lagkamrat sedan
många år, Anders Söder-
berg, i fjol lade av fick
Bengt återgå till singel-
åkandet. 

Hans mål är OS i Turin. 
Foto: Ryno Quantz

Bengt Walden
vill till OS 
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Järla sjö blir nav för modeindustrin
JÄRLA SJÖ MODE
Stockholm Modecenter kommer att flytta från Liljehol-
men till Järla sjö. Lokaler som ska ge plats åt 300 företag
ska stå klara om ett år. Flytten innebär att bowlinghallen
Bowlers tvingas flytta och ett 20-tal personer sägs upp.

Tema Näringsliv   >22

19 sidor Tema 
om näringslivet 
i Värmdö •21–39

Lösa hundar
river och
sargar rådjur
VÄRMDÖ ALLMÄNT    Hundar som river rådjur håller på att bli ett växan-
de problem på Värmdö. Bara sedan årsskiftet har polisens viltvårda-
re tvingats avliva tre rådjur som jagats ikapp och skadats svårt av lö-
sa hundar.

– Mörkertalet är stort, vi har ingen aning om hur många djur som
skadas varje år, säger Jens Höglind, närpolis i Värmdö. >6

I  TIDNINGEN

SPORTEN

NACKA HANDBOLL 
Jönköpingslaget Hallby innebar, som väntat, inga pro-
blem för Skuru i lördagens elitseriemöte.

281 besökare såg hemmahoppen vinna med 31-16
(19-10). Bäst i Skuru var spelmotorn Therese Helges-
son (bilden) som gjorde nio mål.

Foto: Jenny Frejing

Säker seger för Skuru

TEMA
NÄRINGSLIV

Unga företagaresäljer bra •33
Coachning gör företag bättre • 23

Lyckad matchningav arbetslösa •24

NACKA: Innovatörer får stöd
•36–37SKÄRGÅRDEN: Förening hjälper företagare •28VÄRMDÖ:  Fler kvinnor bollar företagsidéer •38–39

www.nvp.se

Modecenter tar plats i Järla sjö •22

Katarina Romell blirVår Gårds nya vd •26–27

Mötesplatsför möbler •34–35

Pensionärer vill
ha Biet kvar
NACKA ÄLDRE
Maj-Britt, Gunhild och
Evy åkte i förra veckan till
Nacka stadshus för att
protestera. Med sig hade
de en protestlista och
många av grannarna på
Biet i Finntorp.
– Vi vill ha kvar våra sam-
lingslokaler, säger Evy. 

>10

Det blir lättare
att samåka
VÄRMDÖ TRAFIK
I måndags sjösattes det
första bil-samåkningspro-
jektet i Värmdö som ett
led i den 50 dagar långa
trafikkampanj som pågår.
Peder Cederschiöld från
Evlinge är en av dem som
nu söker en kompis att åka
med på morgnarna. >7

Värmdöborna
har blivit 35 000
VÄRMDÖ ALLMÄNT
Värmdö växer så det kna-
kar och ökar procentuellt
sett mest i landet. 

I veckan fick kommu-
nen sin 35 000:e invånare
– Axel som i lördags fyllde
ett år och som tillsam-
mans med mamma och
pappa flyttar in i en spril-
lans ny villa i Ljung.

> 12

VÄRMDÖ  >24

Lyckad matchning
av arbetslösa

NACKA  >6

Missbruksvård
ska utredas

KULTUR  >42–43

Konstnärers
verkstad i bilder

GUSTAVSBERG  >40

Spårtaxi till 
Värmdö 2010?
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21–27 februari, 2006
Nr  8

Pimpeltävling i Ältasjön
ÄLTA FRITID Linus och kompisarna August, Alex, Pontus, David och
Kevin var några av deltagarna i lördagens pimpeltävling på Ältasjön.
Minusgrader och snöyra hindrade inte 41 entusiaster från att vara
med och slåss om klubbmästartiteln. >19

Foto: Jenny Frejing

Ny friskola får nej
från Skolverket
GUSTAVSBERG SKOLA Skolverket avslår Värmdö
kommuns, Lemshaga och Grantomtas ansökan
om att få starta den nya friskolan Chamottesko-

lan i Gustavsberg, som tidigare hade arbetsnam-
net det Modiga Högstadiet. ➤ 6

Oro för fler hot på Saltsjöbanan när taxan höjs
NACKA När enhetstaxan gällt inom kollektivtrafiken har hot eller våld mot personal på Saltsjö-
banan minskat dramatiskt. Med högre priser växer oron för att problemen återkommer. ➤ 6

Värmdö får 
köpa Börjesvik
DJURÖ Stockholms stad
erbjuder Värmdö kommun
att köpa sommargården
Börjesvik på Djurö för åtta
miljoner kronor. 

– Vi har fått ett erbjudan-
de om ett fast pris under två
månader, säger kommun-
styrelsens ordförande Jonas
Nilsson . ➤ 16

NACKA HANDBOLL
Skurus seger mot BK Heid
var nygamle coachen Åke
Samuelssons 15:e raka elit-
serieseger. ➤ 28

Konst om könsroller på länsmuseet
NACKA Kjartan Slettemark är en av de sex konstnärer
som den närmaste tiden ska ge sin bild av könsroller och
identitet i Länsmuseets nya utställning Attityd. Teknikerna
varierar från broderi och måleri till foto och video. ➤ 18-19

FOTO: JENNY FREJING

NÄRINGSLIV 20

AMS-chef positiv
till nystartsjobb

INGARÖ 7

Hammarslag
gav fängelse

LÄSARSIDAN 27

Halo över 
Järlasjön

VÄRMDÖ 7

Värmdö nia på
inkomsttoppen

SPORTEN

Ohly stöttade
blockad i Boo
BOO Trots att Kommunal
på torsdagen inledde sin
nyanställnings- och över-
tidsblockad mot vårdföreta-
get Curanda har ingen lös-
ning träffats. Nu har flera
toppolitiker gett sig in i
konflikten, bland dem Lars
Ohly, som fanns på plats i
Boo. ➤ 14

Elever får
skolskjuts
RUNMARÖ
Julia, Amanda och Ella på
Runmarö får skjuts till sko-
lan, efter att både lärare,
rektor och förvaltnings-
chefen ingripit. 

– Jätteskönt att det löste
sig, säger Linn Kempe, mam-
ma till Amanda och Julia.

➤ 16

Besöksadress Värmdövägen 205,  Nacka 
Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 
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Reversibelt fält
permanentas?
GRISSLINGE Vägverket
föreslår att man skrotar fyr-
fältslösningen på Grisslin-
gerakan och istället förbätt-
rar och permanentar den
befintliga trefältslösningen.
Verket inleder också ett för-
sök för att kunna behålla
det reversibla körfältet året
runt. ➤ 10

Femtonde 
raka för Åke

”Det gäller att 
ta vara på tiden” ➤ 12

Möt den andra av NVP:s krönikörer:

nvp.se
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S-kritik mot
Langbys
dubbla roller

Lyft för skejtare med nytt strandtorg
NACKA När JV Svenssons torg i Nacka strand förvandlades
till en stenstrand har skejtarna börjat komma. Fastighetsäga-
ren AP har inga invändningar mot sina nya gäster. ➤18-19

FOTO: JENNY FREJING

NYHETER 6

Livshotande skador
efter misshandel

NACKA 27

Martina bytte Boo
mot Vasastan

KULTUR 37

Mellobåten
lättar ankar

NYHETER 11

Misstänkt taxirånare
anmälde sig frivilligt

8 sidor om Hälsa & Skönhet
NACKA/VÄRMDÖ NVP:s tema om hälsa och skönhet har
tipsen som kan leda till en bestående förändring av ditt liv.
Oavsett om det handlar om tatueringar, vad du ska ha på dig
i vår eller hur du håller liv i träningen.       ➤ 29-36

”Tryckfel eller 
manipulativ reklam”➤ 10

NVP-krönikören Andreas Holmqvist:

NACKA Nackas starke man Erik Langby, m, sitter på tunga
poster i såväl kommun, landsting som länsstyrelse. Opposi-
tionen ser hans många uppdrag som ett problem ”Han sitter
på dubbla stolar, säger Gunnel Nyman Gräff”, s. ➤ 8

C vill ha blixtlås
vid Björknäs
SKURU Boobon Jerry Gus-
tafson är trött på krockarna
på Skurubron. Nu har han
föreslagit Nacka kommun
att ersätta stopplikten vid
påfarten i Björknäs med en
blixtlåsmodell.  Även cen-
tern har nappat på idén,
men på Nacka kommun är
man skeptiska till lösningen. 

➤ 9

Nacka sa nej till
Värmdöförtur
VÄRMDÖ 17 kommuner
godkände till slut Värmdös
yrkande om att få ge sina
egna elever förtur på  Värm-
dö  gymnasium. Nacka var
inte en av dem.

– Vi hade uppskattat om
Nacka gått på samma linje
och stöttat oss, säger Peter
Bondesson, fp. ➤ 9

Kalhygge vid
sjukhus upprör
NACKA
1 500 kvadratmeter skogs-
mark försvinner när Nacka
sjukhus bygger sin nya per-
sonalparkering. Nu prote-
sterar grannarna mot sköv-
lingen.

–  När de är klara kom-
mer all grönska att vara
borta, säger Marika Bogren.

➤ 7

Spa-trenden har
flyttat hem ➤ 32

Kända Nackabor om
hälsa och skönhet ➤ 36

Kicki letar efter
trender överallt ➤ 30-31

Kroppskonst➤ 34-35

TEMA
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VÄRMDÖ INNEBANDY
Odelberg slutade ett poäng efter seriesuveränerna Visby. Nu
väntar kvalspel och norrländskt motstånd, och därmed finns
möjlighet till division ett-avancemang fortfarande kvar. 

➤ 43

SPORTEN

Odelberg bara nära…

Nybyggd Skurubro 
kan avgiftbeläggas
NACKA/VÄRMDÖ Bilisterna kan komma att få be-
tala för den nya Skurubron. Det föreslås ske ge-

nom en broavgift på fem kronor. Men oppositio-
nen i Nacka är kritiska. ➤ 6

Värmdös niondeklassare bjöd upp till dans
VÄRMDÖ I tisdags stod Titanix på scenen i Hemmesta sporthall. På dansgolvet visade Värmdös samt-
liga nior upp vad de lärt sig under de senaste veckornas dansträning. ➤ 12

Nattvandrare får
mindre bidrag
VÄRMDÖ Nattvandrarna i
Värmdö ansökte om 81 000
kronor i bidrag för 2009.
Förutom det traditionella
nattvandrandet vill de ge-
nomföra utbildningsinsat-
ser riktade mot föräldrar.
Men bidraget krymptes.

➤ 12

NACKA HANDBOLL
Nathalie Hagman, 17 år, har
klivit fram och blivit Skurus
hetaste målskytt. I helgen
gjorde hon nio nya mål.

➤ 30

Längs äventyrets stigar
KULTUR Claes Grundsten har vandrat i och fotograferat
landskap över hela världen i många år. 50 vandringar skil-
dar han nu i boken ”Äventyrets stigar”. Och han är dessu-
tom aktuell på konstnärshuset i Stockholm. ➤ 22-23

FOTO: JENNY FREJING

VÄRMDÖ 13

Värmdölärare
bäst i Sverige

ARTIKELSERIE 18

”Tsunamivågen
dök upp överallt”

SPORT 29

Härenstam 
började i tid

NYHET 9

Man tvingade ner
konduktör på spåret

SPORTEN

Värmdö högt på 
jämställdhets-
toppen
NÄRINGSLIV Värmdö är
Sveriges näst mest jämställ-
da företagarkommun enligt
en rankning av Företagar-
na. Men trots topplacering-
en är egenföretagandet
bland männen fortfarande
mer än dubbelt så stort. 

➤ 21

Personal sena
med anbud
VÄRMDÖ Personalen på
Hemmestahöjden vill driva
vårdboendet på Ljung som
ett personalkooperativ.
Men de kan ha missat sin
chans, eftersom inget for-
mellt anbud inkommit från
dem innan tiden gick ut i
förra veckan

➤ 13

Besöksadress Värmdövägen 205,  Nacka 
Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 

3 FEBRUARI 2009
ÅRG 20, NR 06

Polisen söker 
civila hjälpredor
NACKA/VÄRMDÖ
Polisen söker med ljus och
lykta efter engagerade
medborgare i Nacka. 

Tanken är att de så kalla-
de volontärerna, på sin fri-
tid och utan ersättning, ska
hjälpa polisen att förebygga
brott. 

➤ 7

Måltjuven
Nathalie

”Det är ju trots allt
Nacka Gymnasium” ➤ 10

Ny krönikör i NVP! Alexander Kuronen:

nvp.se

Iréne, 85, har inte 
varit ute sen 2008
VÄRMDÖ I september 2008 flyttade Iréne Holm in
på Gustavsgårdens demensavdelning. Sedan dess

har hon inte varit ute. Personalen säger att hon in-
te vill, men hennes make håller inte med. ➤ 6

Älta växer – på skogens bekostnad
REPORTAGE De närmaste åren kan Älta få ett tillskott på över 1 000 nya bostäder. Det innebär sannolikt
mer service och kommunikationer. Men Ältabarn är oroliga att deras skog ska försvinna. ➤14-15

Skärgårdsbåtar
har isproblem
SKÄRGÅRDEN Båttrafi-
ken ut till Värmdös alla öar
har drabbats av problem på
grund av isen. De snabbare
båtarna har dragits in och
ersatts med större, lång-
sammare båtar. Största för-
ändringen är i området
Grinda, Husarö och Möja. 

➤ 12

ÄLTA KONSTÅKNING
Rebecka Emanuelsson,15,
ska försvara Sveriges färger
i junior-NM. ➤ 28

Politikernas favoriter i bokhyllan
KULTUR&NÖJE Värmdös politiker ska de närmaste veck-
orna framträda på en, för dem, annorlunda arena, nämli-
gen biblioteket. Camilla Lien, M, är först ut. Hon tror ”abso-
lut inte” att moderater och sossar väljer olika böcker. ➤ 22

FOTO: JENNY FREJING

LUNCHPATRULL 13

Nära toppbetyg
för Tre med kök

SALTSJÖBADEN 16

Får nio miljoner 
i skattesmäll 

NACKA/VÄRMDÖ 17

Barn kämpar
för Haiti

NYHETER 9

Saknad kvinna
hittades död

SPORTEN

Gustavsberg gör
bröllopsporslin
NÄRINGSLIV Hovet vill
att alla ska kunna köpa
kunglig guldkant till varda-
gen inför kronprinsessans
bröllop i sommar. Gustavs-
bergs porslinsfabrik är ett
av de företag som bidragit
till serien av officiella bröl-
lopssouvenirer. 

➤ 20

Ryttare kan 
få ridförbud
VÄRMDÖ Efter flera olyck-
or med hästar vill närboen-
de ha ridförbud på Knarr-
näsvägen. Då skulle enda
vägen till Velamsunds rid-
marker strypas för hundra-
tals ryttare. Nacka säger nej
till förbudet. Värmdö sa
först ja, men har nu ändrat
ståndpunkt. ➤ 18-19

Besöksadress Värmdövägen 205,  Nacka 
Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 
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Betydligt fler 
är arbetslösa
VÄRMDÖ Under förra året
ökade arbetslösheten i både
Nacka och Värmdö mycket
kraftigt, i Värmdö med hela
39 procent. ”2009 innebar
en oerhört markant föränd-
ring. Arbetsgivarna drog
öronen åt sig”, säger Juan
Avila på AMS. ➤ 7

Rebecka – ett
medaljhopp

”Nu ska du låtsas 
att du är en frukt” ➤ 9

NVP-krönikören Linn Bäckman:
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MED HAMMARBY SJÖSTAD NVP.seLäs även:

Värmdöstuga
kan bli ABBA-
museum
NYHETER Björn och Lena Ulvaeus har erbjudit Värmdö kom-
mun att få disponera den världsberömda skrivarstugan på
Viggsö, där många ABBA-hits kom till världen. Kommunen
är positiv och nu kan Värmdö få ett ABBA-museum. ➤ 6

Skotta bort problemen från taket!
NACKA/VÄRMDÖ Takröjaren Jens Sterner har bråda dagar.
Snöfyllda tak kan bli ett gissel för villaägare. ➤ 14

GUSTAVSBERG ISHOCKEY
Det råder ingen tvekan om att Värmdö har
vänt på steken och hittat formen. Efter en
något trög start i Alltvåan har laget nu fyra
matcher i rad bakom sig utan förlust.    ➤ 26

FOTO: JENNY FREJING

SPORTEN

Fler halkolyckor – men 
Nacka kommun spar in på sand
NACKA/VÄRMDÖ Tö och frost om vartannat har fyllt
Nacka närakuts väntrum. ”Bara de senaste dagarna har vi
fått in hundra fall av halkolyckor”, säger chefsläkaren Tor-
björn Wäneland. Men Nacka spar nu in på sand i de lådor
som står runt om i kommunen. ➤ 8

Tennishall blir
störst i Värmdö
VÄRMDÖ Gustavsbergs
Tennisklubb har länge brot-
tats med överfulla banor.  

Men nu kan fyra banor
snart bli åtta. I förra veckan
kom klubben och kommu-
nen överens om en ny hall,
som kan bli Värmdös störs-
ta inomhusarena. 

➤ 12

Misstankar 
om barnporr 
chockar förening
NACKA Som NVP tidigare
skrivit är en idrottsledare i
Nacka misstänkt för barn-
pornografibrott. Mannen
har jobbat heltid med sin 
idrott och haft daglig kon-
takt med barn. Nu har före-
ningarna underrättats. Re-
aktionen var chockartad,
enligt polisen. 

➤ 6

Larmade men
fick ingen hjälp
VÄRMDÖ En boende på
Gustavsgården larmade
upprepade gånger utan att
få hjälp. Händelserna har
lett till en anmälan. Nu krä-
ver kommunen att äldrebo-
endet agerar.  

➤ 10

Värmdö ångar på med
nya segrar i Alltvåan

”Är artikeln skämt 
eller allvar?” ➤ 2

NVP INSÄNDARE:
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NACKA 16

Han blir yngst på
Mount Everest

LUNCHPATRULL 12

Bra mat men
sämre sallad

KULTUR&NÖJE 20

Få koll på
konstvåren

NYHETER 10

30-åring 
dog av kylan

Besöksadress Värmdövägen 205,  Nacka 
Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 
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Värmdö avblåste
hjälp under stormen
VÄRMDÖ Ur askan av stormen Dagmar växer det
fram kritik mot hur Värmdö kommun hanterade
situationen. PRO är bland annat kritiska till att

kommunen avböjde hjälp. Men Lars Erik Alver-
sjö, M, ger sig själv, och kommunens arbete under
de strömlösa dygnen, högt betyg. ➤ 6

Tuff åldersgräns på fredagsträning i Sickla
NACKA Det är tufft att komma in på träningspassen på Sickla hälsocenter på fredagar. Här råder en
åldersgräns på 90 år. Till höger gängets äldste deltagare, Per-Olof ”Farsan” Lalin, 97 år. ➤ 16-17

Sporthallsbygge
möter kritik
VÄRMDÖ Först byggde de
– sen försökte de fixa finan-
siering. Värmdövallens nya
sporthall i Hemmesta får nu
kritik från flera politiker.
Även inom majoriteten.
Bland annat ifrågasätts vil-
ka löften kommunen gett
bolaget.

➤ 12-13

NACKA LÄNGDSKIDOR
Längdskidåkarna står och
faller inte med snön. Läs om
de värdefulla knepen när
vädret spårat ur.

➤ 27

Nytt förslag om terminal i berget
NACKA/VÄRMDÖ Stockholms stad har arbetat om för-
slaget till bussterminal i Katarinaberget. Det ställs ut nu,
men S anser att butiker fortfarande prioriteras framför
Nacka- och Värmdöresenärer. ➤ 10-11

FOTO: JENNY FREJING

NÄRINGSLIV 19

Tomma butiker 
i Nacka Forum

SJÖSTADEN 18

Sjöstaden får
nytt landmärke

BOO 14

Han bytte 
bandy mot bön

NYHETER 7

Flest utan egen
bostad i Värmdö

SPORTEN

Ältakille kämpar
i Wild kids
NACKA Felix Roos från Äl-
ta är en av dem som i vår
kämpar i SVT:s Wild kids.
Premiäravsnittet sändes i
fredags och på spel står en
resa till Afrika. 

Ny programledare är 
Rickard Olsson, från Boo.

➤ 20

Drickande bland
tjejer fortsätter
VÄRMDÖ Värmdötjejer i
tonåren dricker mer än kil-
lar i samma ålder. Det visar
en undersökning kommu-
nen gjort, och situationen
har sett likadan ut i flera år.
NVP har träffat nio tonårs -
tjejer, som ger sin bild av
problemet. ➤ 8-9

Besöksadress Värmdövägen 205,  Nacka 
Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 
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M-bidrag togs
från arvoden
VÄRMDÖ I mer än 20 år
har Värmdö kommun dragit
partibidrag från M-politi-
kernas arvoden. Pengarna
har gått till den moderata
partikassan. Skandal – och
dessutom olagligt, menar
Bo Bladholm, M.

➤ 12-13

Skidor utan
snö – få tipsen 

Gratis sjukvård för
barn – en självklarhet ➤ 4

Debatt:
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Bilisterna i Nacka 
lappas för miljoner
NACKA I Värmdö råder liten risk att få p-böter,
knappt en om dagen delas ut. I Nacka däremot,
där lappas dagligen runt 30 bilar. Något som drar

in miljonbelopp varje år. Trots detta säger sig bå-
da kommunerna ha samma policy: att hellre fria
än fälla. ➤ 8

Han uppfann isdubbarna: ”Har nog räddat en del folk”
SOLSIDAN Inte bara uppfann han Hansadubbarna. Han har också använt dem i skarpt läge. NVP har
träffat Lars-Håkan Lindqvist, en man som vigt sitt liv åt livräddning. ➤ 16-17

Många jobb när
Ica Maxi öppnar
VÄRMDÖ När Ica Maxi
slår upp portarna öppnar
sig även 50 nya arbetstillfäl-
len i Värmdö. Efter Villeroy
& Boch blir stormarknaden
kommunens näst största
privata arbetsgivare. Totalt
handlar det om 130 tjäns-
ter.

➤ 18-19

Värmdövallen köps av Värmdö
VÄRMDÖ Beslutet blev det väntade. Värmdö kommun ska
köpa idrottsanläggningen Värmdövallen för nära 40 miljo-
ner kronor. Men många politiker hann inte ens läsa köpeav-
talet. ➤ 12

FOTO: ELISABETH UBBE

NACKA 7

Reinfeldt gillade
Gerdaus idé

NACKA/VÄRMDÖ 14

Fick brev till
sitt dödsbo

SALTSJÖBADEN 14

Tåget har lämnat
byggnaden

KULTUR 20

Flyktingbarn
i dubbla fokus

SPORTEN

Får inte handla
i sin matbutik
FISKSÄTRA Fisksätrabon
Joonas Pehkonen är inte
välkommen till närbutiker-
na, oftast tar han buss 465
till Nacka Forum när han
ska handla mat. Men lagen
säger att livsmedelsbutiker
inte får neka personer till-
träde. 

➤ 6

Så påverkas du
av nya Slussen
SLUSSEN Plötsligt ligger
Gustavsberg närmare stan
än Fisksätra. I alla fall mätt
i tid. Det är en av konse-
kvenserna när Slussen
byggs om. Störst blir skill-
naden för bilisterna.

➤ 9

Besöksadress Värmdövägen 205,  Nacka 
Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 
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London-OS blir
Nackas förebild
NACKA Nacka ska ta ett
helhetsgrepp kring utbygg-
naden av Nacka stad – om-
rådet väster om Saltsjö-
badsleden på Sicklaön. Ar-
betet tar fart nu, och mel-
lanrummen ska bli centrala.
London-OS är en förebild.

➤ 10

Dags att hållbarhet
blir på modet ➤ 2

INSÄNDARE

MED HAMMARBY SJÖSTAD NVP.seLäs även:

SICKLA FOTBOLL
Carl Ebers, tränare i Sickla
IF, åkte till Kamerun med
80 kilo fotbollsprylar. ➤ 24

Barnhem fick
Sicklatröjor

Tidningens milstolpar ➤ 18-19 15 tunga nyhetshändelser ➤ 20-22 De firar silverbröllop med NVP ➤ 26

25 ÅR
MED
NVP



1989: Första numret av
Nacka Posten – som tidning-
en då heter – ges ut tisdagen
den 7 mars. Bland annat be-
rättas om Nacka Forums in-
vigning. Chefredaktören An-
nika Johansson hoppas att
”...vi kan göra en tidning 
om Nacka kommun och
Gustavs berg som roar och

retar, informerar och irrite-
rar och intresserar.” Nacka
Posten förvärvar i septem-
ber Nacka Saltsjöbaden Tid-
ning.

1990: Tidningen får vidare
spridning i Värmdö, varpå
upplagan ökar från 34 000 till
42 000. 

Den 14 augusti byter tid-
ningen namn till Nacka Vär-
mdö Posten.

1992: Första temanumret,
Hem & Trädgård, publiceras
den 14 april. Temanumret
ifråga ändrar med tiden
namn till Hus & Hem och är
nu kompletterat med titlar-
na Näringsliv, Hälsa & Skön-
het, Bil & Trafik, Båt & Sjöliv,
Utbildning, Barn samt Miljö.

Under sommaren flyttar re-
daktionen från lokaler i Ek-
torp till Villa Pauli på Värm-
dövägen.

1994: Firar femårsjubileum
med ny logga där Villa Pauli
gör entré på förstasidan.

1998: Tidningen når nu över
50 000 läsare varje vecka.

2000: NVP inleder årets utgiv-
ning med ny layout och log-
ga, samma logga som fortfa-
rande pryder förstasidan.

2000: Första versionen av
NVP.se lanseras.

2005: Upplagan överstiger 
60 000. Lagom till midsom-

mar kommer den första
sommar tidningen ut. Ett
specialnummer som även
sprids till turistbyråer och
sommargäster.

2007: NVP:s redaktionshus,
Villa Pauli, utnämns till ”Sve-
riges vackraste tidningshus”
i en omröstning i tidningen
Medievärlden.

NVP.se relanseras som mo-
dern nättidning med dagliga
uppdateringar.

2009: Upplagan överstiger 
70 000 exemplar.

2011: NVP utnämns till Årets
gratistidning.

2013: NVP.se slår i februari
besöksrekord. 34 780 besö-
kare på en vecka, varav
21 994 är unika.

En mobilsajt lanseras, an-
passad för läsning i mobil-
telefonen.

Tidningen byter tryckeri,
från V-Tab i Södertälje, till
Bold i Akalla.

2014: NVP firar 25 år och är
återigen nominerad till pri-
set Årets gratistidning.
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Gustavsbergs Porslinsfabrik
Chamottevägen 2, vid Vattenhjulet i Gustavsbergs Hamn

Tel 08-570 369 00. Öppettider: mån-fre 10-18, lör-sön 11-17

(Lunchstängt mån-tor kl 12-13) • www.gustavsbergsporslinsfabrik.se

Vi gratulerar Nacka Värmdö Posten till 25 år

och ger därför alla läsare 25% rabatt 

på allt i vår butik

Gäller på våra redan låga II-sorteringspriser på porslin 

samt allt för det dukade bordet och köket.
OBS! Annonsen måste medtas. Erbjudandet gäller endast en gång per hushåll. 

Gäller så långt lagret räcker, dock längst t.o.m. 10/3. 

4

Innan första numret publicerades rådde totalt
kaos. Men den 7 mars 1989 kom ändå det förs-
ta numret av Nacka Posten ut. Sedan dess har
utgivningsområdet vuxit kraftigt – och tid-
ningen med det.

25 år med lokala nyheter

Pionjärerna. Det var Lars Tegman, Bo Jönsson, Ingemar
Karlsson, Annika Johansson, Nina Eneberg, Mikael Nestius
och Gunnar Wirström som såg till att Nacka Posten föddes.

Det allra första numret kom ut 7 mars 1989. Det gula sid -
 huvudet överlevde knappt ett år, innan loggan blev grön.

Villa Pauli är NVP:s hem sedan flytten från Ektorp.



NVP:s vd Patrik Staflin
har varit med på tid-
ningen sedan oktober
1989, då han anställ-
des som säljare.

– Vi delade på två
datorer och trängdes
i tre rum. Det mesta
gjordes för hand. Jag
åkte runt till kunder-
na på moped. Det var
ett pionjärarbete.
Sommaren 1992 flyttade
NVP in i Villa Pauli, innan
dess trängdes redaktion och
annonsavdelning i tre rum i
Ektorp. Ett stort lyft och en
milstolpe för tidningen, en-
ligt vd:n Patrik Staflin.

– De första åren var en helt
annan värld. Tekniksidan
var helt annorlunda. Vi hade
två datorer. En som artiklar
skrevs på, en med större
skärm som tidningen och an-
nonser redigerades i.

Klistrade för hand
– Digitala kameror fanns ju

inte på den tiden. Man tog
bilderna, framkallade dem
på ett ställe, skickade dem till
repro på ett annat, fick tillba-
ka bilderna rastrerade för
tidningstryck. Sen fick man
för hand skära ut dem och
montera dem i tidningen,
klistra ihop allt för hand,
fortsätter Patrik Staflin.
Minns du den tiden som
jobbig eller med nostalgi?

– Nej, det var jättekul. Det
var mer av ett hantverk då,
men det gick snabbt framåt.
Vi stod inte och stampade.
Datorerna utvecklades, mo-
biltelefoner, e-posten, digi-
tal utrustning. Det hände sa-
ker hela tiden. Det var lite av
ett pionjärarbete.
Legenden säger att du åkte
runt på moppe till kunderna?

– Stämmer bra det.
(Skratt.) Det tog några år in-
nan jag skaffade körkort, så
jag åkte runt med attachéväs-
kan på en Ciao-moppe. Det får
jag höra om fortfarande i dag.

Utmaningen som ny tid-
ning var främst att övertyga
annonsörer om varför de

skulle investera pengar i en
helt ny medieaktör.

– Den journalistiska ambi-
tionen var redan från början
hög och tidningen togs väl
emot av läsarna. Vi skrev om
det som var nära och berörde
lokalt. Det som stod i vår tid-
ning fanns i allmänhet inte
att läsa någon annanstans,
och så är det än i dag.

– Men i övriga tidnings-
branschen sågs gratistidning-
ar lite som något som katten
släpat in. Framför allt efter-
som vi tog annonspengar.
Och det var inledningsvis tufft
att övertyga kunder att satsa
på oss. Det krävdes mycket ar-
gumentation. Det dröjde tills
1991-92 någon gång innan
det vände. I dag är NVP ett väl
etablerat lokalt varumärke
och det ledande annonsmedi-
et i Nacka och Värmdö.

”Otroligt viktig”
En frontalperson i historie-
berättelsen om NVP är Gun-
nar Wirström, som var en av
grundarna och tidningens vd
och ägare i många år.
Hur viktig var han för vad
NVP har blivit?

– Otroligt viktig. Utan ho-
nom skulle vi inte vara där vi

är i dag. Han var en sann ent-
reprenör och inspiratör som fick
saker att hända. Ofta snabbt.

NVP firar 25 år som en väl-
mående tidning. I en bransch
som annars blöder kan NVP
visa god lönsamhet och läses
varje vecka av cirka 75 pro-
cent av invånarna i Nacka
och Värmdö. ”Fantastiska
siffror”, enligt Patrik Staflin.
Vilka utmaningar står NVP
inför?

– Samma som hela bran-
schen står inför – att anpassa
sig till den digitala revolutio-
nen och fånga upp unga läsa-
re. Vi måste följa med i tiden.
Och det gör vi. I fjol lansera-
de vi exempelvis mobilsajten
och ambitionen är att fortsät-
ta utveckla våra digitala ka-
naler som komplement till
papperstidningen, säger Pat-
rik Staflin, och avslutar:

– Jag var på ett framtids-
seminarium 1998 där pap-
perstidningen förutspåddes
vara borta 2010, men jag tror
att så länge vi kan leverera
unikt lokalt nyhetsmaterial
så kommer åtminstone NVP
att leva vidare. Både på pap-
per och på nätet.

INGEMAR LUNDIN
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Välkommen till 
våra moderna 

tandläkarpraktiker

”Första åren en
helt annan värld”

NVP:s vd Patrik Staflin har varit med nästan sedan starten.
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Nyheter som satt avtryck

1989: Det första 
lokala köpcentrumet

I NVP:s första nummer be-
rättas om nya Forum Nacka
(som Nacka Forum då he-
ter): "Om man tar en del mo-
de, en del dagligvaror, en del
specialvaror och en del kul-
tur. Kryddar med ett pulse-
rande folkliv och förpackar
det i ett glas så har man Fo-
rum Nacka." På vimmelbil-
derna från invigningsfesten
syns bland andra tv-profilen
Sven Melander och författa-
ren Lennart Hellsing.
Värmdö får sitt stora köp-
centrum, i Mölnvik, först 2003.

1991: Industriepok
går i graven
Dödsstöten för två stora in-
dustrier är ett faktum. I april
lägger Atlas Copco ner sin
fabrik I Nacka. 300 blir utan
arbete. Senare samma år, i
augusti, bogseras den stora
dockan från Finnboda varv
till Mexiko, vilket innebär att
Stockholms varvsepok går i
graven.

1992: Tågkraschen

38 personer skadas, ingen
livshotande, när två tåg fron-
talkrockar på Saltsjöbanan.

– Plötsligt rycktes dörren
till förarhytten upp och föra-
ren kastade sig ner på gol-
vet, berättar passageraren
Ing-Marie Helde.

NVP intervjuar SL:s säker-
hetschef Johan Hedenfalk
om orsaken, och skriver:
”Även om han inte vill be-
kräfta att föraren från Igel-
boda körde mot rött ljus,
upprepar han att det inte
finns något fel på signal-
systemet.”

Att välja ut de största
nyheterna under 25 år
är ett snudd på omöj-
ligt arbete. Men här
är en lista på  händel-
ser som satt avtryck i
lokalsamhället.

Fem personer, varav fyra är ryska medborgare, planerar ett
häpnadsväckande kidnappningsförsök på finansmannen Peter
Wallenberg. Operationen inkluderar undervattensfarkoster,
grodmansdräkter och sägs vara iscensatt av ryska maffian.
Försvarsadvokaten Pelle Svensson till NVP:

– Peter Wallenberg skulle kidnappas och föras till en ö där det
fanns tält och proviant för flera veckor. Lösesumman 100 miljo-
ner kronor skulle placeras under en brygga någonstans i Stock-
holms skärgård.

1993: Spektakulär kupp strandar i skärgården

1999: Bilbomben
Först hörs en explosion. Se-
dan skakar marken, varpå
ett stort rökmoln stiger mot
himlen i Ektorp. I NVP berät-
tar vittnen om bilbomben
som riktats mot ett journa-
listpar. Det var mannen och
parets åttaårige son som
satt i bilen. Mannen invalidi-
seras för livet, men sonen
klarar sig. Eftersom journa-
listparet skrivit mycket om
nazism, misstänks höger-
extremister ligga bakom 
dådet, men ingen fälls.

2002: Dött spädbarn
hittas i plastpåse
Ett nedfryst barnlik hittas
den första maj i en skogs-
dunge i Gustavsberg. Det en-
da spår polisen inlednings-
vis har är den brandgula
handduk, med ett broderat
”S”, som barnet svepts in i.
Det makabra fyndet görs i
en plastpåse av ett par yng-
re pojkar. Senare fälls barn-
ets mamma för barnadråp.

Bråken kring raveklubben Docklands vid Finnboda varv tar fart. 
– Det finns inte en levande polis som har tillräckligt stort IQ för

att stänga Docklands, säger arrangören Ragnar Sköld, som i
NVP:s artikel uppger att han använder falsk identitet.

En polisman, som vill vara anonym, kontrar: 
– Hade mina barn hamnat här hade jag sprängt stället i luften.
21 december 2002 går klubben i graven.

1996: Stort rabalder kring raveklubb

Makabert fynd i skogsdunge.

Fler nyheter från arkiven på nästa uppslag ➤



Sickla Strand 66, NACKA, Tel 08-716 60 69, www.strandsalongen.se
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Välkommen till oss på

Tiden flyger och det är knappt man kan tro att det är

ett kvarts sekel sedan Strandsalongen slog upp sina 

dörrar, otroligt men sant! 

Sedan starten 1988 har det hänt mycket. 

Salongen har växt ur sina lokaler både en och två gånger,

 kundkretsen har stadigt ökat och fler och fler frisörer

 har knutits till gänget. 

En utveckling att vara stolt över! 

Våra förhoppningar är att 2014 

kommer bli ett underbart och händelserikt år.

Välkommen till oss 
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2004: Södra länken
klar efter sju år
Bygget har pågått i sju år,
sysselsatt 8 000 personer
och kostat nära åtta miljar-
der kronor. Men den 24 okto-
ber står den sex kilometer
långa Södra länken, som för-
binder Essingeleden, Hud-
dingevägen, Nynäsvägen
och Värmdöleden, äntligen
klar. Vid Nackamynningen
inviger prinsessan Christina.

– Det här är ingen vanlig
vägtunnel utan ett trafik-
system under jord vilket gör
det komplext. Vad gäller sä-
kerhetssystem har vi tittat på
tunnlar i alpländerna liksom i
USA, speciellt i Boston, säger
projektchefen Birger Höök.

2006: Omtvistat 
”barnbidrag” i Nacka
Nacka blir första kommun i
Sverige att godkänna privata
vårdnadsbidrag, vilket inne-
bär att ett 50-tal familjer får
betalt för att driva familjedag-
hem där bara de egna barnen
går. Ett omtvistat beslut.

– Det här är inget bidrag.
Det är ersättning för en pre-
station där föräldrarna dri-
ver en pedagogisk verksam-
het som uppfyller givna kva-
litetskrav, säger Mats Ger-
dau, M, till NVP.

NVP ENKÄT:

Vilken lokal
nyhets händelse
minns du mest?

Lotta Högberg, 42 år, 
Värmdö

– Tjafset
om var heli -
kopter-
basen ska
vara. Den
måste ju va-
ra någon-
stans, men ingen vill ha
den nära där de bor. 

Lena Magnusson, 68, 
pensionär, Jarlaberg

– När man
kunde börja
åka med sitt
SL-kort på
båtarna in
till Stock-
holm, det är
ett bra alternativ när man
vill ta sig in till stan.

Christina Hermansson, 
64 år, Nacka

– Tågkra-
schen i Salt-
sjöbaden.
Jag minns
att det ju
var fruk-
tansvärt hur
hon som städade tåget
först målades ut som den
skyldiga, när det sen inte
var hennes fel.

2003: Välbesökt Värmdöbröllop – när Ulrika fick sin Mr Wright
Malma, Värmdö, blir i augusti vallfärdsort för den engelska skandalpressen. Detta eftersom Ulrika Jonsson, stor tv-profil i
England, här gifter sig med sin mr Wright – det vill säga Lance Gerrard-Wright. Bröllopet sker på Ulrikas 36-årsdag.

… ljus i tunneln, bröllop och 

Den brittiska tabloidpressen vallfärdade till Värmdö, och brudparet log. Dessvärre sprack äktenskapet 2006. FOTO: LARS TEGMAN
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NVP ENKÄT:

Vilken lokal
nyhets händelse
minns du mest?

Charlotta Westling, 53 år,
NVP-reporter sedan 1994

– När de
fick riva
Hemmesta
högstadie -
skola, som
var relativt
nybyggd.
Det största ekonomiska
beslut som kommunen dit-
tills tagit. Jag kommer ihåg
elevernas, skolpersonal-
ens och föräldrarnas enga-
gemang och hur alla an-
svariga förnekade mögel -
skandalen. 

Bosse Stål-
dal, 66 år,
chef för Boo
Folkets hus

– Jag kom-
mer ihåg
storbranden
i Folkets hus 2008, det var
en skitjobbig grej.

Erik Gra-
num, 94 år,
pensionär,
Nacka

– Jag kom-
mer ihåg
när Nacka
Forum byggdes ut.

2008: Skatteskulder fäller kommunalråd
2006 leder Jonas Nilsson Värmdömoderaterna till ett rekord-
högt valresultat (38,1 procent). Två år senare, i september
2008, tvingas han lämna uppdraget som kommunstyrelsens
ordförande. Bland annat eftersom NVP avslöjat att han haft
flera skatteskulder som lett till både utmätning och betal-
ningsanmärkningar, och som påverkat förtroendet för honom.

2012: Safari tar sikte
på Saltsjöbaden

Överklassafarin, där en
busslast åker genom Salt-
sjöbaden, möts av starka re-
aktioner. Parollen lyder ”od-
la ditt klasshat” och arran-
görerna Allt åt alla förklarar
att de ska berätta om ”Sveri-
ges rikaste utsugare”.

– Vi vill politisera klass-
klyftorna på ett roligt och in-
formativt sätt, säger arran-
gören Shabane Barot.

Längs vägen kastar upp-
rörda Saltsjöbadenbor ägg
på bussen.

– Det är för jävligt vad den
här bussresan utmålar oss
som, säger Bennie Sjöquist.

2013: Saltsjöbanan
kraschar i bostadshus
Runt halv tre på tisdagsmor-
gonen, den 15 januari, kra-
schar ett av Saltsjöbanans
tåg i hög hastighet rakt in i
ett bostadshus på Saltsjö-
gränd. Tågkraschen blir en
världsnyhet. 

Den enda ombord på tåget
är en städerska i 20-årsåld-
ern, som klarar sig oskadd,
men snart utpekas som an-
svarig för olyckan. Hon an-
hålls, misstänkt för allmän-
farlig ödeläggelse, men fri-
as.

överklassafari
2008: Sängrökning utlöser storbrand
Den 5 juni bryter en stor brand ut i ett flerbostadshus på Nel-
sonstigen i Gustavsberg. En kvinna, som befann sig i lägen-
heten där branden startade, berättar skärrat om upplevel-
sen för NVP:

– Vi var fyra personer inne i lägenheten och vi hade druckit
en hel del öl. Min väninna somnade med en cigarett i handen
och sen började det brinna.

Tre personer förs till sjukhus och sammanlagt 24 familjer
tvingas flytta till temporära boenden, bland dem Pekka
Jankkila och hustrun Tuula.

– Det är för jävligt. Alla minnen är borta. Nu har vi i princip
bara kläderna som vi har på oss kvar. Ingen av oss kan sova
för alla mardrömmar, säger Pekka.

Tung tid. I dag är Jonas Nilsson ordförande för M i Värmdö.

Öppettider:  Mån-Tors 10-18, Fre 10-16  
Lunchstängt vard. 11-12 , Lör 10-14
Adress: Värmdövägen 643 , Saltsjö-Boo
Telefon: 08-747 18 30 www.skurugolv.se

Din lokala hanverkare
Anno 1980 

Våra 15 medarbetare hjälper dig med
allt som handlar om golv, badrum och kök.
Några exempel:
• Totala badrumsentreprenader
• All form av kakel- och klinkersättning
• Läggning av alla typer av mattor i både våta och torra utrymmen
• Läggning, slipning, behandling av alla typer av trägolv
• Byggnation av undergolvkonstruktioner och montering av sportgolv
• Sanering och återställning av vattenskador
• Golvvärme

Vi är auktoriserade inom GVK (för både keramik och plastmattor i våtrum) 
samt auktoriserat golvföretag genom Golvbranschen. Kontakta oss för en 
kostnadsfri off ert!

Välkommen in i vår butik där vi har ett brett sortiment av underhålls- 
produkter, kakel/klinker, trä-, plast-, linoleum och textilgolv.
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Närheten är nyckeln
för att nå fram till lä-
sarna, det anser Eli-
sabeth Stúr, filosofie
doktor vid Mittuniver-
sitetet. Hon tror att
lokala nyheter är och
fortsatt kommer vara
viktiga för läsarna. 

Som ett ex-
empel näm-
ner hon en
studie hon
gjorde i Väs-
terbotten
för ett par år
sedan. Där
ansåg loka-
linvånarna att den lokala gra-
tistidningen som kom ut en
gång i veckan var bättre än
den större tidningen som
kom ut varje dag. Det efter-
som att den dagligutgivna
tidningen inte hade lika
mycket nyheter som berörde
de mindre orterna.

– Gratistidningarna har
fått en stark position i sam-
hället. Det är den folk läser
eftersom att den ofta är så
lättillgänglig, säger Elisa-
beth Stúr.

Rollen har ändrats radikalt
Även i framtiden tror hon att
de lokala nyheterna kommer
att ha fortsatt hög ställning. 

Ur ett historiskt perspektiv
har lokaltidningens roll för-
ändrats radikalt. På 1920-ta-
let fanns det upp emot 250
tidningar i Sverige som var
självförsörjande, så är det in-
te i dag.

– I dag är de flesta tidning-
arna knutna till fem-tio stora
koncerner, något som kan ha
gjort att den lokala journa-
listiken kommit lite i skym-
undan på sina håll, säger Eli-
sabeth Stúr.

ANDREAS HAGELIN

Ole Gustafsson med Nacka Träs första helsidesannons i dåvarande Nacka Posten. FOTO: NIKLAS BJÖRLING

”En kanal till kundkretsen”
Därför började Bygg-Ole annonsera i nykomlingen med de höga priserna

Året var 1989 och den nylan-
serade Nacka Postens an-
nonschef Gunnar Wirström
hade bokat möte med Ole
Gustafsson, som då var vd för
Nacka Trä och sedermera
grundade Bygg-Ole.

Ole beskriver hur han di-
rekt uppfattade Gunnar Wir-
ström som social och entusi-
astisk, men minns framför

allt hur Gunnar överraskade
honom med att visa annons -
priser som var nästan dub-
belt så dyra som hos konkur-
renterna, trots att Nacka Pos-
ten var en helt ny medieak-
tör.

– Jag undrade hur han
tänkte, men då var Gunnar
väldigt pedagogisk och för-
klarade värdet av att tidning-

en distribuerades genom
Posten, vilket gjorde att vi
som annonsörer kunde lita
på siffror om hur många hus-
håll vi når ut till. Det skulle
inte röra sig om gratisdistri-
bution, där hälften av tid-
ningarna dumpas i ett dike
någonstans.

Hade rätt målgrupp
Ole Gustafsson berättar hur
Gunnar Wirström visade siff-
ror och diagram där spill
kontra faktisk kontakt redovi-
sades. Gunnar hade även da-
ta på hur många villahushåll
den nya tidningen nådde.

– Just villahushåll var ju vi
väldigt intresserade av. De är
stora kunder för byggvaror.

På punkt efter punkt motive-
rade Gunnar de högre priser-
na och till slut satt man och
tänkte ”han har ju rätt”, sä-
ger Ole.

”Skulle vara bra produkt”
– Gunnar var också tydlig
med att det skulle vara en
journalistiskt bra produkt,
med vattentäta skott mellan
annons och redaktion. Och
det hade väl inte tidigare lo-
kala aktörer alltid levt upp
till. Där kunde man som an-
nonsör påverka innehållet,
vilket gör att alla inblanda-
de, annonsörer, journalister
och läsare, tappar förtroen-
det och respekten för pro-
dukten, fortsätter Ole.

Nacka Trä hade sin första
helsidesannons i dåvarande
Nacka Posten våren 1989.
Sedan dess har det blivit åt-
skilliga hundra fler. 
Hur betydelsefullt är det
att annonsera lokalt?

– Klart det är väldigt vik-
tigt. Beträffande Bygg-Ole i
Nacka kommer kundkretsen
till 80 procent från kommu-
nen, de utgör stommen i vår
försäljning. Lokaltidningen
är vår kanal till kundkretsen.
Om vi slutade annonsera lo-
kalt, och därmed slutade på-
minna läsarna om att vi
finns, skulle det helt klart på-
verka våra siffror negativt.

INGEMAR LUNDIN

NVP drivs av reklamintäkter – men skotten
mellan annons och redaktion måste vara vat-
tentäta. Det betonar Ole Gustafsson, som i
egenskap av att vara vd för Nacka Trä är en av
NVP:s äldsta annonsörer.

Han minns med värme ett pitchmöte där en
av NVP:s grundare övertygade honom att sat-
sa på den nya tidningen.

Forskaren:
”Har fått
en stark
position”
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Papperet har bleknat 
– men kärleken består

Insändare från 1989
fortsatt lika aktuell

En bra lokaltidning är till för
folket – men den görs också
av folket. Läsarna har ända
sedan starten varit med och
bidragit med sina tankar. I
premiärnumret från 1989
skrev den allra första insän-
daren i tidningen med signa-
turen ”Fotbollsentusiast
trots allt” om att omkläd-
ningsrummen i Nacka sport-
hall ”är skitiga och trasiga
men värst är ändå tillståndet
i duscharna”. 

I dag är frågan om omkläd-

ningsrummen lika aktuell
som då. Så sent som i höstas
skrev eleven Kristin Tell i
NVP:s artikeltävling om att
eleverna på Eklidens skola
undvek att duscha efter id-
rottslektionen eftersom du-
scharna är för äckliga. 

25 år lång kalldusch
– Det borde satsas mer på
skolmiljön. Det är ingen som
vill duscha när det ser ut så
här, sade hon då i en intervju
med NVP.

Och det är inte
konstigt. Enligt Lars
Nylund, tillförord-
nad chef på lokal-
enheten i Nacka, har
inte omklädnings-
rummen i Nacka sporthall
genomgått någon större re-
novering sedan sporthallen
byggdes. 

– Så vitt jag vet har det ge-
nom åren bara gjorts några
mindre reparationer, säger
Lars Nylund.

Men nu verkar det som att
Kristin och insändarskriben-
ten från 1989 tillslut ska kun-
na använda duscharna i
sporthallen, utan att bli äck-
lade. Nu ska omklädnings-
rummen genomgå en omfat-

• Klotter på allmän plats
runt om i Nacka.
• Nackas hyresbostäder är
för kalla.
• För små damstorlekar i
Nacka Forum.

• Agg mot att Konsum i
Nacka Forum tog kunderna
från de mindre butikerna
från Finntorp och Björknäs.
• Rådjur som äter upp rosor
i trädgårdarna. 

Heta ämnen på insändarsidorna 1989:

Eleverna duschar inteNio av tio av elever i
en klass på Eklidens
skola i Nacka duschar
inte efter gympan i
skolan. Varför är det
så? Och vad finns det
för konsekvenser
egentligen? 

På Eklidens skola i Nacka iklass 8Ma är det nästan ingensom duschar efter gympan.Många elever tycker att du-scharna är vidriga.
– Usch man vill inte ens va-ra i duschrummet. Duschar-na är så himla äckliga ochobehagliga, säger Klara, 14år, klass 8Ma. 

Det finns många olika an-ledningar till varför elevernainte duschar efter gympan.Vissa elever duschar inte föratt de känner att de inte villvisa sig nakna, andra för attingen annan duschar, andraför att duscharna är för äckli-ga eller för att man kan se intill duscharna genom hålfrån andra omklädningsrum.Men hur viktigt är det egent-ligen att duscha i skolan? 
– Det är viktigt att lära sigatt hålla sin hygien. Duscharman inte efter gympan finnsdet en stor risk att m bö

jar lukta svett och då kanskeandra tycker att man är äck-lig. Vissa elever kanske inteheller presterar sitt bästa pågympan för att de inte villlukta svett resten av dagen,säger Ann- Charlotte Her-mansson, skolsköterska,Eklidens skola
Varför gör man ingen för-ändring?

rottscampus, som vi gör, gördet mycket svårare att få sinröst hörd kring till exempelduscharna, säger Maria Kie-sel, biträdande rektor. 

Delas av många
Det är inte bara Eklidens sko-la som äger omklädningsrum-men som eleverna använder.Olika id tt kl bb

och det gör att det blir svårareatt göra förändringar.
– Vi har lyft frågan för ettunderhåll i Nacka sport-centrum. Där har omkläd-ningsdelarna prio, säger Gu-nilla Styf, förvaltare försporthallar i Nacka kommun. Och enligt henne verkar detju faktiskt som om det finn

Kristin Tell och klasskompisarna i Nacka sportcentrums duschrum. FOTO: NIKLAS BJÖRLING

… i november förra året är samma duschar på nytt aktuella. Kristin Tell vann då NVP:s artik-
eltävling och avslöjade att de snuskiga duschutrymmena får elever att hoppa över en tvätt 
efter gympan.

På NVP:s insändarsidor har läsarna genom
åren skickat in sådant som berör, upprör eller
bara väcker förundran. 

Vi tog en titt i arkivet och följde upp den allra
första. 

tande renovering – och det
redan till sommaren. 

– Vi är för närvarande i
upphandlingsskede, men
projektet ska starta i sommar
även om inte den exakta tids-
planen är klar, säger Lars
Nylund.

ANDREAS HAGELIN

I NVP:s första nummer fick sig duscharna i Nacka sportcentrum en känga. För kalla och
allmänt opåltliga, ansåg insändarskribenten …

Första bröllops-
annonsen i NVP stod
Anders Lasner och
Anneli Björklund från
Saltsjöbaden för. 

I dag, den 4 mars, 
firar paret 25 år, sam-
tidigt som NVP ger ut
sitt jubileumsnum-
mer.

Grattis på 25-årsdagen!
– Tack, det var ett lustigt

sammanträffande.
Hur kommer ni att fira?

– Det blir inga stora ovatio-
ner, vi var tillsammans och
förlovade länge innan vi gif-
te oss. Så vi brukar fira när vi
träffades i stället, och det var
1974. En av de stora sakerna
med vårt bröllop var att vi
döpte vår förstfödde son
Gustav.
Grattis till 40-årsjubileet
då!

– Ja, precis. Det firade vi
redan i början på januari. Då
var vi ute och käkade gott.
Men det var inget jättestort,
vi har inte så mycket tid över,
vi jobbar så mycket min fru
och jag.
Vad jobbar ni med, du och
Anneli?

– Jag är professor i datatek-
nik på Stockholms universi-
tet och KTH, Anneli är läkare
på Karolinska sjukhuset.
Hur håller man ihop i 40 år?

– Oj oj oj, jag tror att det är
viktigt att man passar bra
ihop från början. Sen är det
nog bra om man är tolerant,
och inte har för mycket tid
tillsammans hela tiden.
När ni går i pension kom-
mer ni att ha mer tid över.
Vad ska ni göra då?

– Ja, men forskaryrket är

ett kall. Men det är klart, det
blir mindre bunden tid och
färre plikter. Då kommer det
att bli fler resor och mer tid
på vårt lantställe i Dalarna.
Vi ska faktiskt åka dit i efter-
middag!

GUSTAV GRÄNDEBY

gustav.grandeby@nvp.se

I första numret av NVP finns
Anders Lasners och Anneli
Björklunds bröllopsannons.
Paret från Saltsjöbaden firar
nu dubbelt med silverbröllop
och sonen Gustav som fyller
25 år. FOTO: PRIVAT/NVP



JUST NU CRAZY DAYS PÅ JÄRNIA!

Järnia Sickla, Sickla Köpkvarter 08-400 157 11
Järnia Solna, Solna C. 08-735 82 50

Märkesvaror 

till galna priser!
Många fina erbjudanden 

i butiken, välkommen in!
Vi har färg för alla tillfällen!

ALLTID FÄRG 
TILL BRA 

PRIS

Just nu specialpris 
på Lady väggfärg 
Pris från 299 kr 3 liter

Stekpanna
Hackman Matador 28 cm.

Med keramisk beläggning. 

En av våra allra bästa stekpannor!

399 kr
Ord pris 699 kr

Weber Spirit 210
med fällbara sidobord.

3695 kr
Ord pris 4495 kr

Kärcher
högtrycktvätt
K3.495 + T250

1595 kr
Ord pris 2195 kr

Avfuktare 
Woods MRD 14
Lämplig för ytor upp till 60 kvm. 

1695 kr
Ord pris 2695 kr

Einhell Röjare bensin
BG-BC33-4S.

1695 kr
Ord pris 2195 kr

Stiga Häcksax 
SHT500
Svärdlängd 45cm, 500W.

499 kr
Ord pris 699 kr

Stiga Gräsklippare 
53SB
Självgående med uppsamlare.

Briggs & Stratton motor.

2495 kr
Ord pris 3495 kr

Personvåg
från F&H. Batteri ingår, 

med Auto off.

99 kr
Ord pris 269 kr

Einhell Grästrimmer El
RG-ET 4530.

399 kr
Ord pris 499kr

Kvarnset
Salt & pepparkvarn

18 cm.

från PEUGEOT  

299 kr
Ord pris 799 kr

KANON-
PRIS!

JUST NU!
extrapriser på 

hela vårt sortiment 
av avfuktare
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Underhåll 
medför  
höjd hyra 
VÄRMDÖ 

Värmdö Bostäder hö-
jer hyrorna med 1,65 
procent i år. 

– Alldeles för lågt, 
säger vd Björn Blom-
kvist, till tidningen 
Hem & Hyra.

Förhandlingarna mellan 
Hyresgästföreningen region 
Stockholm och Värmdö Bo-
städer om 2014 års hyror är 
avslutade. Värmdö Bostäder 
hade krävt en höjning med 2,7 
procent, men efter förhand-
lingar landade höjningen på 
1,65 procent. 

Hyreshöjningen gäller 
från 1 januari i år, och or-
saken uppges vara det stora 
underhållsbehovet. 

”Dra ner på ambitionerna”
– Vi har stora underhållsbe-
hov och höjningen täcker 
inte våra kostnader. Vi får 
dra ner lite på ambitionerna 
men ska försöka göra det vi 
kan, säger Björn Blomkvist 
till Hem & Hyra.

– En stor anledning till att 
vi gått med på denna gan-
ska höga hyreshöjning är att 
Värmdö Bostäder behöver 
lägga ner mycket mer pengar 
på underhåll nu och ett tag 
framöver, säger Maria Palm, 
förhandlingschef för Hyres-
gästföreningens grupp syd, 
region Stockholm.

Hyreshöjningen motsvarar 
ungefär 100 kronor per må-
nad för en genomsnittslägen-
het på två-tre rum och kök.

Hyresgästföreningen och 
Värmdö Bostäder har enats 
om att underhållsåtgärder 
ska redovisas kvartalsvis.

CHARLOTTA WESTLING

charlotta.westling@nvp.se

VÄRMDÖ
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Åkermark blir bostäder
TORSBY  
Allt mer åkermark 
försvinner på Värm-
dö. Men kommunen 
saknar en plan för hur 
jordbruks mark ska 
räddas. Nu ska drygt 
60 nya lyxradhus byg-
gas på åkermark på 
Dragudden i Torsby. 
Något som oroar LRF i 
Värmdö.  

På Dragudden i Torsby pla-
nerar exploatören att bygga 
66 nya bostäder i nio lyxiga 
radhuslängor. Och en ny hu-
vudbyggnad på den halvud-
de där Frälsningsarméns 
gamla kursgård sovit en 
törnrosasömn. 

Torsby Havsvik heter projek-
tet som leds av Stockholmaren 
Michael Häll. Man har anlitat 
SandellSandberg Arkitekter, 
med den kände arkitekten Tho-
mas Sandell i spetsen.  

Åkrar blir golfbanor
Men den nya bebyggelsen 
kommer att påverka land-
skapsbilden. Flera kulturhis-
toriskt värdefulla hus måste 
rivas. Dessutom kommer od-
lingsmark att bebyggas. Och 
det har fått LRF i Värmdö att 
reagera. För alltmer åker-
mark naggas i kanten eller 
försvinner på Värmdö. 

– Vi har räknat ut att av 
det jag brukar försvinner tre 
hektar om året. Snart har vi 
ingen jordbruksmark kvar på 
Värmdö, skiftena blir så små, 
att det inte går att åka in och 
vända med traktor ens, säger 
Mikael Windahl, ordförande 
för Värmdös LRF-avdelning.

Han brukar marken på 
Siggesta, Norrnäs, Kalvandö 
och Gustavsberg och Säby.

Mesta åkermark försvinner 

just nu i Gustavsberg, men 
även utmed Stavsnäsvägen.

– Det är gång- och cykel-
banor, avloppsledningar och 
fotbollsgolfbanor. På Oxön 
försvann åkermark när man 
skulle lägga en avloppsled-
ning som krävde ett fall. 
Åkern blev en kulle och är 
obrukbar, säger Mikael Win-
dahl.

LRF menar att exploate-
ringen på Dragudden strider 
mot miljöbalkens regler om 
att det måste finnas en god 
anledning om man ska bygga 
på åkermark.

– Det kan inte vara ett 
samhällsintresse att låta en 
privat aktör bygga på åker-
mark. Vi anser att åkermar-
ken i projektet skall läggas 
utanför detaljplanen för att 
säkerställa dess bruknings-
möjlighet i framtiden. Det 
gör att vi kan hålla våra avtal 
med staten om att hålla Sve-
riges landskap öppet, och att 
om tio, tjugo år producera 
både energi och mat åt jor-
dens befolkning, säger Micke 
Windahl.

Grön plan måste finnas
Jordbruksminister Eskil Er-
landsson har sagt att alla 
kommuner måste ha en grön 
plan för sin åkermark. LRF 
har i februari träffat kommu-
nen och påtalat problemen 
med att Värmdö saknar en 
sådan plan och en helhetssyn 
för befintlig jordbruksmark i 
kommunen.

– I Vision 2030 står att det 
inte ska byggas på jordbruks-
mark, men lik förbannat byg-
ger man på åkermark, och det 
blir restriktioner för jordbru-
ket, säger Micke Windahl. 

Peter Frej, M, samhälls-
byggnadsnämndens ordfö-
rande, säger att 80 till 90 
procent av Dragudden redan 

är ianspråktagen mark och 
att projektet är spännande.

– Man har en hög ambition 
att bygga ett ekologiskt och 
hållbart boende med möj-
lighet till odlingslotter och 
bilpooler. Exploatören ville 
naturligtvis ha så mycket 
byggrätter som möjligt men 
vi har varit tydliga från bör-
jan och sagt nej till att åkern 
ska exploateras och vi har 

skurit ner på antalet byggrät-
ter. Det blir nu bara en liten 
del av åkern som berörs av 
bygget, säger han.

Värmdö nobbade möte
Nyligen kallade LRF centralt 
till ett stort möte med alla 
Storstockholms kommuner. 
Då beslutades att det inte 
ska tas mer åkermark till 
byggande och att för den som 

finns kvar ska det finnas en 
plan för hur den ska brukas.

– Alla kom utom Värmdö. 
Så mycket bryr sig kommu-
nen om sin åkermark, säger 
Mikael Windahl, tittar på de-
taljplanen och fortsätter: 

– Men det var kul att se 
Torsby Havsviks prospekt. 
De hade bilder över öppna 
åkrar.

CHARLOTTA WESTLING

”Snart har vi ingen jordbruksmark kvar på Värmdö, skiftena blir så små, att det inte går att 
åka in och vända med traktor ens, säger Mikael Windahl, ordförande för Värmdös LRF-avdel-
ning. Han står vid ängen där nio lyxiga radhuslängor (nedan) planeras.
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Boo Energi inleder 

det nya året med en 

viktig miljösatsning
Numera köper vi endast el från så kallade

förnyelsebara källor 

–  såsom sol , vind och vatten och bidrar 

därmed till ökad efterfrågan av sådan el.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.booenwwww.

 

 

 

 

on 7eleffoTTe.booenergi.se  •  

 

 

 

 

on 747 51 70

Föreningen, som represente-
rar 42 bostadsrättsförening-
ar i stadsdelen, har skrivit ett
brev till borgarrådet Ulla Ha-
milton, M. Detta med anled-
ning av den diskussion som
förts i Norra Djurgårdssta-
den om vilka som ska ha an-
svar för sopsugssystemet
där. 

Systemet, som funnits i
Sjöstaden i ett tiotal år, bor-
de skötas av staden, menar
föreningen. Dagens organi-
sation, med många olika in-

tressenter som har ansvar för
bland annat underhåll, bort-
försel, tömning och felanmä-
lan, tycker föreningen inte
fungerar. 

Kunskapen saknas
Framför allt vänder man sig
mot att samfälligheter, be-
stående av bostadsrättsföre-
ningar, äger och förvaltar an-
läggningarna. Där saknas
nämligen tillräcklig kompe-
tens, konstaterar förening-
en.

Vidare tycker man att det
är dags för en uppgradering
av det mobila sopsugssyste-
met. Sugbilarna är högljud-
da och luktar illa, docknings-
punkterna fungerar inte all-
tid och några system är slit-
na, skriver föreningen. Istäl-
let föreslås att systemet blir
stationärt, så att soporna
sugs hela vägen till en termi-
nal.

Slutligen vill föreningen
att systemet även ska använ-
das av butiker och restau-
ranger, istället för att stora
lastbilar hämtar avfallet på
plats.

Nu hoppas föreningen på
en överläggning med de po-
litiker som har ansvar för sta-
dens återvinning.

HANNA BÄCKMAN

”Slitet system
för sopsugar
måste rustas”

HAMMARBY SJÖSTAD
Visst blir det en eldri-
ven buss i SL-trafiken
– men inte i Sjöstaden.
Istället för linje 74 blir
det 73:an som på prov
ska trafikeras med
laddhybridbussar.

ElBil 2020, som är en del av
Sjöstadsföreningens fram-
tidsprojekt, hade för ett par
år sedan en idé: Låt linje 74,
som går från Sickla via Sjö -
staden till Mariatorget, trafi-
keras med laddhybridbus-
sar. Det skulle passa bra att
visa upp ett initiativ för håll-
bara transporter i just Sjösta-
den, med tanke på områdets
miljöprofil, menade företrä-
darna för ElBil 2020.

Nu har SL hakat på idén,
men på andra sidan stan. Det
blir buss 73, som går från
Ropsten till Tomteboda, som
med start i september kom-
mer att trafikeras med en
laddhybrid, som drivs av el
och biodiesel.

Nytt förslag tas fram
Det passar bättre, rent prak-
tiskt, förklarar Jesper Pet-
tersson, pressansvarig på SL.

– Bussgaraget vid Sofia ska
ju läggas ner, så vi har inte
möjlighet att tanka med bio-
diesel där. Det finns heller in-
te plats för den typen av ut-
rustning vid det nya garaget i
Fredriksdal, säger han och
fortsätter: 

– Det finns andra anled-
ningar också, bland annat att

det händer mycket med tra-
fiken på Söder under Slus-
senbygget, med omlagda
körvägar.

Försöket på linje 73 är ett
pilotprojekt. Om det faller
väl ut kan det tillämpas i stör-
re skala.

ElBil 2020 har inte gett
upp tankarna på elbussar i
Sjöstaden, enligt projektle-
daren Sten Bergman.

– Vi ska försöka få till det
här på 74:an. Nu håller vi på
att ta fram ett förslag, som
ska vara klart till sommaren,
om hur man skulle kunna by-
ta ut alla bussar i Stockholm
till elbussar. Det ska vi visa
för Stockholms trafikkontor
och SL, säger han.

HANNA BÄCKMAN

SL: Elbuss passar
inte i Sjöstaden

Den snabbladdade elbussen på bilden går till och från Umeå flygplats. Något liknande är inte
på gång i Sjöstaden – än. FOTO: HYBRICON

HAMMARBY SJÖSTAD Sjöstadens sopsugssystem
har blivit gammalt och slitet, och bilarna väs-
nas och luktar illa. Dess utom är för många in-
tressenter inblandade i skötseln. Det tycker
Sjöstadsföreningen, som vänder sig till staden
för förändring.

25 mars fyller ONZO 20 år 

Det firar vi på Lat fredag 28 mars med att vi bjuda alla på en
förrätt och en dessert för varje varmrätt som beställs. Vill du
vara säker, beställ senast 26 mars. Det händer att vi säljer slut!

Catering & Event • Tel 08-27 03 14 • www.onzo.se

på våra utvalda bufféer
Beställer du under jubileumsåret 2014 till t. ex

studentfesten i maj, sommar minglet i juni 
eller 50 års kalaset i december ger vi 20% rabatt

20%rabatt
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Välkommen till Orminge Centrum Galleria

Öppet Mån-Fre 10.00-19.00 Lör 10.00-16.00

Sön 12.00-16.00 • Tel: 08-715 24 58

Vi har storlekar Upp till 6XL

Kom och få vårinspiration!

Vi firar att solid har flyttat in

hos oss med

25% rabatt
på en vara. 

Gäller vid köp över 300:- t o m 9/3 2014

Välkommna

Svenska Mäklarhuset Nacka/Saltsjö-Boo, Orminge Centrum
(Mia Leijon, Gunilla Lundstedt, Elisabeth Nilsson Eklund, Gunilla Leijon)
Telefon 08-715 09 80 · www.svenskamaklarhuset.se

Vad är 
viktigast 
för dig när du 
letar nytt 
boende? 
Kom in till våra mäklare 
i Nacka/Saltsjö-Boo och 
berätta om dina drömmar 
och visioner

Med god 
lokalkännedom och 
professionellt arbets-
sätt hjälper vi dig att 
hitta din bostad vid 
rätt tillfälle i livet!

Hälsobutiken
Orminge Centrum Tel 08-747 20 40 VARD 10-19 • LÖR 10-16 • SÖN 12-16

Aktiv Booster
Frukt o bärkoncentrat 221 gr
med Rosenrot, Rödbeta, 
Astaxantin, L-arginin. 
Elektrolyter mm 99:-

Ord.pris 299:-

Välkommen!

Tel 715 40 30 • Orminge Centrum

Öppetider Mån-Fre 10-19, 

Lör 10-16, Sön 12-16

25%
på valfri vara

när du handlar för 

minst 300 kr
Gäller 4/3-9/3 vid 

        medtagande av annons

rabatt

FAMILJETORGET

Öppet i butiken Mån-Fre 10-19, Lör 10-16, Sön 12-16 • Tel: 08-747 0406 • www.familjetorget.se

DIN BARN och FAMILJEBUTIK

rabatt

Endast
2195:- 

(ord.pris 2895:-)

Britax Hi-Way bilbarnstol

20% 
på Boobs hela

sortiment
Gäller på ord.priser och mot 

uppvisande av denna annons

Priserna gäller endast i vår butik 

och så långt lagret räcker!

Britax Hi-Way bilbarnst
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VÄRMDÖ 
I maj hålls Värmdös 
första hönsbytardag. 
Och intresset för fjä-
derfäna är stort.

I förra veckan skrev NVP om 
att det blivit lättare att ha 
hönor i Värmdö, efter en re-
geländring som kommunen 
genomfört. Hönshållningen 
verkar ligga i tiden, för nu 
är även en hönsbytardag på 

gång i Värmdö. Sådana da-
gar är ett vida spritt fenomen 
i landet. Ett 30-tal evene-
mang under våren och som-
maren ligger uppe på Face-
booksidan ”Hönsbytardagar 
i Sverige”.

Men hittills har alltså inget 
liknande arrangerats i lant-
liga Värmdö. Det ska Anna 
Ranebo, ordförande i Värm-
dö hushållningssällskap, 
ändra på.

Den 3 maj klockan 10 till 
14 äger därmed kommunens 
första hönsbytardag rum hos 
Anna Ranebo på Nora gård. 
Där kan man, förutom att 
byta höns, även dela med sig 
av tips, eller helt enkelt köpa 
några fåglar.

– Jag räknar med 20-30 
utställare, och har fått ett 
nästan oroväckande stort 
gensvar från allmänheten. 
Många är passionerade när 

det gäller höns. Folk åker 
långt för sånt här, tio-femton 
mil, säger Anna Ranebo.

Om dagen faller väl ut, 
hoppas hon att den kan bli ett 
återkommande inslag.

– Jag skulle vilja göra det 
här en gång om året. Efter-
som jag har fått så stort gens-
var, känns det redan som ett 
lyckat koncept.

HANNA BÄCKMAN

VÄRMDÖ Värmdö har höjts  
med en halvmeter. Detta 
sedan kommunen har bytt 
höjdsystem och alla kartor 
och kartdata redovisas i det 
nya systemet. Tidigare har 
varje kommun kunnat an-
vända sitt eget höjdsystem. 
Det har gjort att höjder inte 

har gått att jämföra. Efter 
ett landsomfattande arbete 
byter Sveriges myndighe-
ter och kommuner till ett 
nationellt höjdsystem som 
kallas RH2000. Kommunen 
uppmanar alla att kontroll-
era höjduppgifter i samband 
med exempelvis bygglov.

NYHETER
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08-448 04 40 Sandsborgsvägen 45, Enskede    
     Skogskyrkogården www.autopunkten.se 
Mån-Fre 9-18 Lör-Sön 11-15
      

Ska vi byta hönor med varann?
Den som är nyfiken på fjäderfä bör besöka Anna Ranebos hönsbytardag på Nora gård i maj.           ARKIVFOTO: NADIA ENEDAHL

VÄRMDÖ
Hjälpen till Värmdös 
fattigaste familjer ska 
bli bättre. 

Efter en nedslående 
rapport planeras  
rutinmässiga hem- 
besök, mer informa-
tion till föräldrar och 
bättre kunskap i flyk-
tingfrågor.

Rapporten, som NVP skrev 
om i vintras, gav en inblick 
i vardagen hos 36 familjer 
som har haft försörjnings-
stöd under lång tid. Den vi-
sade bland annat att många 
av barnen saknar dator, lek-
saker och fritidsaktiviteter. 

Det framgick även att så 
gott som alla familjer var 
trångbodda och att föräld-
rarna inte alltid visste hur 

mycket ekonomisk hjälp de 
kan få från kommunen.

Nu har socialtjänsten tagit 
fram en lista med åtgärder 
med anledning av rapporten. 
Där framhålls att man måste 
förtydliga hur man ska till-
lämpa barnperspektivet i sitt 
arbete. 

Mer flyktingkunskap
Man ska även skapa en rutin 
för hembesök hos de aktuella 
familjerna. Där ska föräldrar-
na få information om vad de 
kan ansöka om pengar för.

Dessutom finns planer på 
att specialisera handläggare 
på flyktingfrågor, eftersom 
många av familjerna har 
flyktingbakgrund och där-
med ibland komplexa behov.

Åtgärderna är tänkta att 
genomföras under 2014.

HANNA BÄCKMAN

Värmdö blir en halvmeter högre 

Värmdö satsar på 
fattiga familjer 





FETTISDAGEN
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1. Birgittas bageri, Nacka strand
Pris: 38 kronor
Omdöme: Den till
utseendet ”läck-
ra” semlan troll-
binder juryn och
får högsta poäng i
alla klasser. Även
om mandelmas-
san beskrivs som fin och god, så är det gräd-
den som är kronan på verket: ”Den smakar
mycket och jag tror jag känner en tydlig smak
av vanilj i grädden, den här var väldigt god.”

Betyg: 5

3. Magnus Johansson, Sjöstaden
Pris: 35 kronor
Omdöme: Stjärn-
konditorn Magnus
Johanssons kondi-
tori fick den otack-
samma uppgiften
att lottas sist i
startfältet. Men
SPF är skötsamma med bitarna. Semlan utses
till en snygging: ”Ett skyltexpemplar.” Enligt
vissa är Sjöstadssemlan den bästa. Men man-
delbitarna i mandelmassan delade juryn.

Betyg: 4+

2. Systrarna Delselius, Grisslinge
Pris: 34 kronor
Omdöme: Systrar-
na vann 2012, men
i fjol föll mästarna
tungt och hamna-
de sist. I år däre-
mot tar Systrarna
stor revansch när
de kniper silvermedaljen. Ett stort lass med
mandelmassa och den goda brödsmaken var
ett vinnande koncept. Konsistensen då?
”Riktigt bra fjädring i den”, utbrister panelen.

Betyg: 4+

4. Stavsnäs Hembageri, Stavsnäs
Pris: 34 kronor
Omdöme: Den här
bastanta rackaren
får lovord, även
om några i pane-
len tycker att
grädden är aning-
en smaklös. Det
som skiljer ut Stavsnäsbullen från de andra
är den tydliga kardemummasmaken i brö-
det. Där är alla ense om att summan av kar-
demumman är mycket bra.

Betyg: 4

2012 vann Systrarna Delseli-
us i Grisslinge NVP-bloggar-
nas gunst. Förra året besikti-
gade Bilprovningen i Nacka
fastlagsbullarna, då kamma-

de Finntorps konditori hem
racet med motiveringen ”Ser
ut som en Ferrari och doftar
som en Jagga”.

I år fick de sex mest sötsug-

na personerna inom SPF Vär-
mdö , Sveriges pensionärs-
förening, uppdraget att slå
sig ner och syna fastlagsbul-
larna på Gustavsgården i Gus-
tavsberg.

Gammal är äldst
För vilka har bättre erfaren-
het av att bedöma semlor än
pensionärer? 

Roine Fredriksson kan ha

Matchen om  
NACKA/VÄRMDÖ/SJÖSTADEN 
Syskonfajt mellan Delselius. Förra årets vinna-
re mot klabbet. Och en kändiskonditor från
Sjöstaden. Årets semmelbatalj blev en gräd-
dig uppgörelse, in på mandelflarnet.

BÄST!

Björn Blom, Pelle Jackson, Roine Fredriksson, Ansi Jackson, Sonya Pehrson och Sten Karlsson utsågs

Folkadoktorn
Boovägen 83, SALTSJÖ-BOO 
Bokning 08-57440770 
e-post info@folkadoktorn.se
www.folkadoktorn.se

Koordinater: WGS 84 (lat, lon):
N 59° 19.469’, E 18° 16.279’

Folkadoktorn

Självklart gäller ditt serviceavtal även hos oss
Boka tid nu! telefon: 08-574 407 70
mejl: info@folkadoktorn.se
www.folkadoktorn.se/verkstaden/boka-service
Välkommen! Service • Plåtskador • Vindrutebyte

VÅRERBJUDANDE under mars-april
Vid bokning av service bjuder vi på ett nytt 
pollenfilter (Värde 400-700:-)

Har du fått en plåtskada? Passa på att boka
service samtidigt så får du 20% på servicen
(Erbjudanden kan inte kombineras).
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5. Delselius konditori, Gustavsberg
Pris: 34 kronor
Omdöme: Här har
vi den sötaste
semlan, sett till
smaken. Grädden
har en mild smak
av vanilj, trots det
drabbas inte pa-
nelen av fluffet, som man anser smakar för
lite. Inte heller rikedomen av grädden biter
på juryn: ”Lite too much”. Däremot tvekar de
inte att berömma den fina konsistensen.

Betyg: 3+

7. Kringelgården, Saltsjöbaden
Pris: 39 kronor
Omdöme: Snygg
och stor semla,
tyckte juryn vid
första anblicken.
Höll den vad den
lovade? Både ja
och nej. Konsisten-
sen beskrivs som lite svampig, grädden som
aningens industriell, och brödet lite torrt. När
det kommer till positiva omdömen är det
uteslutande mandelmassan som får beröm.

Betyg: 3+
6. Finntorps konditori, Alphyddan
Pris: 35 kronor
Omdöme: Semmel-
testet är lite som
Allsvenskan, det är
tufft att följa upp
en mästartitel. Inte
heller fjolårets vin-
nare klarade av
det tuffa andra året: ”Alldeles för kladdig,
som en tvättsvamp” och ”Mandelmassan är
för lös”. Trots det får semlan 3+, kanske föll
den tysta skaran i juryn för temlan.

Betyg: 3+

8. Centralkonditoriet, Björknäs
Pris: 35 kronor
Omdöme: ”Ser lite
misshandlad ut”,
”Nej, jag tycker att
den ser hembakad
ut”. De blandade syn-
punkterna till trots,
så är det den höga
nivån på årets semlor som fäller Björknäsbi-
draget. Och initiativet med mandelbitar i
mandelmassan blev spiken i kistan för sem-
lan: ”Lite för mycket bittermandelolja i”.

Betyg: 3-

råkat ut för en av de värsta
fastlagsbullarna någonsin,
när han en dag råkade få
med sig ett så kallat ”skyltex-
emplar”.

Gott med kladd
– Jag körde hem med dem,
och när vi började äta upp-
täckte vi att det var gips i
semlan.

Ansi Jackson minns sin

barndom och krigsåren då
grädde var en lyxvara, och
sällan användes som kräm
mellan bröden. 

– Då gröpte man ur en del
av brödet och geggade ner
mandelmassan i innanmä-
tet. Många hällde också lite
varm mjölk på semlorna, det
gör man inte längre.
Blir inte det lite väl klad-
digt?

– Ja, men det är då de är
som godast
Är ni laddade för åtta sem-
lor nu då?

– Ja, vi har bara ätit tre i
dag för att spara oss, så visst
är vi laddade, skrattar Sten
Karlsson.

Och så var fajten i gång.

GUSTAV GRÄNDEBY

gustav.grandeby@nvp.se

supersemlan

2008: Finntorps konditori
2010: Centralkonditoriet
2012: Systrarna Delselius
2013: Finntorps konditori

Blindtest bakom betygen
Testdeltagarna visste inte
var semlorna kom ifrån,
utan varje semla placera-
des på ett fat med en num-
merlapp på. Var och en sat-
te betyg mellan 1 och 5, ba-
serat på utseende, konsi-
stens och smak. Slutbety-
get är det avrundade ge-
nomsnittet. Kommentarer-
na om varje semla är ett

hopkok av alla syn-
punkter.

Senaste årens
vinnare av testet

Finntorp vann senast ...

NVP TESTAR ... SEMLOR
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Hög klass på lokala semlor

En bakelse med anor från 1500-talet

BÄST!

NACKA/VÄRMDÖ TESTFettisdagen är här.NVP kan avslöja varde allra godaste sem-lorna finns.

Mums, tänker många nu närfettisdagen är här. En godsemla, med perfekt gräddeoch hemmagjord mandel-massa, är det få bakverk somslår. Men var kommer egent-ligen den här traditionenifrån?

Fastan började
Fettisdagen var den sista da-gen i fastlagsveckan innanfastan började. Fastlagsveck-an var den period då man

frossade i godsaker och åtupp sig inför de sju veckor-nas fasta före påsk. Traditionsenligt åts sem-lan i en djup tallrik med varmmjölk. 
Efter 1950-talet börjadeden dock att betraktas mersom en bakelse som äts utanmjölk, troligen för att denbörjade serveras allt flitigarepå konditorier.

Fettisdag är en gammaltradition och det finns be-lägg för att namnet använts iSverige redan 1594. Så omdu vill känna historiensvingslag – ät en god semlaidag.  

ROGER FOLKHAGE

NVP inhandlade två styck-en semlor av storleken”stor” från sex olika bage-rier i Nacka och Värmdö. Vi bedömde dem eftersmak (bulle, grädde, man-delmassa och helhet) ochutseende. 
Juryn bestod av NVP:s re-daktion, totalt  sex perso-ner. Vi gav alla varsitt be-tyg mellan ett och fem ochla sedan ihop dem. 

Vi har gjort ett urval avlokala bagerier, tre i Nackaoch tre i Värmdö. 

Såhär gick 
testet till:

”Godast, snyggast och till ett bra pris.” Finntorps konditori var bäst i NVP:s test av Nacka- och Värmdösemlor.

I juryn satt Roger Folkhage, Eva Strandberg, Evelina Stucki, Anders Milde och (utanför bild)

Lennart Spetz och Jenny Frejing. 

FOTO: JENNY FREJING

... och även 
i testet 2008.

till årets testpanel. FOTO: MAGNUS FÖRNBERG

NACKA/VÄRMDÖ
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Finntorps konditoriPris: 30 kronor
Omdöme: Årets
solklara vinnare
kommer från
Finntorp. Bullen
är enligt panelen
smakrik, har per-
fekt tuggmot-
stånd, lagom mycket fyllning, ”ser ut som enFerrari och doftar som en Jagga!”Betyg: 4+

Birgittas bageri, Nacka strandPris: 38 kronor
Omdöme: Nacka
strands bidrag i
semmelfejden kni-
per silvret, även
om en i panelen
menar att bullen
är ”lite mjuk i
chassit”, det vill säga degig. ”Jäkla bra smakpå grädden”, myser en annan.Betyg: 4-

Bageri kaveln, MölnvikPris: 30 kronor
Omdöme: Här va-
rierar omdömena,
sötman är en vat-
tendelare som
möts av både ris
och ros. Tre kom-
mentarer: ”Sma-
kar lite som en vaniljglass.” ”Det är för litefyllning.” ”God, kort och gott.”Betyg: 3+

Söta drömmar, ÄltaPris: 28 kronor
Omdöme: ”Taskig
lackering”, säger
panelen om lock-
ets utseende.
”Kylskåpsgrädde”
och ”för sockrig
mandelmassa”
faller på minuskontot. Men när betygensätts blir det ändå en fullt godkänd trea.Betyg: 3

Centralkonditoriet, BjörknäsPris: 35 kronor
Omdöme: Man-
delmass l

Gateau, Ektorp centrumPris: 38 kronor Kringelgården Saltsjöb d

NACKA/VÄRMDÖ
Sassa brassa 
mandelmassa – dagsatt semlor in i mun-nen lassa.

Gottegrisarna påBilprovningen i Boofick i uppdrag att be-siktiga årets utbud.
Det var bland annat semlorsom ledde till att kung AdolfFredrik åt sig till döds. Vis-serligen tryckte kungen ifrå-ga i sig en hel del andra varorunder sin famösa sista mål-tid – bland annat böckling,hummer och surkål – men ef-tersom dödsfallet inträffadepå självaste fettisdagen, den12 februari 1771, har semlanfått bära stor del av skuldenför vår matglade regents ka-loristinna hädangång.I dag, prick 242 år efterAdolf Fredriks död, är detdags för ny fastlagsbullefros-sa, dock förhoppningsvisutan slaganfall som följd. 

Har mästarbälte i fikaFör att sondera den lokalasemmelterrängen tog NVPhjälp av ett gäng tungviktarei fikaklassen. På Bilprovning-en i Boo vet man nämligen attta vara på sina kaffepauser.Sedan kaffeautomaten in-stallerades för två år sedan vi-sar räknaren att maskinenspottat ur sig exakt 32 284slurkar java – ungefär 45 omdagen – och brygden avnjutsgärna med något slags fika-bröd.
– En och annan bulle blirdet, som Björn Sterner säger.Dessutom sitter gruppenpå expertkunnande om själ-va bakandet, Ulrika Sternerhar jobbat som kallskänka påflera konditorier och JanHesslings far var bagare.– Han hette Ruben och job-bade på Lännersta bageri,som senare blev GEAS blod-puddingsfabrik, säger Jan,varpå blindtestet inleds.

INGEMAR LUNDIN

Årets vinnare: ”Doftar Jagga”

Besiktningsmännen Jan Hessling, Björn Sterner, Ulrika Sterner och Stanley Olofsson hörde av sig självmant till NVP och bad om att få göra årets semmeltest.

De lämnade inget åt slumpen, och besiktigade semlorna från topplock till underrede.

FOTO: RYNO QUANTZ

De åtta semlorna var under lupp, men testdeltagarna visste inte vilket konditori semlorna kom från. De hade bara nummer att utgå ifrån. Var och

en satte ett betyg från ett till fem. Slutbetyget är det avrundade genomsnittet.
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Efter tolv år försvinner Rosen 
FISKSÄTRA
Kvinnoföreningen 
Rosen lägger ner efter 
tolv år i integrationens 
tjänst. Ann Boréus, 
som suttit i styrelsen, 
oroar sig över vad det 
kan innebära för kvin-
norna.

– Toleransnivån 
mellan olika grupper 
är inte alltid tillräck-
ligt hög, säger hon.

Stavgång, gymnastik, samtal, 
matlagning och bokcirklar. 
Det var några av många akti-
viteter som kvinnoföreningen 
Rosen anordnade under sina 
tolv år i Fisksätra. Men nu är 
det slut. Efter ett års försök 
har styrelsen inte hittat någon 
kvinna som varit villig att dri-
va föreningen vidare.

– Vi är ganska stolta över 
vad vi har åstadkommit. Ut-
an oss hade det nog inte varit 
så mycket stavgång i Fisksät-
ra! Men hela styrelsen är runt 
80 år. Vi orkar helt enkelt in-
te längre, säger Ann Boréus.

Hon är orolig över vad 
nedläggningen kan betyda 
för de kvinnor, i olika åldrar 
och från olika delar av värl-

den, som sökt sig till Rosen.
– En del drar sig för att gå 

till kyrkans verksamhet, an-
dra möts av mycket rasism. 
Först när jag har följt med 
dem till vårdcentralen har 
de fått vård.

Nyckeln till delaktighet
Ann Boréus betonar vikten 
av samtal på svenska. Det är 
nyckeln för att alla ska känna 
sig delaktiga, menar hon. 

– Källan gör till exempel en 
väldig insats. Men det är inte 
alltid man pratar över grän-
serna på svenska där, säger 
hon och fortsätter:

– Toleransnivån mellan 
olika grupper är inte alltid 
tillräckligt hög. Man bjuder 
inte in varandra, på grund av 
skitsaker och små kulturella 
skillnader. Men det här pra-
tar ingen om. Man vågar inte 
ta upp det, eftersom man kan 
anklagas för att vara rasist. 
Man får inte nämna denna 
osynliga konflikt mellan oli-
ka grupper.
    Samtidigt understryker 
hon att många goda krafter 
finns i Fisksätra, som Källan, 
Guds hus och Folkets hus.

– De kämpar precis som vi, 
det ska inte förringas. Men 
det fordras diskussion kring 

hur vi ska nå en bättre tole-
ransnivå.

Helt försvinner inte akti-
viteterna för Fisksätras kvin-

nor. Ann Boréus fortsätter 
med promenader och spe-
cialgymnastik för seniorer, 
och en annan kvinna som va-

rit aktiv i föreningen ordnar 
gympa tre gånger i veckan i 
Folkets hus.

– Det har också dykt upp en 

driftig dam som vill ta över 
vår lokal och starta en ny för-
ening, säger Ann Boréus.

HANNA BÄCKMAN

Hösten 2011 följde NVP med Rosen, med Ann Boréus i spetsen, på en stavgångspromenad. Vid hennes sida fanns Malali Ah-
madi, Farhia Hussein, Fatima Ibrahim, Fuzia Mohammad och Nima.                             ARKIVFOTO: ELISABETH UBBE

HÄNGIG? TRÖTT?
Dags för en Hälsokontroll

Vaccinationer
”Drop-in”

Vi har Gula
Febern vaccin!

Nacka Forum höghuset, plan 16
Mån 12-19, Tis & Ons 8-17

Tors 8-16, Fre 9-16, Lör 10-14

Lunchstängt 12-13 (tis-fre)
Telefonrådgivning 716 94 20/21
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Våra duktiga reportrar gör nedslag 
i den lokala skönhetsdjungeln och 
belyser vårt välmående.

Du som annonsör syns extra tydligt 
i en anpassad redaktionell miljö. 

Temat är en del av den ordinarie 
tidningen och kommer ut till alla 
hushåll och företag i Nacka, 
Värmdö och Hammarby Sjöstad. 

Upplagan är 69 751 ex. 

Balans i livet?
Berätta för dina kunder hur du kan hjälpa dem
till att må bättre. Annonsera dina produkter eller
tjänster i Nacka Värmdö Postens tema hälsa & skönhet!  

  

Utgivning 11 mars

Bokningsstopp
onsdag 
5 mars

FISKSÄTRA
Lamin Jatta Modigh 
är ny bloggare på 
NVP:s Fisksätrablogg. 
Men vem är han?

– Jag är 18 år och är mycket 
intresserad av kollektivtra-
fik och även politik, både 
på landstingsnivå och kom-
munal nivå. Så gillar jag da-
taspel också. Jag går i trean 
på Mediagymnasiet i Nacka 
strand, och på sikt vill jag 
jobba som journalist.
Varför ska du blogga på 
Fisksätrabloggen?

– Jag är engagerad i det 

som händer här, och tyck-
er att bloggarna på NVP.se 
fungerar bra som plattform 
så att folk får reda på nyhe-
ter, och de ger en möjlighet 
att diskutera saker med an-
dra i Fisksätra.

Vad kan man förvänta sig 
som läsare?

– Man kan förvänta sig att 
kunna ta del av senaste nytt. 
Ett exempel är klottersitua-
tionen. Man har nyligen rus-
tat upp gångtunnlarna under 
vägen, men man har redan 
hunnit klottra där. Det tyck-
er jag är tråkigt.

Vilken är den största 
snackisen i Fiskis?

– Framtiden. Det är många 
stora beslut som påverkar 
oss. Saltsjöbanan är ett så-
dant beslut, och de nya bo-
städerna på Lännbohöjden 
är ett annat. Det finns en 
brist på hyresrätter gene-
rellt, men i Fisksätra är det 
bara hyresrätter.

      JÖRGEN LÖWENFELDT

jorgen.lowenfeldt@nvp.se

adressen www.fisksatra-
bloggen.se

Lamin ny bloggare på NVP.se
Lamin Jatta Modigh, ny Fisksätrabloggare.                                                             FOTO: NADIA ENEDAHL
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ENDAST 

5 BILAR 

KVAR!

Hemmet som vill ge gästerna ett   
STORÄNGEN
I 20 år har Maria Regi-
na erbjudit döende
människor en plats
att komma till innan
den sista vilan. 

– Vi vill ge våra gäs-
ter en möjlighet att
vara här och nu och
inte tänka så mycket
på vad som ska kom-
ma, säger Brita Hil-
debrand. 

Trots att vilohemmet Maria
Regina bara ligger ett sten-
kast från den bullriga Värm-
dövägen är det ett oerhört
lugn som ligger över den te-
gelröda villan i Storängen. I
rabatten intill husväggen har
vintergäck börjat sticka upp
bland de trötta höstlöven. 

– Härom veckan fick en av
våra gäster ligga i sin säng
här på verandan och lyssna
på fåglarnas kvitter, det
handlar om att göra det lilla
extra, säger Brita Hilde-
brand, verksamhetschef på
Maria Regina hospice, och
pekar ut mot altanen genom
det stora fönstret i rummet.

Brita har arbetat på hem-
met sedan starten 1994, då
man tog emot de första gäs-Gästerna som kommer till Maria Regina erbjuds vård i en hemlik miljö, för att de ska kunna fokusera på annat än sin sista tid.   FOTO: NIKLAS BJÖRLING
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 rofyllt slut

terna. Till Maria Regina
kommer personer som befin-
ner sig i livets slutskede, ett
hem där obotligt sjuka kan få
vistas sin sista tid i livet med
en så god livskvalitet som
möjligt, en chans att vara här
och nu. 

– Vi vill att gästerna ska
kunna fokusera på annat än
att stoppa i sig piller som
man inte blir bättre av, säger
Brita Hildebrand.

Den palliativa vården, som
vården kallas, ska vara lind-
rande fysiskt, psykiskt, soci-
alt och andligt. 

Jobbar i privata kläder
På Maria Regina bor det upp
till 13 gäster samtidigt de
hemtrevligt inredda rum-
men, som alla har fått namn
efter blommor. 

Även om en del gäster inte
stannar längre än någon dag
innan de fortsätter vidare,
kommer personalen både
gäster och anhöriga nära. 

Tanken är att det ska kän-
nas som hemma i så stor ut-
sträckning som möjligt.
Bland annat jobbar persona-
len i sina egna kläder, allt för
att tvätta bort den sterila
sjukhusmiljön som gästerna
kanske kommer ifrån. 

– Vi kan fokusera mer på
gästernas välmående här än
vad personalen kan göra på
ett sjukhus, det blir mer per-
sonligt, säger Brita Hilde-
brand.

På ett hospice är närvaron
av ett slut oundviklig, något
som ibland kan vara både
tungt och jobbigt. Trots det
är det sällan långt till skratt,
tycker Brita. 

– Det är klart att vi pratar
om döden, men vi försöker
fokusera på att glädjas åt det
som är här och nu istället för

vad som ska komma, säger
hon.

Innan Brita började arbeta
på Maria Regina har hon ar-
betat flera år som sjukskö-
terska. Sättet att arbeta på
skiljer sig åt, även om arb-
etsuppgifterna till stor del är
de samma. Många ur perso-
nalen på Maria Regina har
precis som Brita varit med se-
dan starten. Hon tror att det
som motiverar att arbeta
kvar är känslan av att kunna
påverka en annans lidande. 

– Det handlar mycket om
inställning. Man lär sig att li-
vet är skört. Samtidigt vet
man ju också premisserna
när en ny gäst kommer hit,
säger Brita. 

Gäster med olika bakgrund
Hemmet drivs av en stiftelse
inom den katolska kyrkan,
de tog över driften från två
nunnor, systrarna Notre Da-
me som tidigare bedrev an-
nan vårdverksamhet där. 

Men trots den katolska
kopplingen är det inte myck-
et mer än ett kapell, som lig-
ger inhyst i huset, som på-
minner om den kyrkliga när-
varon. 

– Hit kommer gäster från
alla sorters religioner, även
om det hålls katolska mässor
regelbundet är det inget som
gästerna beblandas i om de
inte själva vill, säger Brita.

Genom de stora fönstren
flödar dagsljuset in. Även om
just den här dagen bjuder på
gråmulet väder lyser det än-
då upp hela huset. Snart
kommer trädgården utanför
att sprudla av liv. Det är en
högst levande plats gästerna
kommer till innan de lämnar
jordelivet bakom sig. 

ANDREAS HAGELIN

Sedan 1994 har vilohemmet
Maria Regina tagit emot
gäster på remiss från
landstinget. Patienterna är
svårt sjuka och har en kort

tid kvar i livet. Huset ägs av
den katolska kyrkan och
verksamheten drivs av en
stiftelse där ordförande ut-
ses av biskopen. 

Maria Regina Hospice

Brita Hildebrand, verksamhetschef på hospicet i Nacka.

GUSTAVSBERG
En 26-årig man i Gus-
tavsberg har dömts
för penninghäleri. 

Detta sedan han
upplåtit bankkonton
till internetsvindel
som drabbat 34 köpa-
re.

Konsertbiljetter, kameror,
mobiltelefoner och present-
kort. Varorna såldes på inter-
net, men levererades aldrig.

I förra veckan fick en 26-årig
man från Gustavsberg vill-
korlig dom med samhälls-
tjänst 200 timmar som på-
följd. 

Måste betala tillbaka
Eftersom han sedan tidigare
är ostraffad slapp han fäng-
elseinternering, som enligt
tingsrätten annars skulle bli-
vit åtta månader lång.

26-åringen säger att han
själv inte legat bakom inter-
netsvindeln, utan aningslöst

upplåtit två bankkonton till
en okänd mans syften. 26-år-
ingen hävdar att han gett
samtliga insatta pengar till
den okände mannen, utan
vetskap om var pengarna
kommit ifrån.

Totalt rör det sig om 34
målsägare och summor på
sammanlagt 137 000 kronor.
Mannen förpliktas att betala
tillbaka pengarna.

INGEMAR LUNDIN

ingemar.lundin@nvp.se

Döms för internetbedrägeri

34 köpare lurades.
FOTO: BILDARKIVET
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KAMPANJ 
I BUTIKEN! 

Vi gör även jobbet åt er. 
Glöm inte nyttja rotavdraget. 

Välkomna in i vår butik & utställning 
på Fenix väg 20, 

Värmdö Köpcentrum, Mölnvik 

www.varmdokakel.se • 08-570 336 70

Erbjudanden 

på Westerbergs 

Bad & Massage- 

badkar

Gäller tom 26 April

Vi expanderar och kommer att ha ett
stort urval av Caparols inom- & utomhus- 

färg i vår butik from Maj månad. 

RUNMARÖ
Lena Haglund har 
paddlat vid Svalbard, 
hållit kurser och tagit 
SM-guld. På bara ett 
par år har hon blivit 
en förgrundsgestalt 
inom svensk SUP – 
stand up paddling.

– Det är som att gå 
på vatten, säger hon.

Stilla februarimorgon på 
Runmarö. Någon kommer 
glidande genom dimman i 
viken. Det är Lena Haglund 
på en SUP-bräda. 

Ett par gånger i veckan ger 
hon sig ut i hemmavattnen 
kring ön. På sommaren kan 
det bli dagliga paddlingstu-
rer. Mer och mer i hennes 
tillvaro kretsar kring den i 
Sverige än så länge rätt okän-
da sporten. Men så sent som 
för ett par år sedan visste hon 
knappt vad SUP var.

Lena kom först i kontakt 
med sporten i USA. Hon är 
journalist (många känner 
igen henne från tiden som 
hallåa på SVT – och rösten är 

välbekant från speakerupp-
drag för tv) och sedan 15 år 
tillbaka jobbar hon som rese-
reporter. Hon var på USA:s 
västkust för att göra ett tv-re-
portage och fick då frågan 
om hon ville göra något om 
SUP.

– Det var 2010, och då vis-
ste jag inte ens vad det var. 
Jag fick prova på själv, och 
till skillnad från surfing, som 
är otroligt svårt, var det lätt. 
Jag kom igång snabbt och 
kände direkt att det var en 
sport för en bred publik, be-
rättar hon.

Runmaröpremiär 2012
Året därpå arrangerades de 
första tävlingarna i Sveri-
ge. Lena var där och filma-
de, och idén började växa 
fram: Det här borde funka 
hemma. 

2012 blev idén verklighet, 
när Lena lät vänner och familj 
prova sporten på Runmarö. I 
somras höll hon i kurser för 
skolbarn och turister, och nu 
till sommaren ska hon utö-
ka kursverksamheten med 
bland annat SUP-yoga och 
SUP-workout.

– De som testat har varit 
mellan 6 och 71 år. Barnen 
kommer oftast igång direkt, 
men även för äldre och helt 
otränade går det bra. Det 
handlar om att slappna av 
och att inte vara rädd att 
ramla i, säger hon.

SUP är bra träning för 
hela kroppen, framför allt 
för coremusklerna och ba-
lansen, berättar Lena. Men 
framför allt ett skönt sätt att 
röra på sig och komma ut i 
naturen.

– Jag mår så otroligt bra av 
det. Det är en meditativ upp-
levelse, nästan som att gå på 
vatten. Man kommer upp en 
bit över ytan, och på vintern 
när vattnet är klart ser man 
fiskar och allt möjligt. På 
sommaren har jag gett mig 
ut i gryningen i spegelblankt 
vatten. Det är verkligen ma-
giskt.

SM-guld i långdistans
Parallellt med kurserna bör-
jade Lena tävla i den fram-
växande sporten. Det slutade 
med att hon 2013 vann SM i 
grenen långdistans. Kon-
kurrensen var inte benhård, 

Hon står upp 

Den gula brädan som Lena Haglund står på  
är en tävlingsbräda, och inget för nybörjare,  
som istället får bredare brädor.
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medger hon, men hon är 
mäkta stolt över att ha slagit 
två hälften så gamla paddla-
re. Nu är hon med i landsla-
get, och ska tävla i sommar 
igen.

– Det behövs verkligen fler 
tjejer i sporten, säger hon.

På nordliga breddgrader
I somras kombinerade Lena 
sitt nyfunna intresse med 
jobb. På en reportageresa 
till Svalbard passade hon på 
att ta fram SUP-brädan. Re-
sultatet visades nyligen i ett 
inslag i SVT:s Go’kväll.

– Jag kan inte svära på 

det, men jag tror att jag är 
den första i världen som kört 
SUP så långt norrut, nästan 
på 80:e breddgraden. Det 
var speciellt, för vattnet var 
så kallt att det var trögt att 

paddla i, som sirap. Det kan 
nog bli en grej med SUP på 
Svalbard!

HANNA BÄCKMAN

hanna.backman@nvp.se

för paddling
»Det är en medi-
tativ upplevelse, 

nästan som att gå 
på vatten. Man 

kommer upp en 
bit över ytan, och 

på vintern när 
vattnet är klart 

ser man fiskar och 
allt möjligt.«

             
FOTO: NADIA ENEDAHL

Sporten till Sverige för några år sedan



NÄRINGSLIV 
& EKONOMI

ETABLERING I sommar, lagom till fotbolls-VM, öppnar sportbaren
O´Learys i centrala Gustavsberg. Lokalen ska ta 200 gäster, och
besökarna ska kunna roa sig med både biljard och bowling. 

– Gustavsberg är en snabbt växande ort med fantastisk natur,
men det saknas en större samlingspunkt, säger Marjan Djuricic,
franchisetagare på O’Learys Gustavsberg.

Näringslivsredaktör: Gustav Grändeby
Tel: 555 266 24  e-post: gustav.grandeby@nvp.se
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Vi söker hantverkare, företag och dig som vill
delta på Värmdödagen i maj. Runt marknads-
borden kan du visa, sälja eller prata om konst, 
tjänster och vintage med våra Värmdöbor.

Vänligen kontakta centrumledare 
Eva Melin före den 10:e mars
på telefon 076-88 38 112. 

P.S. I år utökar vi med en Loppmarknad.

www.varmdokopcentrum.com

10 ÅRS GARANTI IHT. MORSØ GARANTIBESTEMMELSER

Morsø 1442

Spara 4.000
Kampanj pris 6.995,-

Morsø 1412

Spara 6.000
Kampanj pris 9.995,-

Morsø 6148

Spara 2.000 
Kampanj pris 13.995,-

Morsø 7443

VINTERKAMPANJ

Spara 3.000
Kampanj pris 6.995,-

Värmdö marknad
Gustavsbergsvägen 24B • Vard 10-18, Lör 10-14 • Tel 08-570 229 46

Erbjudanden gäller t o m 31 mars 2014

Anna-Maria har en 
bergsäker affärsidé
NACKA STRAND 
Basen är i Värmland,
men businessen
sköts från Nacka. An-
na-Maria Béregi Am-
néus brinner för tek-
nik och energi. Och
hennes affärsidé är
miljövänlig – så in i
jorden.

Geotermisk energi, bekanta
dig med begreppet. För det
är energi i jordskorpan som
Anna-Maria Béregi Amnéus,
på Karlskogabaserade Ener-
geotek, bygger hela sin affär-
sidé kring – den om att hela
samhällen i Sverige så små-
ningom ska drivas av förny-
elsebar energi. Helst inom
ett par år.

Vad det handlar om? En
avancerad form av bergvär-
me (där också geotermisk
energi används), men där
man går ännu djupare. Det

vill säga att i vissa fall borra
flera kilometer ner i marken
för att komma åt varmvatten
med en temperatur på minst
55 grader, ta tillvara dess
energi och lagra det i ett slu-
tet och förnyelsebart system
som producerar el- och ener-
gi – ständigt.

– Fossil energi är på upp-
hällningen, det är dags att vi
börjar fasa ut oljan och kärn -
kraften. Geotermisk energi
tar inte av jordens resurser,
vilket är bra. Jorden ska vara
varm fyra miljarder år till, sä-
ger Anna-Maria Béregi Am-
néus.

Anläggningar som utvin-
ner geotermisk energi finns
redan på ett antal ställen i
världen. Men framför allt på
platser med specifika förut-
sättningar, som länder i när-
heten av kontinentalplattor-
na. På Island och Nya Zee-
land, med hög vulkanisk ak-

Energi i form av värme som
finns lagrad i berggrunden
sedan jordens bildande el-
ler som ständigt nybildas
genom radioaktivt sönder-
fall i jordens inre. Energin
uppträder såväl i det fasta
berget som i vätskan som
fyller ut sprickor och porer.
Den geotermiska energin
utvinns via djupa borrhål
varigenom man uppfordrar
ånga eller varmt vatten.

KÄLLA: NATIONALENCYKLOPEDIN

Geotermisk energi
– så fungerar det 

Skiss på hur Energeotek tänker sig att det slutna och miljö -
vänliga systemet ska fungera. ILLUSTRATION: ENERGEOTEK
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Finns i Saltsjö-Boo, 
Sickla köpkvarter 
och i Gustavsberg.

Vattengympa
Effektiv och skonsam 
träning i våra varma 
sköna pooler.

Barngymnastik
från 1,5-6 år.

tivitet, behöver man knappt
borra för att komma åt vatt-
net. 

”Är lite som lego”
För att utvinna geotermisk
energi har det tidigare krävts

”Fossil energi är på upphällningen, men jorden ska vara varm fyra miljarder år till”, säger Anna-Maria Béregi Amnéus på Energeotek. FOTO: NIKLAS BJÖRLING

mellan 150 och 360 grader.
Men med ny teknik (NxGeo)
som Energeotek tagit fram
räcker det numera att vatten-
temperaturen ligger på 55
grader.

– Vi är en av de minst lyck-

ligt lottade delarna i världen
när det kommer till geoter-
misk energi. Går det här, så
går det överallt, säger hon.

I Sverige och Skandinavi-
en behöver man dock fortfa-
rande borra flera kilometer

för att komma åt så pass
varmt grundvatten. I södra
Sverige, omkring 3,8 kilome-
ter och i de nordligaste delar-
na 4,5 kilometer.  

För det krävs kraftverk i
nära anslutning till bostäder-

na. Ska man försörja några
tusen, som är minimum,
krävs det en industri som in-
te är större än ett par con-
tainrar.

– Det är lite som lego, vill
man bygga ut ännu mer är

det bara att sätta dit ytterli-
gare en container. Till skill-
nad från kärnkraftverk är det
här små mobila enheter.

Anna-Maria Béregi Am-
néus är i grunden civilingen-
jör och kemist, med examen
från Chalmers i Göteborg.
Företaget startade hon 2011
i Karlskoga, i dag är de tio
personer på bolaget.

”Centralare mötesplats”
– Det är nu när vår interna-
tionalisering börjar som vi
flyttar till Nacka. Teknik-
fokuset ska fortsätta att fin-
nas i Karlskoga, men mark-
nadsbiten kommer vi att skö-
ta här, Nacka strand är en
centralare mötesplats.

Och företaget tar både sik-
te nationellt och internatio-
nellt. I Ungern är det näst in-
till klart med ett kraftverk. I
Sverige har Energeotek bör-
jat föra samtal med kommu-
nerna, bland annat Värmdö.

– De har varit intresserade,
och det skulle passa bra på
Värmdös miljöprofil. Deras
ambition är trots allt att vara
en föregångare, och då har
de chansen, säger Kjell Eriks-
son, styrelseledamot på En-
ergeotek.
Varför tror ni att er affärs-
idé?

– För att det inte finns någ-
ra alternativ, säger Anna-
Maria Béregi Amnéus.

GUSTAV GRÄNDEBY

gustav.grandeby@nvp.se
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KULTUR 
& NÖJE
Kulturredaktör: Lennart Spetz
Tel: 555 266 21  e-post: lennart.spetz@nvp.se

DOKUMENTÄR Radiojournalisten Hugo Lavett, uppvuxen i Nacka men nu boende i
Stockholm, belönas med priset Åke Blomströms memorial prize. Han får priset för
radiodokumentären ”Kvinna hittad död vid badplats”, som handlar om en kvinnas
död i Småland 2008.

4 MARS KL 18.30
FRAMTIDSAKADEMIN
Staffan Laestadius förf. till boken Klimatet och 
välfärden – mot en ny svensk modell, talar om 
klimatanpassning. Plats: Gustavsbergs kyrka.
www.framtidsveckan.se
Arr: Naturskyddsföreningen m fl.

4 & 18 MARS KL 9.30 - 10
SAGOSTUNDER
För barn 3-5 år. Boka: www.bokagrupp.se/varmdo 
Arr: Gustavsbergs bibliotek

12 MARS KL 13.30 - 14
BABYRIM
För barn 4-10 mån. Boka: www.bokagrupp.se/
varmdo. Arr: Gustavsbergs bibliotek

15 MARS KL 13-22
UNGKULTURHUSET GURRABERG 
Depravity fest – film och musikfestival. Kontakt: 
info@gurraberg.se www.gurraberg.se

19 MARS KL 18.30
BAKOM KULISSERNA I EREMITAGET 
Porslinsmuseet, Odelbergs v 5 B. 
Keramiker Elisabet Hallgren berättar & visar 
bilder från S:t Petersburg.
Arr: Gustavsbergs Porslinsmuseums vänner

BOKKLUBB FÖR UNGA
9-12 år. 20/3, 24/4 & 15/5. Anm: 08 57048296, 
maria.vogel@varmdo.se 
Arr: Gustavsbergs bibliotek

22 MARS KL 14
UNGKULTURHUSET GURRABERG
FICKSPÖKEN. Hedmans Teater. 2-6 år.
Bilj. släpps 3 v innan speldag. 60 kr.
www.bokagrupp.se/varmdo
Arr: Värmdö kulturenhet

22 MARS KL 14
GUSTAVSBERGSTEATERN 
VEM SKA TRÖSTA KNYTTET?
Teater Tittut. 3-6 år. Bilj. 3 v innan speldag. 60 kr.
www.bokagrupp.se/varmdo
Arr: Värmdö kulturenhet

30 MARS KL 18
KÄRLEKENS SVAR- KANTAT
Obs! Korrigerat datum, ej 30/4 som tidigare 
angivits. Uruppförande. Musik: Hans Nyberg.
Recitatör: Börje Ahlstedt. Gustavsbergs Kam-
markör Instrumentalensemble & solister. Gus-
tavsbergs kyrka. www.svenskakyrkan.se

GUSTAVSBERGS KONSTHALL
Odelbergs v 9.
How – Do – Know
t o m 27/4
Charlotta Bellander, Johan Bjärntoft, Lo Eklöw, 
Matilda Haggärde, Li Liang.
Fem konsthantverkare utbildade på HDK pre-
senteras. Info: www.gustavsbergskonsthall.se

GUSTAVSBERGS PORSLINSMUSEUM
Odelbergs v 5 B, Gustavsbergs Hamn.
KERAMISKA VERK 
av Jørgen Haugen Sørensen. 
t o m 16/3.
Öppet se: www.porslinsmuseum.varmdo.se

ARTIPELAG 
DET SYNLIGA 
– samtida svensk fotografi t o m 11/5.
www.artipelag.se

FILM GUSTAVSBERGS BIO 
www.eurostar.se 

FLER EVENEMANG  
www.fritidsnatet.se
www.visitvarmdo.se

KULTUR – OCH FRITIDSNÄMNDEN 
INFORMERAR  
Välkommen att söka Särskilt Kulturbidrag, 
Kulturstipendium, Ungdomskulturstipendium 
& Arbetsstipendium 2014.
Sista ansökningsdag 31/3. 
Blanketter och info: www.varmdo.se

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: Värmdö biblio-
tek, kulturenhet och kulturskola tel 570 470 00 (vxl) eller  
www.varmdo.se • Gustavsbergs Porslinsmuseum 
tel 570 356 58 eller www.porslinsmuseum.varmdo.se

Ex-lärare kräver
uppmärksamhet
BOO/FINNTORP
Ann-Marie Temml
överger lärarjobbet i
Värmdö och släpper
en debutskiva. Andre-
as Angel, med studio i
Finntorp, har arrange-
rat skivan, samtidigt
som han arbetar med
ny politisk musik i sitt
band Hängslena brin-
ner.
Ann-Marie Temml har skrivit
låtar i drygt tio år. Ett femtio-
tal har blivit demoinspel-
ningar och tio har nu hamnat
på debutalbumet ”Notice
me!”. Hon flyttade med fa-
miljen från England till Sve-
rige för femton år sedan och
bor i Boo sedan fem år. Musi-
ken är inspirerad av 80-talets
engelska rock-, punk- och
dansband. 

– Nu har jag så många lå-
tar, och vi har plockat ut lå-
tar som passar ihop. Anders
har remixat låtarna så att de
blivit homogenare.  

Skrivit och sjungit sina lå-
tar har hon bara gjort hem-
ma än så länge. 

– Jag vill styra min tid mer,
och om jag hade råd skulle
jag vilja satsa på musiken
helt. 

Nu ser det i stället ut som
att undervisningen i spanska
och franska på skolor i Nacka
och Värmdö byts mot eget fö-
retag och arbete som frisör
och massör.

Överlät musiken till Angel
Musiken har Ann-Marie
Temml överlåtit till Andreas
Angel. 

Från sin ombonade Ange-
lization studio, belägen i
kontorshuset mellan Finn-
torps centrum och Värmdö-
leden, har han utsikt över
Svindersviken och Stock-
holm.

På ett bord ligger ett par
röda hängslen, som vittnar
om hans eget band – Hängs-
lena brinner. 

Bandet beskriver han som
”progg 2.0” och med låtar

som ”Ett brunt Europa” – om
främlingsfientlighet och om
hur atmosfären från 1940-
talet kan skönjas igen – pla-
cerade sig Hängslena brin-
ner i den politiska debatten
med förra årets debutskiva. 

Också ”kärleksserenaden”
”Vi med världen” har ett
dagsaktuellt budskap, inte
minst mot bakgrund av de-
batten kring OS i Ryssland:
Att det inte ska krävas mod
för att vara den man är och
älska den man vill. 

– Jag vill föra en debatt via
musiken. I den nya låten ifrå-
gasätter vi den starka hetero-
normen, som gör att man
måste komma ut om man in-
te passar in. I stället för att
tvingas vara mot världen vill
vi visa på ett vi-med-världen-
tänk.

Bandet spelar in sin musik
i studion i Finntorp och sing-
lar ska fortsätta komma un-
der året. Kanske blir det ett
album till efter sommaren.

LENNART SPETZ Andreas Angel och Ann-Marie Temml har samarbetat på nya skivan. FOTO: NADIA ENEDAHL
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Grammis till Rehnqvist
NACKA
Tonsättaren och
kompositionsprofes-
sorn Karin Rehnqvist,
boende i Lillängen i
Nacka, har fått en
Grammis i kategorin
Årets klassiska al-
bum, för skivan 
”Live”. 

Som titeln antyder innhåller
skivan live-inspelningar med
kammarensembler, körer
och orkestrar från framfö-
randen runt om i världen.
Verken – bland annat ”Ljus
av ljus”, ”Musik till den so-
vande” och ”Hymn” – är tidi-
gare inte utgivna på skiva,
och är framför allt skrivna de
senaste tio åren. 

”Vi är ganska skygga”
Totalt medverkar omkring
350 musiker, sångare och
korister i verken, bland an-
nat Sveriges radios symfoni-
orkester, Nederlands Kamer-
koor, sopranen Jeanette
Köhn samt dirigenterna
Manfred Honeck, Franck Ol-
lu, Ed Spanjaard, Simon
Phipps och Gustaf Sjökvist.

– Vi är ganska skygga, ton-
sättarna, vi tar inte så stor
plats. Men jag vill passa på
att tacka de övriga nomine-
rade tonsättarna ikväll: Mo-
zart, Wagner och Stenham-
mar. De kunde tyvärr inte
komma, sa Karin Rehnqvist i
sitt tacktal på Grammisga-
lan.

LENNART SPETZ

NACKA
Hoppfulla musikta-
langer uppträdde på
Nacka gymnasium. I
potten finns studioin-
spelning

Linn Kjellberg, 14 år, från
Nacka, och Emilia Lind, 15
år, från Ingarö, var först ut
när Scen1 – Boo Folkets hus
talangjakt – drog igång på
torsdagen. 

Nervöst och hoppfullt
Platsen var matsalen på
Nacka gymnasium och på
scenen stod ett gäng nervö-
sa, förväntansfulla ungdo-
mar. Linn och Emilia hade
valt att uppträda med en
spröd, akustisk version av 
3 000 miles av Emblem3. Det
här var blott andra gången
de uppträdde tillsammans.

– Men vi har sjungit ihop i
ett år, berättar tjejerna. 

Förutom Linn och Emilia
deltog Kenneth Vuvu, Max
Treuhardt, UCC (UniCornC-
rew) och Henrik Tranberg.

Final i Orminge i maj
Det här var första deltävling-
en av tre. De andra två äger
rum på Älta fritidsgård och
Ungkulturhuset Gurraberg
senare i vår.

Information om tävlingen
och själva röstningen finns
på NVP.se.

Finalen blir på Orminge-

karnevalen i maj och vinna-
ren får möjlighet att spela in i
studio.

ERIK LJONES

Prisades på Grammisgalan. FOTO: GÖRAN TALLBERG

Verken på Live är Ljus av
ljus (skriven 2003) för barn-
kör och symfoniorkester,
Quem chama? Vem ropar?
(2006) happening för en
konsertsal, två folksång-
erskor och ensemble, Salve
Regina – himlarnas drott-
ning (2007), Musik till den

sovande för baryton, violi-
ner, klarinett och pukor,
Rädda mig ur dyn (1994) för
sopran och altsaxofon,  Till
Ängeln med de brinnande
händerna (2000), samt
Hymn (2010) för sopran, kör
och symfoniorkester.

Verken på årets klassiska album

Bra drag på Scen1

Första startfältet i Scen1. FOTO: NIKLAS BJÖRLING
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VILL DU GRATULERA NÅGON som fyller år, har förlovat sig, gift sig, 
eller fått barn? Sänd in några rader till NVPs familjesida. 
Bara text (20 ord) 40:-, Bild + 20 ord 100:-, för varje extra ord +2 kr
Vi skickar räkning så bifoga namn och adress med beställningen.
Beställ enklast på www.nvp.se eller e-posta till familje@nvp.se 
Posta till Nacka Värmdö Posten, Box 735 131 24 Nacka. (Märk kuvertet 
“Familje”). Vi måste ha text och bild senast måndagen veckan före 
publicering. Publicering kan dock dröja pga utrymmesbrist.

Maria Karlsson familjeredaktör
555 266 36
familje@nvp.se

Boo församling, Kyrkans hus
Tisdag 4/3, kl 10.00 Oasen. Kl 11.00  Senior-Qi gong. 
Kl 12.00 Tisdagssoppa. Kl 16.30 Ungdomskväll. 
Kl 18.00 Veckomässa. Kl 18.00 Ignatiansk spiritualitet.
Onsdag 5/3, kl 08.30 Morgonmässa. Kl 15.00 Killgrupp. 
Kl 18.00 Öppen Qigong. Kl 18.45 Frigörande andning. 
Torsdag 6/3, kl 12.00 Oasen. Kl 13.00 Finsk samtalsgrupp. 
Kl 19.00 Bibelgrupp. Måndag 10/3, Ingen verksamhet pga 
personalutbildning. Tisdag 11/3, Ingen verksamhet pga 
personalutbildning. www.booforsamling.se

Djurö, Möja och Nämdö församling
Djurö kyrka Onsdag 5/3, kl 19.00 Askonsdagsmässa med 
Anna Ortner och körmedverkan under ledning av Sanna 
Räsänen. Söndag 9/3, kl 11.00 Söndagsmässa med Yvonne 
Hallin och Dan Enberg spelar.

Saltsjöbadens församling
Tisdag 4/3, kl 11.45 Lunchmässa. Onsdag 5/3, kl 09.00 

Morgonbön, Skogsö kapell. Kl 18.30 Kvällsmässa. 
Torsdag 6/3, kl 09.00-12.00 Öppet hus - Babysång & café, 
församlingshemmet. Lördag 8/3, kl 16.00 Konsert Vokalen-
semblen Alicia, Sofia Sandén, Stillhet & Ro, Ulrica Hamrin. 
Dir: Jenny Tjärnström. Entré 60 kr (som går till utsatta 
mammor & barn i Kapstaden). Söndag 9/3, kl 11.00 Mässa, 
lunch Söndagsskola för vuxna ”Mysteriet människan”. 
Tisdag 11/3, kl 11.45 Lunchmässa. Kl 12.00 Tisdagslunch 
(anmälan senast 7/3 08-748 19 14). Kl 18.30 Stillhet & Ro, 
Skogsö kapell. Onsdag 12/3, kl 09.00 Morgonbön, Skogsö 
kapell 18.30 Kvällsmässa. www.merasaltis.nu

Skärgårdskyrkan Värmdö
Torsdag 6/3, kl  10-13 Baby-Café. Kl 19.00 Bibelläsning 
och Bön. Fredag 7/3, kl 17-19, 10-12-åringar och kl 19.00 
Ungdomssamling. Söndag 9/3, kl 11.00 Gudstjänst med 
Församlingsdag Anethe Carlsson. Musik Magdalena 
Birgersson. Nattvard. Söndagsskola. Servering. 
www.skargardskyrkan.nu

  PREDIKOTURER  e-post: predikoturer@nvp.se

FÖDD ▼ 

Ett stort grattis till Micke 
Hedman och Susanne  
Gustavsson som den 21/2 
fick en dotter. 
Många kramar från farmor 
Monica, farfar Lasse och 
resten av familjen.

GRATTIS ▼ 

Grattis på din dag Pia! 
Pussar och kramar från 
mor och resten av tjocka 
släkten!

GRATTIS ▼ 

Liten blir stor, världens bäs-
ta sambo, pappa, son och 
bror. Vi gratulerar Christer 
Wilhelmson på 50-årsdagen 
den 28 februari, vi älskar 
dig! Många kramar från 
hela familjen.

GRATTIS ▼ 

Grattis älskade Emma som  
fyller 7 år den 7 mars!
Många grattiskramar från 
mamma, pappa, stora-
syster Olivia och lilla Sim-
ba.
 

GRATTIS ▼ 

Grattis vår älskade lilla Vilhard på 1-årsdagen den 
28 februari. Många pussar och kramar från farfar 
Ragnar, morfar Janne och mormor Helena.

GRATTIS ▼ 

Läs om vårt arbete och ge en  
gåva på www.räddabarnen.se 

eller plusgiro 902003-3

Stort grattis till världens goaste systrar Wilma, 12 år och 
Tindra, 9 år den 27/2, 2014.
Kramar från mamma, pappa, lillebror Sander, mormor och 
morfar.
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Vår älskade

Johnny 
Jägrell

* 14 juli 1966 
† 31 januari 2014

A N E T T E 
LINUS   LUKAS 

MARCUS   EMELIE 
MAMMA 

Släkt och vänner

Älskad - Saknad

Ditt hjärta har funnit ro

Minnesstunden äger rum fredag 
21 mars 2014 kl 14.00 på Vår 
Gård i Saltsjöbaden. OSA till 
ABC Lilla Begravningsbyrån 
AB på tel 076-052 44 33 eller 

abcbegravning@gmail.com 
senast måndag 17 mars.

Vår älskade

Siv 
Lempiäinen

* 30 april 1951 
har lämnat oss 

i stor sorg och saknad  
19 februari 2014

Döttrar och barnbarn  
Föräldrar och syskon  

Övrig släkt och vänner 

Din kärlek lever i oss 
i all evighet

Begravningen äger rum 
den 13 mars i Nacka Kyrka 

kl 10:30. Därefter hålls en still-
sam minnesstund endast för de 
allra närmaste. Tänk gärna på 
Cancerfonden, pg: 901986-0. 

Vår käre Pappa
och Farfar

Karl-Axel
Karlsson

* 15 september 1920
✝ 19 februari 2014

HÅKAN  ÅKE  RAGNAR
med familjer

Livsdagen är slut
Det är solnedgång
Men ur skymningen
tonar vackert en sång
Om allt som lyste
och värmde en gång

Begravningen äger rum
fredagen den 14 mars kl.11.00

i Ingarö kyrka. Efter akten
inbjudes till minnesstund.

O s a till IGNIS Gustavsberg
tel. 08-570 103 99 senast 11/3

Vår Älskade mamma
mormor, farmor  

och gammelmormor

Anneli 
Nyberg

* 19 mars 1929 
Kemi, Finland 
Har lämnat oss 

i stor sorg och saknad 
† 16 februari 2014

Sov gott älskade mommo

EVA, CARINA, MICHAEL 
Barnbarn 

Barnbarnsbarn

Begravningen äger rum i Nacka 
Kyrka fredagen den 14 mars 

kl: 15:00. Valfri klädsel. 
Humana begravningsbyrå 

08-400 200 76.  Efter begrav-
ningen skiljs vi åt, minnesstund 

sker inom familjen. 

Röda Korsets frivilliga gör livet 
lättare för många ensamma i 
Sverige – varje dag. Med ditt 
bidrag kan vi hjälpa fler.

Stöd oss med 100 kr 
genom att sms:a 
ALDRIG ENSAM till 
72 900 eller ge din 
gåva på bankgiro 
900-8004. Tack!

Ingen ska 
vara ofrivilligt 
ensam.
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GRATTIS ▼ 

Den 1 mars fyllde vår fine 
kille Erik Magnusson 7 år.
Grattis på födelsedagen 
önskar mamma, pappa 
och Gustav. 
Vi älskar dig!

GRATTIS ▼ 

Grattis Engla Verené på 
8-årsdagen den 8 mars.
Många kramar från farmor 
och farfar.

GRATTIS ▼ 

Grattis vår lilla solstråle Filippa som fyller 3 år den 6 mars. 
Från mormor och morfar i Nacka.

GRATTIS ▼ 

Massor av grattiskramar 
till Engla som fyllde 7 år 
den 21 februari. Vi älskar 
dig, gumman. Kramar från 
mamma, pappa och 
Gabriel. 
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DET HÄNDER VARIABLER OCH DAGSFORM
Anita Brogren visar sina målningar och Anna 
Rutz sin keramik i Grünewaldvillan i Saltsjö-
baden.  De har arbetat med ett gemensamt 
tema där variationer och upprepningar är  
den gemensamma nämnaren. Vernissage 
7/3, kl 16-20. Öppet 8/3 och 9/3 kl 11-17.

BIDRA MED DITT TIPS TILL ”DET HÄNDER”
Boka direkt via http://www.nvp.se/Guiden/Tipsa/ 
eller via mejl evenemang@nvp.se
Postadressen är: Nacka Värmdö Posten, Box 735, 131 24 
Vi behöver tipset senast en vecka före publicering. 
Av utrymmesskäl görs en prioritering  av vilka tips som 
publiceras. Skriv kortfattat. Bifoga gärna en bild.

KALENDARIET

ONSDAG 5 MARS

AMERIKANSKA FOLKSÅNGER,
Caroline och Tim 
Platt sjunger kl 19.00 i 
Björknäskyrkan. Fika från 
18.30. Fritt inträde. Se vidare 
björknäskyrkan.se. 

FRUKOST FÖREDRAG
Amanda Stenberg och 
Johannes Sjöberg berättar 
om sina tankar om bibliote-
kets olika roller i framtiden.
Plats: Nacka Forums bib-
liotek. Frukost i vårt café 
från kl 8.15. Alla är varmt 
välkomna!

JAZZ Trio Legacy kommer till 
Bistro Solsidan kl 19.00. 
Skyttevägen 16 Saltsjöba-
den. Trio Legacy består 
av tre av Sveriges främsta 
jazzmusiker som har spelat 
in en CD med egna arrang-
emang av Richard Rodgers 
fantastiska musik. Fri entré.

   
TORSDAG 6  MARS

ANDAKT på Gustavsgården
kl 14.30. Kom med i en stund 
av ord o sång, kaffe och ka-
ka. Arr: Gustavsberg-Ingarö 
Församling/Guldkanten.

LOPPIS Välkomna att fynda 
bland allehanda billiga 
prylar i Lilla Boosalen, 
Kommunalv 1. busshpl Te-
legramv. Öppet i butiken kl 
10-13. Vi tar emot gåvor, 
ej möbler. Arr: Nacka-Boo 
Rödakorskrets. 

KOM OCH DANSA med oss på 
VärmdöFriskvårdscenter kl 
18.30-20.00.  Drop in 180:-. 
Detta är för alla, nybörjare 
och erfarna dansare, oav-
sett rörelseförmåga.
varmdofriskvardscenter.se 
www.livsdansen.se  
  

FREDAG 7 MARS 
 
ALLSÅNG Kom och sjung 
med oss på Gustavsgår-
den kl 11.00. Arr: Guldkan-
ten.
  

LÖRDAG 8 MARS  
  
FÖREDRAG Gunilla Palmsti-
erna-Weiss berättar om 
sitt fantastiska, spännande 
liv utifrån sin bok Minnets 
Spelplats. Nacka Forum, 
Biblioteket kl 14.30. 
Arr: Bibliotekets vänner i 
Forum Nacka.

HUR ARBETAR MILJÖPARTIET för 
ökad jämställdhet?
Välkommen till ett Grönt 
Café om Miljöpartiets jäm-
ställdhets politik. Vår främ-
ste lokale förespråkare för 
jämställdhet,Filip Joelsson, 
inleder. Vi bjuder på fika i 
matsalen i Skogsbo kl.14.00-
15.30. Alla intresserade är 
välkomna! Arrangör: Miljö-
partiet i Värmdö.

TRÄNA SVENSKA med Röda 
Korset i Boo kl 11-13 i  
Orminge bibliotek.
Uppl. A-C Malmlöf 0730-676 
253. Arr: Röda Korset  
NackaBookretsen.

RETURBRUK Björknäskyrkan 
har loppis kl 11-15.  
Vi önskar nya och gamla 
kunder varmt välkomna!

SÖNDAG 9 MARS  
  
GUDOMLIG POESI – en mässa 
bortom alla ord. Carl 
Dahlbäck, Cantus Forum, 
solister, musiker, Ingemar 
Berglind. Mässan är skriven 
av Carl Dahlbäck. Forum-
kyrkan kl 11.00. www.fo-
rumkyrkan.se

SKAPANDE SÖNDAG i Diesel-
verkstaden kl 13-15 idag 
Bild och form. Här ges du 
möjlighet att pröva och ut-
trycka dig i skilda tekniker 
och använda olika material 
och redskap i vår välut-
rustade bildateljé. För hela 
familjen och passar bäst 
för barn från 4 år och uppåt 
tillsammans med någon 
vuxen. Bilj 100 kr.

MORGONTRÄNING i Grantom-
tahallen kl 6.30-7.30. Gratis 
prova på-träning. 
Rolig och varierad träning 
som passar alla! Vi blandar 
konditon, styrketräning 
med kroppen som belast-
ning och rörlighet.
traningsinspiratoren.se

MÅNDAG 10 MARS  
  
DATORHJÄLP för seniorer
Enskild hjälp med dina  
datorproblem kl 10 -12 på
Sturevägen 12,  PRO-loka-
len Saltsjöbaden.

 
HÅLLBART BÅTLIV – HUR DÅ?
Klarar vi oss utan botten-
färger och hur hanterar vi 
de nya kraven på att lämna 
toalettavfall från fritidsbå-
tar? Vad behöver politiken 
göra och vad gör markna-
den? Tillsammans med bl 
a Boatwasher Odd Klofsten 
från Nacka försöker vi pe-
netrera problematiken och 
hitta lösningarna. Värmdö 
kommunhus, matsalen, kl 
18-20. Arr: Miljöpartiet i 
Värmdö och Studieför-
bundet Vuxenskolan.

FÖRFATTARAFTON med Lena 
Andersson som fick 
Augustpriset 2013, i Älta 
Kulturknut 10 mars 19:30. 
Arr: Älta kulturförening 
med stöd från Nacka kom-
mun och i samarbete med 
Biblioteket. Entré medlem 
80 kr, övriga 100 kr. Anmä-
lan: info@altakulturknut.se 
773 32 20, altakulturknut.se

TISDAG 12 MARS 

ADVOKATJOUR på Gustavs-
bergs bibliotek kl 17.00-
18.30. Genom Advokat-
jouren får du kostnadsfritt 
samtala med advokat 
Mikael Beanier cirka 15 
minuter. Du kan  inte be-
ställa tid och om du vill får 
du vara anonym.

DATORHJÄLP för seniorer 
Enskild hjälp med dina  
datorproblem kl 10 -12 på
Biblioteket Nacka Forum.
Arr: SeniorNet Nacka.

SVERIGEFINSKA FÖRENINGEN 
i Nacka Pensionärerna 
IKIKUKAT träffas kl 10-
13, på fritidsgården 2:an, 
Granitv 2, vid Nacka Forum. 
Karaoke, bakning, föreläs-
ningar och andra aktivite-
ter. Välkommen! Arr: Sveri-
gefinska för. i Nacka.

LÄXHJÄLP Röda Korset 
Nacka-Boo kretsen erbjud-
er läxhjälp  till alla nivåer 
och åldrar. Du är varmt 
välkommen för att få hjälp 
på Dieselverkstadens Bibli-
oteket kl 15.00-17.00.

ÖVRIGT  

HEMMESTA LOPPIS har  
öppet tisdag-fredag kl 14-
19 och lördag-söndag kl 11-
16. hemmestaloppis.se

AL-ANON-MÖTE i Gustavs-
berg. Har du en anhörig  
eller vän som dricker för 
mycket? Vi träffas och stöt-
tar varandra på tisd och 
tors kl 18-19.30. Vi håller till 
i röda stugan på Skärgårds-
vägen 9. www.al-anon.se

UTSTÄLLNINGAR

UTSTÄLLNING i Orminge Bib-
liotek tom 31/3. Pia Stiberg 
visar sina stickade docklä-
der. Berit Fredriksson sitt 
textilt återbruk. Birgitta NW 
Stefani sin textilväv och 
textilt återbruk.

PÅ DRIFT I VARDAGSRUMMET 
möbler, textilier och fö-
remål från våra hem, har 
omformats och driver snart 
fram genom Dieselverksta-
dens gamla Nacka Konst-
hall 8/3-20/. Passar alla 
från 0-100 år. Öppet må-fr 
kl 10-19, lö kl 10-17 och sö 
kl 11-17. 

UTSTÄLLNING Anton Ingvars-
son ställer ut teckningar 
och målningar på Älta  
bibliotek 1/3 - 31/3.  

KONSTUTSTÄLLNING med Car-
los Zelada visas på Älta 
Kulturknut. ”Mellan himmel 
och jord.” Carlos Zelada  
målar på växtpapper ut-
an blekmedel eller andra 
kemikalier. Färgerna han 
använder framställs dels 
av mineraler, dels av växter 
och blommor.
Vernissage 8/3 kl 12-14. Ut-
ställningen pågår tom 20/3.

HOW – DO – KNOW med 
Charlotta Bellander, Johan 
Bjärntoft, Lo Eklöw, Matil-
da Haggärde och Li Liang i 
Gustavsbergs konsthall.
Utställningen pågår tom 27 
april. 
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SPORT
Tipsa sporten
Tel: 555 266 26
e-post: sport@nvp.se

Gustav Grändeby reporter
555 266 24
gustav.grandeby@nvp.se

Ingemar Lundin reporter
555 266 27
ingemar.lundin@nvp.se

FUTSAL För några veckor sedan skrev NVP om Nacka Juniors FF som
lyckades ta en plats i Allsvenskan i futsal, som startar till vintern.
Tidigare har de värvat Erik Figueroa med förflutet i Hammarby och
Sebastian Senatore som spelat allsvenskt med Gefle. Nu har laget
lyckats knyta till sig ytterligare en talang, den här gången Filip
Almström Tähti som spelar division 1-fotboll i Huddinge. 

Skuru tappar i
toppstriden
NACKA HANDBOLL Två raka
förluster hör inte till vanlig-
heterna för Skurus damer.
Men nederlagen mot topp-
konkurrenterna Sävehof för-
ra helgen, och i lördags bor-
ta mot Lugi (förlust med 21-
25) gör att Skuru nu trillar
ner till en tredjeplats i tabel-
len. Trots halvtidsledning
med 15-11 och Johanna
Westbergs sex mål och Lina
Hawia Svenssons fem, mäk-
tade Skuru  inte med Lugis
slutforcering i andra halvlek.

Lovande start i
kvalet mot ettan
NAC/VÄR ISHOCKEY Värm-
dö bortaslog Tumba med 3-
1 och Nacka HK vann mot
Tyresö med 3-2 efter för-
längning inför 235 åskådare
i Nacka ishall. Avgörande
målet gjordes av Nackas Mi-
chal Murcek. Inledningen av
kvalserien bäddar för ett
rafflande derby på söndag.

Värmdö illa ute i
innebandyettan
VÄRMDÖ INNEBANDY
Förutsättningarna inför Vär-
mdö IF borta mot Finspång
IBK var glasklara. Vinst eller
en poäng skulle innebära
nytt kontrakt. Det lyckades
man inte med. Värmdö för-
lorade med 6-4 i en jämn
söndagsdrabbning. Inför sis-
ta omgången mot Nykvarn
är Finspång endast en
poäng bakom.

Tjejsatsning får
kommunbidrag
VÄRMDÖ ISHOCKEY NVP
har tidigare skrivit om Värm-
dö HC:s tjejsatsning som på-
börjats. Till kommunen an-
sökte klubben i januari om
ett bidrag på 30 000 kronor.
Värmdö kommun har nu be-
slutat att stödja projektet
med hälften av det ansökta
anslaget, 15 000 kronor.

De var bäst
i Vasaloppet
NAC/VÄR VASALOPPET
Norrmannen John Kristian
Dahl vann herrarnas Vasa-
lopp före landsmannen Jo-
han Kjölstad och Jörgen
Brink. Även bland damerna
vann en norsk, Laila Kveli,
före svenskorna Britta Norg-
ren Johansson och Annika
Löfström. Lokalt var det Jo-
han Myhr från Nacka Värm-
dö SK (plats 231) som var
bäst bland herrarna, i dam-
klassen var det Erica Smed-
berg (plats 226), även hon
från Nacka Värmdö SK.

NOTERAT

BOO FÖRENINGSLV
Kan Boo KFUM få lugn
och ro i föreningen
igen? Det hoppas
klubben som nu utly-
ser nytt årsmöte den
13 mars. 

Där ska en ny sty-
relse röstas fram.

De inre stridigheterna i Boo
KFUM har pågått under lång
tid. I november spärrade
bankerna föreningens kon-
ton, knappt en månad tidiga-

re hade en ny styrelse röstats
fram under ett årsmöte – ett
utfall som den gamla styrel-
sen ogiltigförklarat då års-
mötet hade återkallats.

Där står föreningen i mars
2013 också. Klubbens kon-
ton är fortfarande låsta. Och
det finns två styrelser som
hävdar att den andra är obe-
hörig. 

Bakgrunden till stridighe-
terna var huvudstyrelsens
beslut att göra pingissektio-
nen vilande i somras. Detta
sedan de sa sig ha bevis för

att bordtennisverksamhet-
ens pengar försvunnit till en
farmarklubb. Ett påstående
som flera i föreningen mot-
sätter sig.

Ny styrelse på agendan
Hans Lenkert, vald till ordfö-
rande för Boo KFUM:s styrel-
se under det omtvistade års-
mötet i oktober, berättar att
en oberoende ekonomisk re-
vision av föreningen tillbaka-
visar undantagna pengar i
bordtennisdelen.

– Den springande punkten

i alltihop är: Vad är en far-
marklubb? Ingår den i
moderklubben eller ska man
se den som en extern organi-
sation?

Den andra styrelsen har
också gjort en ekonomisk revi-
sion av föreningen. Där ska rä-
kenskaperna visa att 300 000
kronor försvunnit från före-
ningen till farmarklubben.

– Det är utifrån ren fakta.
Hela vår stämma går på revi-
sorns linje, och det är att
pingissektionen inte ska be-
viljas ansvarsfrihet, säger

Anna Engelbert, medlem
som hjälper till med kommu-
nikationsfrågor i föreningen.

En sak är däremot båda si-
dor överens om. På årsmötet
den 13 mars ska en ny styrel-
se röstas fram av medlem-
marna.

– Ja, alla medlemmar är
jättevälkomna, säger Anna
Engelbert.

– Oavsett beslut får vi gå
vidare efter det här, säger
Hans Lenkert.

GUSTAV GRÄNDEBY

Årsmöte ska bringa klarhet i Boo KFUM

Allt inför helgens kvalderby

Förra året slutade kvalseriens derbyn mellan lagen till Nacka HK:s favör. Blir det annorlunda i år? FOTO: NADIA ENEDAHL

NAC/VÄR ISHOCKEY
Nu har kvalserien till
hockeyettan för
Nacka HK och Värm-
dö HC inletts. Åtta
matcher som alla kan
bli avgörande för ut-
gången. Söndagens
derby mellan lagen
kan bli skillnaden
mellan – fiasko och
succé.
Ni vet hur det har gått. Vär-
mdö HC har radat upp segrar
i division 2 och med god mar-
ginal tagit sig till kvalserien.
Nacka HK:s inledning på sä-
songen var historiskt dålig,
och laget slutade som solklar
jumbo. I fortsättningsserien
lyckades laget dock få ord-
ning på spelet, och avslutade
med två raka segrar.

Men i kvalserien nollställs
lagens poängskörd återigen.
Och förutsättningarna är
enkla, en plats om division 1
står på spel.

Lagen möttes i kvalserien
förra året, den gången var
Nacka HK det starkaste laget
i båda matcherna (5-3 och 6-
2) och kunde därmed fixa
nytt kontrakt. 

Tuffare förutsättningar i år
Men i år krävs det ännu mer
för att gå upp i hockeyettan.
Förra året stred fyra lag om
två platser. I år är det sex lag
som gör upp om en plats. Or-
saken är att division 1-hock-
eyn slimmas nästa år.

Däremot har Gnesta av
ekonomiska skäl dragit sig
ur, vilket gör att Nacka och
Värmdö får ett lag mindre att
möta i kvalserien. 

Förutom Nacka och Värm-
dö är det Tyresö och Haninge
från tvåan, och Tumba från
ettan som gör upp.

Värmdös styrka – kärleken
NVP ringde upp Nackas och
Värmdös coacher Marcus
Norell och Robin Mir för att
stämma av läget inför kvalse-
rien, och det stundande der-
byt.
Hur är känslan i laget?

RM: Det är bra, det är det här
vi har kämpat för hela sä-
songen. Alla är laddade, det
är mycket glädje och änslig-
het. Det är viktigt att det är
harmoni i truppen när det är
kval. För presterar spelarna
på topp, då har vi chansen att
stå som vinnare i gruppen.
MN: Jag tycker att den är
bra. Vi har gjort klart med tre
killar från Arlanda (Pontus
Persson, Simon Latva och Si-
mon Nilsson), och de har
kommit in och tillfört lite ed-
ge på träningarna. Allt känns
uppsluppet och roligt.
Vilka är favoriter att ta hem
serien?
RM: Haninge borde vara det,
de har lagt ner mest pengar
på att bygga sitt lag. Missar
de ettan har en storsatsning
gått åt pipan. Skulle vi gå upp
är det fantastiskt.
MN: Får vi till det i spelet är
vi att räkna med. Får Tumba
och Haninge till det är de ock-
så att räkna med. Men vi vill
absolut vara med och kriga.

Varför kommer just ni att
gå upp i ettan?
RM: Alla som spelat i Värm-
dö någon gång vet hur myck-
et hjärta det finns i laget, och
vilken familjär stämning vi
har. Det är Värmdös styrka;
kärleken och värmen inom
föreningen. Här slåss man
för ortens stolthet.
MN: Jag upplever att vi har
ett djup i vår trupp och en
uppåtgående formkurva. Vi
har blivit bättre i alla zoner,
och är trygga i spelet. 
Vad skulle det innebära att
missa ettan?
RM: Det är ingen katastrof
för vår del. Då tar vi nya tag
nästa säsong. Vi har inte haft
någon uttalad målsättning
att ta oss till ettan, däremot
att gå till kvalspel.
MN: Det skulle initialt vara
jättetråkigt. Spelarna blåser
upp sig inför kvalet, och en
matchdag är intensiteten bru-
tal. I förlängningen blir det en
förlust rent sportsligt, ekono-
miskt är det lättare i division

2. Livet skulle gå vidare, men
där är vi inte i pratet just nu.
Hur känns det att gå in i
kvalserien med ett derby så
nära inpå?
RM: Det är jätteroligt och
spännande. Det är sådana
matcher man längtar till. Vi
ska se till att njuta av det här.
MN: Det är jättekul. Matchen
mot Värmdö är ett derby
med stora bokstäver. Det är
mer anspänning och mer
publik än vi är vana vid. Och
killarna i lagen känner va-
randra och har spelat i hop.
Värmdö, ni har Henrik
Nordlund som är en riktig
poängkung. Vad händer
om inte han levererar?
RM: Vi kan inte vara beroen-

de av en spelare. Henke har
haft perioder där han inte le-
vererat, då gör andra det i
stället. Vår styrka är att vi är
ett lag.
Nacka, ni saknar en riktig
poängkung. Hur kommer
ni runt det problemet?
MN: Tittar man på de senas-
te matcherna, så visar sta-
tistiken att vi har killar som
gör poäng. Vi är inte beroen-
de av en spelare, vi är ett lag.
Men det gäller att hålla koll
på motståndarnas offensiva
vapen. 
Hur slutar derbyt?
RM: Vi vinner vi med 4-2.
MN: Vi tar det med 5-2.

GUSTAV GRÄNDEBY

”Matchen mot Värmdö är ett derby
med stora bokstäver. Det är mer an-

spänning och mer publik än vi är vana
vid. Och killarna i lagen känner 
varandra och har spelat i hop.”

Alejandro och Mounir i NJFF.
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INGARÖ RULLSKIDOR
Nacka-Värmdö Skid-
klubb ansöker om till-
stånd att hålla SM i
rullskidor i septem-
ber på Ingarö. 

– Det skulle ge ett
värde för hela före-
ningen, säger Erik
Björelind. 

Ingarö har bra förutsättning-
ar för att arrangera tävling i
rullskidor, en böljande
sträckning på nästan en mil,
lite trafik och bra asfalt är
den perfekta kombinatio-
nen, enligt Erik Björelind.   

– Banan vi har tänkt oss,
med start vid Björkviks bryg-
ga används redan mycket av
rullskidåkare och cyklister.
De förutsättningarna är inte
lätta att hitta i Stockholm, sä-
ger han. 
Ni har tidigare anordnat
små tävlingar, men i år vill
ni vara värd för SM.
– Ja, tidigare har vi mest an-
ordnat mindre tävlingar i
form av distriktsmästerskap.
Ett SM är förstås mycket stör-
re. Det ger ett värde för hela
föreningen. 

Från början sågs rullskidor

som ett komplement till
längdskidåkningen, men nu-
mer har det utvecklats till en
egen tävlingsgren. Och in-
tresset för sporten fortsätter
att öka, menar Erik Björelind 

Inte beroende av snön
– Det är en lättillgänglig
sport, man behöver inte så

mycket utrustning och man
är inte beroende av snön.
Till sist… hur laddar du
upp för Vasaloppet?
– Det blir ett Vasalopp fram-
för tv:n i år, kanske bra då jag
har hört att det varit en del
problem med snön där uppe.

SM i rullskidor anordnas i
två delar, den första kommer

att hållas i Borås i juli i år. Del
två som då kan arrangeras på
Ingarö i september består av
två tävlingar. En 40 kilome-
ter klassisk stil med masstart
och en sprint. Totalt väntas
250 till 300 rullskidåkare att
delta i tävlingen. 

ANDREAS HAGELIN

SM i rullskidor på Ingarö?
”Perfekta förutsättningar”

Carl Sténson tog 
SM-medalj igen

Erik Björelind på Nacka-Värmdö Skidklubb berättar att föreningen vill arrangera SM i rullski-
dor på Ingarö i september. I så fall kan starten äga rum vid Björkviks brygga. FOTO: PRIVAT

NAC/VÄR STAVHOPP 
Stavhopparen Carl
Sténson tog brons på
inomhus-SM i Göte-
borg i helgen. Elienor
Werner från Värmdö
kom fyra i damernas
stavfinal – med
knäckt näsa.

Carl Sténson, tävlande för
Hellas FK, tog sensationellt
guld på utomhus-SM förra
året sedan Alhaji Jeng och
Melker Svärd Jacobsson
”nollat”. I inomhus-SM förra
helgen lyckades de båda för-
handsfavoriterna dock bätt-
re. Alhaji Jeng vann på 5,55
meter före Melker Svärd Ja-
cobsson på 5.30.

Carl Sténsons 5,19 meter
räckte ändå med god margi-

nal till en bronsmedalj. En
höjd han tog i första försöket.
Resultatet var dessutom en
klar förbättring mot föregå-
ende helg, då han tog JSM-
guld på höjden 5,10.

Ribban knäckte näsan
15-åriga Elienor Werner,
tävlande för Hässelby SK,
klarade 3,92 meter i konkur-
rens med seniorerna, ett re-
sultat som räckte till en fin
fjärdeplats. Tävlingen kunde
dock ha tagit slut redan i
andra hoppet – då Värmdöt-
jejen fick näsan knäckt av
ribban.

Elienor tog sig dock sam-
man, plåstrade om näsan och
fortsatte tävlingen. Vann
gjorde klubbkompisen Ange-
lica Bengtsson på 4,58 meter.

ANDERS MILDE 

Carl Sténson fick
jubla i år igen.

FOTO: RYNO QUANTZ
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Kontakta Allians Assistans för ett möte.

jobb@alliansassistans.se

0708-50 55 62

VILL DU JOBBA MED BARN SOM
PERSONLIG ASSISTENT I NACKA & VÄRMDÖ?

Arbetsmarknad

Resultat

INNEBANDY

Division 1 mellersta Svealand herr

Linköping IBK - Trosa Edanö    8-7 
Nykvarn - Tullinge    7-5 
Nacka Wallenst - Strängnäs    6-9 
Onyx - Salem    2-9 
Mjölby - Farsta    10-11 
Finspång - Värmdö    6-4 

Salem 21 16 2 3 204 –109 51
Farsta 21 15 3 3 157 –121 48
Strängnäs 21 12 5 4 157 –138 42
Nykvarn 21 12 2 7 161 –133 40
Tullinge 21 10 3 8 141 –125 33
Linköping IBK 21 9 3 9 133 –129 32
Onyx 21 8 4 9 121 –135 31
Nacka Wallenst21 8 4 9 135 –130 29
Värmdö 21 5 8 8 117 –123 25
Finspång 21 7 2 12 120 –156 24
Mjölby 21 4 1 16 126 –192 13
Trosa Edanö 21 1 1 19 94 –175 4

Division 2 Stockholm herr

Högalid - Grimsta    4-2 
Vallentuna - Hammarbyhöjden    3-17 
Ekerö IK - Bele Barkarby    6-9 

Tumba GoIF 19 16 1 2 180 – 90 49
Ingarö 18 12 2 4 159 –110 38
Bele Barkarby 19 12 2 5 145 –107 38
Grimsta 20 11 1 8 132 –103 34
Råsunda IS 18 10 3 5 131 –103 33
TT Ungdom 18 7 5 6 132 –104 26
Ekerö IK 19 8 2 9 158 –147 26
Högalid 19 8 1 10 108 –104 25
Hammarbyh. 19 6 4 9 138 –137 22
Vallentuna 19 1 1 17 69 –236 4
Vendelsö 18 1 0 17 66 –177 3

Division 3 Stockholm södra herr

Älta - Sol    13-3 

Huddinge U 16 14 0 2 103 – 60 42
Västerhaninge 17 12 3 2 114 – 70 39
Älta 17 12 2 3 95 – 55 38
Stockholm IBK 16 9 2 5 82 – 75 29
Myrängen 17 8 0 9 109 – 98 24
Örby 17 6 2 9 62 – 76 20
Malmen 16 5 2 9 82 – 90 17
Sörskogen 16 5 2 9 88 – 99 17
Sol 17 2 2 13 75 –120 8
Tomtberga 17 2 1 14 71 –138 7

Division 4 Stockholm östra herr

KTH - Hammarby    7-4 
Ösbydalen - Tyresö IBS    2-6 
Djurgården - Off Lidingö    5-4 
Wasa - Triangeln    5-3 
Boo KFUM - Lidingö IBF    14-2 

Boo KFUM 16 15 0 1 136 – 58 45
Off Lidingö 16 14 0 2 121 – 55 42
Djurgården 16 9 2 5 104 – 68 29
Ösbydalen 16 9 0 7 78 – 82 27
KTH 16 6 2 8 87 – 85 20
Hammarby 16 6 2 8 74 – 85 20
Tyresö IBS 16 5 1 10 80 – 90 16
Wasa 16 4 4 8 64 – 95 16
Triangeln 16 4 1 11 56 – 90 13
Lidingö IBF 16 2 0 14 65 –157 6

Division 2 Stockholm dam

Vallentuna - Värmdö    5-7 
Högdalen - Duvbo    4-5 
Väsby - Åkersberga    4-7 
Sköndal - Tyresö Trollb    3-5 
Kungsängen - Bele Barkarby    5-2 

Tyresö Trollb 19 17 0 2 136 – 69 51
Älvsjö 19 13 3 3 118 – 71 42
Åkersberga 19 13 0 6 124 – 73 39
Kungsängen 19 12 1 6 93 – 72 37
Värmdö 19 10 3 6 77 – 67 33
Sköndal 19 9 2 8 78 – 84 29
Bele Barkarby 20 9 0 11 85 – 92 27
Duvbo 19 6 2 11 65 – 83 20
Vallentuna 19 6 0 13 92 –134 18
Väsby 19 4 0 15 75 –110 12
Högdalen 19 0 1 18 42 –130 1

Division 3 Stockholm dam 

Centralvägen - Älvsjö    1-5 
Huddinge IBS - Bro    3-4 
Lövet - Huddinge IK    1-2 
Saltsjöbaden - Järfälla IBK    1-6 

AIK 14 14 0 0 70 – 17 42
Huddinge IBS 15 11 1 3 79 – 46 34
Huddinge IK 14 7 2 5 55 – 39 23
Järfälla IBK 14 7 0 7 69 – 46 21
Bro 14 6 2 6 46 – 41 20
Älvsjö 14 6 1 7 52 – 58 19
Saltsjöbaden 15 4 1 10 44 – 77 13
Lövet 14 3 1 10 34 – 70 10
Centralvägen 14 2 0 12 27 – 82 6

BASKET

Division 2 Svealand norra herr

Järfälla - Köping    111-60 
Akropol - Borlänge    95-68 

Järfälla 17 17 0 1555–1176 34
Huddinge 16 13 3 1462–1183 26
Nacka BBK 17 11 6 1343–1212 22
Central 17 11 6 1286–1103 22
Västerås 16 10 6 1247–1109 20
Rapatac 14 8 6 1115–1063 16
Köping 17 6 11 1196–1247 12
Akropol 18 6 12 1244–1596 12
Lidingö 17 4 13 1211–1382 8
Borlänge 18 4 14 1081–1382 8
Skuru 17 2 15 1092–1379 4

Division 2 Svealand södra dam

Norrköping - Solstaden    76-60 
Örebro - Telge Stars    67-49 

Örebro 17 15 2 1253– 781 30
Norrköping 16 14 2 1120– 750 28
Telge Stars 17 13 4 1044– 972 26
Skuru 16 12 4 1082– 873 24
Hephata 16 11 5 1026– 908 22
Solstaden 16 8 8 1009– 899 16
Katrineholm 16 6 10 821– 841 12
Blackeberg 15 4 11 723– 993 8
Haga Haninge 16 3 13 784–1008 6
Arvika 16 2 14 826–1094 4
Tensta 15 0 15 614–1183 0

HANDBOLL

Division 3 östsvenska östra herr

Visby Gute - Tyrold    23-32 
Matteuspojkarna - Skuru    33-27 
Hellas - Tumba HBK    23-25 
Sorunda - Handen    27-21 

Sorunda 17 14 1 2 513 –412 29
Matteusp. 17 13 1 3 519 –407 27
Tyrold 17 12 2 3 558 –439 26
Skogås 17 12 1 4 569 –449 25
Tumba HBK 18 9 2 7 466 –484 20
Handen 17 7 1 9 473 –470 15
Skuru 18 6 2 10 510 –537 14
Salem 17 5 2 10 443 –477 12
Hellas 17 5 2 10 416 –456 12
Visby Gute 17 2 0 15 355 –504 4
HK Stockholm 16 2 0 14 362 –549 4

Elitserien dam

Heid - Team Eslöv    26-27 (13-11)
Lugi - Skuru    25-21 (11-15)
Spårvägen - VästeråsIrsta    26-19 (13-11)
Skånela - Kärra    32-36 (15-17)

Sävehof 19 19 0 0 664 –387 38
Lugi 19 16 0 3 533 –420 32
Skuru 19 15 1 3 584 –458 31
Höör H 65 18 13 2 3 462 –405 28
Skövde 19 11 0 8 541 –516 22
Önnered 18 8 1 9 448 –487 17
Spårvägen 19 8 0 11 475 –549 16
Team Eslöv 19 6 2 11 457 –520 14
VästeråsIrsta 19 6 0 13 420 –472 12
Skånela 19 4 0 15 450 –589 8
Heid 19 2 0 17 422 –530 4
Kärra 19 2 0 17 469 –592 4

Division 1 norra dam

Nacka - VästeråsIrsta    23-21 
Boden BK - Eskil    30-21 (14-8)
Strand - Bolton    26-18 
Härnösand - Ludvika    24-26 

Strand 17 15 0 2 547 –425 30
Nacka 18 12 0 6 439 –398 24
VästeråsIrsta 18 11 1 6 442 –371 23
GT Söder 17 11 1 5 415 –359 23
Team Stockholm1711 0 6 400 –358 22
Boden BK 17 9 1 7 361 –358 19
Lidingö 18 9 0 9 377 –372 18
Eskil 17 6 0 11 345 –382 12
Ludvika 17 4 0 13 341 –463 8
Härnösand 17 3 0 14 343 –446 6
Bolton 17 2 1 14 322 –400 5

Division 2 östsvenska södra dam

Huddinge - Linköping Lejon    19-31 
Lindesberg - Skogås    17-23 

Linköping Lejon1816 1 1 504 –374 33
HK eRPing 16 9 3 4 392 –363 21
Gustavsberg 16 9 2 5 381 –352 20
Skogås 18 9 2 7 405 –382 20
Göksten 17 8 1 8 440 –422 17
Huddinge 18 8 1 9 405 –436 17
Tyresö Strand 17 5 3 9 373 –378 13
Lindesberg 17 5 3 9 302 –337 13
Vadstena 16 5 2 9 315 –349 12
Järnvägen 17 6 0 11 362 –420 12
Tumba HBK 16 4 0 12 310 –376 8

ISHOCKEY

Division 1 Kvalgrupp D herr

SKIDOR 

Vasaloppet herr

1. John Kristian Dahl, Norge, 04:14:33
2. Johan Kjölstad, Norge, 04:14:36
3. Jörgen Brink, Hudiksvalls IF, 04:14:38
---------------
231. Johan Myhr, NV SK, 04:40:58
278. Anders Söderlund, NV SK, 04:43:41
320. Henric Malmqvist, SLK, 04:46:31
347. Magnus Karlsson, NV SK, 04;:48:30
401. Patrik Attemark, NV SK, 04:50:58
664. Patrik Ytterman, NV SK, 05:03:35
704. Petter Jönsson, JIF, 05:05:00
751. Erik Jansson Palmer, SLK, 05:06:41
864. Ola Jönsson, NV SK, 05:11:42
985. Peter Larsson, NV SK, 05:17:01

Vasaloppet dam

1. Laila Kveli, Norge, 04:31:57
2. Britta Johansson, Sollefteå SK, 04:33:06
3. Annika Löfström, Årsunda IF, 04:33:48
---------------
226. Erica Smedberg, NV SK, 07:13:38
296. Karin Leckström, NV SK, 07:44:40
350. Stina Svensson, NV SK, 08:00:46
668. Helena Woodcock, NV SK, 09:27:15
743. Rebecca Samuelsson, NV SK, 09:42:12
830. Linda Hedström, NV SK, 10:00:38
854. Rebecca Duvemyr, NV SK, 10:04:37
988. Evelina Rosenborg, NV SK 10:40:24

Ta ställning för mänskliga 
rättigheter. Stöd Amnesty 
på PG 90 00 72-0. Det 
leder till förändring!
www.amnesty.se

ANVÄND DIN  
YTTRANDE-
FRIHET

Nacka - Tyresö Hanv    3-2 
Tumba - Värmdö    1-3 

Värmdö 1 1 0 0 3 – 1 3
Nacka 1 0 1 0 3 – 2 2
Tyresö Hanv 1 0 1 0 2 – 3 1
Haninge 0 0 0 0 0 – 0 0
Tumba 1 0 0 1 1 – 3 0

Division 4 Play Off till div 3 östra herr

Ormsta - Kista    4-0 
Sundbyberg - Boo    1-3 
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Allt som rör begagnat.
Och lite till.

Veckans klipp i Nacka!
Bilia Nacka Utrustning och miltal Förr Nu

11-Volvo V70 1,6 DRIVe. 7.190 mil 159.000:- 149.000:-

11-Mini Cooper 1.6 D. 2.285 mil 169.000:- 159.000:-

11-Volvo S80 T4 Momentum. 4.155 mil 199.000:- 179.000:-

12-Volvo V70 1,6D DRIVe Kinetic. 5.850 mil. 185.900:- 169.000:-

12-Volvo S40N D2 Classic II. 4.906 mil. 166.900:- 144.900:-

12-Volvo V60 DRIVe Momentum. 4.825 mil. 219.000:- 194.900:-

12-Volvo S40N D2 Classic II. 3.740 mil. 169.000:- 147.000:-

11-Volvo S40N D2 Momentum. 5.285 mil. 147.000:- 139.000:-

13-Volvo V40 D2 94g Momentum. 3.241 mil. 203.000:- 199.000:-

07-VW Passat 2.0T. FSI  Highline Herrgårdsvagn 219.900:- 214.900:-

13-Volvo XC70 D4 AWD  Momentum. 2.475 mil. 339.000:- 329.000:-

11-Lexus CT 200 H Executive. 3.675 mil. 259.000:- 239.000:-

Bilia Nacka  

Bilar & Tillbehör

NACKA KOMMUN SÖKER

SOMMAR-
VIKARIER

I Nacka bor drygt 94 300 personer och antalet ökar stadigt. 
Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt med-
borgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter 
är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, 
innovation och kunskapsdelning.

Vi söker sommarvikarier till våra kommunala verksamheter inom vård och omsorg. 
Du väljer själv din sysselsättningsgrad på hel- eller deltid enligt vårt lokala kollektivavtal 
om flexibel arbetstid.  Vi ser gärna att du kan arbeta sammanhängande minst 6 max 12 
veckor under perioden juni-september. Månadslön. Söker du ett meningsfullt arbete som 
gör skillnad och erbjuder möjlighet till personlig utveckling och med schysta anställnings-
villkor, tveka inte att skicka in din ansökan till oss på Bemanningsenheten i Nacka kommun.

Mer information om oss och verksamheterna finns på www.nacka.se

Allt som 
rör Hyundai.
Och lite till.

Spara
upp till

52.860:-

Bränsledeklaration blandad körning; i30 5,7l/100 km, CO2 134g/km. i40 4,5l/100 km, CO2 119g/km. Bilarna 
på bild är extrautrustade. Erbjudanden i denna annons gäller så långt lagret räcker, med reservation för slut-
försäljning och tryckfel. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Hyundai i30 1,6 GDI M6 135hk Business
Nu ingår: Eluppvärmd ratt, lastkantsskydd bakre stötfångaren, instegslist i 
aluminium, bagagerumsmatta.

Förr 202.592:-
Nu 163.800:-  

Hyundai i40 1,7 CRDI M6 136hk Business Edt
Nu ingår: Motorvärmare och kupéfl äkt, extraljusramp fram, lastkantsskydd 

bakre stötfångare, bagagerumsmatta.

Förr 297.600:-
Nu 244.900:- 

i30 & i40 – med lite extra på köpet
Nu kan du spara en rejäl slant vid köp av en ny i30 eller i40. Förutom 
sänkt pris bjuder vi på extra utrustning, samt:



Bostadsmarknad

LindgrenBil
Nacka/Värmdö

Bilar köpes omg: Hej köper 
det mesta inom fordon även 
defekta ring el maila så blir 
din bil såld snabbt och enkelt. 
gio860202@hotmail.com 
tel 0735-411 232 mvh Giovanni.

Akut bilbehov: Alla märken 
och modeller av intresse från 
årsm 94 -09. Något def, ej 
hinder. Hämtas! Bra betalt.
Ring 076-871 35 29.                           

Bil köpes från 99 och uppåt. 
Små fel ej hinder. Allt av in-
tresse.  Tacksam för alla för-
slag Rickard 076-265 08 87.

KÖPESKÖPES

SÄLJESSÄLJES

www.berggrenco.se

MÖRTNÄS VÄRMDÖ

Drömläge i populära Mörtnäs med kvällssol och sjöutsikt.
Inbjudande och sjönära villa med kök och vardagsrum i öppen planlösning med braskamin och härligt ljusinsläpp. Ogenerat, högt och ljust belägen tomt med isolerat garage, bubbel bad och stora 
altaner i SV läge. Kort promenadväg till bussar, skolor och affärer. Endast ca 20 minuter från Stockholm. 
Adress Bybacken 3A Pris 9 695 000 kr Acceptpris Visas 9/2 kl 13,00-13,45 samt efter ök Mäklare Erik Garpenbeck 0707 300 500

MÖRTNÄS VÄRMDÖ

Bästa hörnläget på Solbacken med kvällssol! 
Tillfälle att förvärva en sjönära bostadsrätt i vackra Mörtnäs på Värmdö. Topputrustad lägenhet med genomgående hög standard såsom ekparkett, påkostat kök och badrum. Lättskött och prak-
tiskt boende för såväl gammal som ung. Här finns lyxiga 80 kvm plus loft ca 15, nära hav och natur.
Adress Solbacken 14D Pris 3 695 000 kr Acceptpris Avgift 3325kr/mån Visas 9/2 kl 14,00-14,45 samt 10/2 kl 17,45-18,15 Mäklare Erik Garpenbeck 0707 300 500

Tema Bil & trafik
Den 18 mars kommer årets första bil och trafik tema.

Boka din annons senast den 12:e mars
Telefon 555 266 10 Epost annons@nvp.se



Nu öppnar vi för försäljningen av de sista bostäderna i Brf Solterrassen 

i Solsidan, Saltsjöbaden. Infl yttning kan ske redan från och med april 2014.

De exklusiva och moderna bostäderna i Solterrassen har utformats med en generös och luftig planlösning för största 
möjliga ljusinsläpp och rymd. Bostäderna varierar i storlek – från ljusa och öppna vindsvåningar till rymliga radhus och eff ektiva 
tvårummare. Varje bostad har egen uteplats, terrass eller balkong i soligt söderläge ut mot grönskan. Den storslagna naturen 

ligger runt knuten samtidigt som du med endast 150 meter till Saltsjöbanan når Slussen på bara 30 minuter.

Tillgängliga bostäder:

Radhus 3–5 rok, 115–134 kvm   |   Lägenhet 2–4 rok, 53–104 kvm   |   Vindslägenhet 2–4 rok, 54–95 kvm

Lördagen 15 mars kl. 12–14 är du välkommen till Skyttevägen 15 på en exklusiv 
rundtur och visning. Då fi nns även arkitekterna på plats för eventuella frågor och goda 

råd kring hur du kan inreda bostaden. 

För mer information och intresseanmälan besök gärna brfsolterrassen.se eller kontakta 
ansvarig mäklare Maria Rockborn på brfsolterrassen@alexanderwhite.se alt. tel. 0733 25 40 11.

Väl kommen!
                               

INFLYTTNING FRÅN OCH MEDAPRIL 2014

S O LT E R R A S S E N

Solsidan, Saltsjöbaden

S O LT E R R A S S E N

SNART ÄR DET INFLYTTNING I

Brf Solterr ass en



ACCEPTERAT PRIS 7 950 000 kr. TOMT 781 m². Lättskött naturtomt med berg & fina rabatter. EP 119 kWh.
VISAS Sö 9/3 14.00-15.00. Må 10/3 18.30-19.00. Manhemsvägen 27. NACKA Carina Larsson 08-556 184 34.

NACKA - SKURU 6 rok, 174 kvm

Atraktiv läge & härlig utsikt 4 sovrum Öppen spis Återvändsgata
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 7 500 000 kr. TOMT 1 470 m². EP 84 kWh. VISAS Sö 9/3 12.00-13.00. Må 10/3 17.30-18.00.
Räckvägen 3. NACKA Carina Larsson 08-556 184 34.

NACKA - EKNÄS/TOLLARE 162 kvm, biarea 76 kvm

Välskött & äldre charm Populärt område Garage & gästhus
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 6 300 000 kr. TOMT 972 m². EP 116 kWh. VISAS Sö 9/3 13.30-14.30. Må 10/3 17.30-18.00.
Skördevägen 11. NACKA Maria Fjellner 08-556 184 38.

RENSÄTTRA 7 rok, 155 + 37 kvm

Insynsskyddad tomt med pool Braskamin 4-6 sovrum Gott skick!
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 4 950 000 kr. TOMT 659 m². VISAS Sö 9/3 12.00-13.00. Må 10/3 17.30-18.00. Tryffelvägen 25.
NACKA Niklas Norlin 08-556 184 30.

HJORTÄNGEN/BJÖRKNÄS 5 rok, 127 kvm

Toppskick Tomt mot allmänning Garage Återvändsgata
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 995 000 kr. AVGIFT 2 889 kr/mån. HISS Ja. EP 142 kWh. VISAS Sö 9/3 12.00-12.30.
Må 10/3 17.30-18.00. Finntorpsvägen 8. NACKA Elin Petrén 08-556 184 39.

FINNTORP 3 rok, 58 kvm

Balkong Nära kommunikationer Fritt läge
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PRIS 3 750 000 kr/bud. TOMT 2 003 kvm. Friköpt. EP 102 kWh/m2/år. VISAS Sö 9/3 13.00-14.00. Snösundsvägen 28.
VÄRMDÖ Magnus Wångrell 08-570 365 00.

INGARÖ/LÅNGVIK 4 rok, 123 kvm

Barnvänligt Nära badplats Carport
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NACKABUTIKEN NACKA FORUM, TORGHUSET HÖGST UPP, 08-716 17 00 VÄRMDÖBUTIKEN ODELBERGS VÄG 13 A, 08-570 365 00 WWW.SVENSKFAST.SE



ACCEPTERAT PRIS 2 495 000 kr. AVGIFT 4 026 kr/mån. VISAS Sö 9/3 13.15-13.45. Må 10/3 18.30-19.00.
Björkhagsvägen 12 D. NACKA Ina Olehed 08-556 184 42.

EKTORP 3 rok, 80 kvm

Gavellägenhet med radhuskänsla Södervänd balkong Centralt läge
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ACCEPTERAT PRIS 4 800 000 kr. TOMT 801 och 833 m². VISAS To 6/3 17.30-18.15. Sö 9/3 12.00-12.45. Boovägen
56b och c. NACKA Maria Fjellner 08-556 184 38.

NORRA LÄNNERSTA 5 rok, 147 kvm

Två nybyggda parhus med vackra material och praktisk planlösning
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ACCEPTERAT PRIS 2 900 000 kr/bud. TOMT 3 910 kvm. EP 131 kWh/m²/år. VISAS Sö 9/3 13.00-14.00. Ti 11/3
17.30-18.00. Hästhagsstråket 16. VÄRMDÖ Ulf Åkerstedt 0708-365131.

VÄRMDÖ SALTARÖ 7 rok, ca 200 kvm golvyta

Härlig altan Stor tomt, insynsskyddat läge Hemtrevligt
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 795 000 kr. AVGIFT 5 168 kr/mån. I avgiften ingår värme, V/A, kabel-tv & bredband.
EP 111 kWh. VISAS Sö 9/3 12.00-12.40. Må 10/3 17.30-18.00. Järla Gårdsväg 13. NACKA Ina Olehed 08-556 184 42.

JÄRLA SJÖ 3 rok, 76 kvm

Stor terrass i soligt sydvästläge Generösa sällskapsytor Gavelläge
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ACCEPTERAT PRIS 3 500 000 kr. TOMT 224 m². VISAS Sö 9/3 13.30-14.30. Må 10/3 18.30-19.00. Skotvägen 20.
NACKA Niklas Norlin 08-556 184 30.

BÅTHÖJDEN 5 rok, 114 kvm

Friköpt tomt Öppen spis Garage i länga Barnvänligt område
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 290 000 kr. AVGIFT 4 098 kr/mån. EP 94 kWh. VISAS Sö 9/3 12.00-12.30. Må 10/3
17.30-18.00. Freyvägen 1 D, högst upp. NACKA Angelica Gedlund 08-556 184 33.

NEGLINGE 2 rok, 60,5 kvm

Renoveringsbehov Nytt stambytt badrum Balkong i söder
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ACCEPTERAT PRIS 1 395 000 kr. AVGIFT 2 595 kr/mån.. HISS Ja. VISAS Sö 9/3 14.00-15.00. Publikvägen 23.
VÄRMDÖ Alexander Cardley 0708-365 580.

GUSTAVSBERG/FARSTADAL 1,5 rok, 38 kvm

Nyproducerat 2011 Bredband ingår i avgiften Stor balkong
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NACKABUTIKEN NACKA FORUM, TORGHUSET HÖGST UPP, 08-716 17 00 VÄRMDÖBUTIKEN ODELBERGS VÄG 13 A, 08-570 365 00 WWW.SVENSKFAST.SE
*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING



Flytta med Länsförsäkringar Länsdeklarerad betyder att

bostaden är besiktigad innan

försäljning.

Nacka, Sickla Allé 7, 08-562 88 940, Nacka.Bobutik@lansforsakringar.se

Värmdö, Gustavsberg Centrum, 08-562 889 50, Varmdo.Bobutik@lansforsakringar.selansfast.se

ADRESS SKOGALUNDSKLIPPAN 28 BOAREA CA 75 M²

ENERGIPRESTANDA 109 KWH/M² ÅR

ACCEPTERAT PRIS 1 795 000 KR AVGIFT 4 866 KR/MÅN

VISAS SÖ 9/3 12.30-13.15, MÅ 10/3 17.30-18.00

MÄKLARE JONAS NORÉN  TEL 076-787 27 62

3:A NACKA - SKOGALUNDSKLIPPAN
Högst upp i huset med egen entré och balkong i söder.

Utmärkt planlösning. Gångavstånd till kommunikationer,

natur och affärer. Endast 15 min till Slussen. Hiss.

ADRESS MJÖLNARVÄGEN 34 BOAREA CA 83 M² / 3 ROK

ENERGIPRESTANDA 77 KWH/M² ÅR

ACCEPTERAT PRIS 4 495 000 KR AVGIFT 4 648 KR/MÅN

VISAS SÖ 9/3 11.30-12.30, MÅ 10/3 17.00-17.30

MÄKLARE OLA NIKLASSON  076-7872485

3:A NACKA - KVARNHOLMEN
Med största sannolikhet en av områdets bästa lägenheter.

Frontläge mot Saltsjön och underbar utsikt över till

Djurgården och Stockholms inlopp. Inglasad balkong mot

vattensidan och på baksidan har man en stor uteplats mot

söder med många soltimmar och ostört läge.

ADRESS EKUDDSVÄGEN 21 BOAREA CA 96 M² / 4 ROK

ENERGIPRESTANDA 163 KWH/M² ÅR

ACCEPTERAT PRIS 4 195 000 KR AVGIFT 5 738 KR/MÅN

VISAS SÖ 9/3 14.15-15.15, MÅ 10/3 19.00-19.30

MÄKLARE OLA NIKLASSON  076-7872485

4:A NACKA - EKUDDEN
Sällan förekommande försäljning längs med stranden vid

Järlasjön. Topprenoverad lägenhet med stilrena och

påkostade materialval. Tre bra sovrum, två badrum och

generösa sällskapsytor. Balkong och stor uteplats med

sjöutsikt mot söder. Utmärkt läge med närhet till allt.

ADRESS FINNBODA PARKVÄG 2, 6TR BOAREA CA 55 M²

ENERGIPRESTANDA 109 KWH/M² ÅR

ACCEPTERAT PRIS 1 995 000 KR AVGIFT 3 685 KR/MÅN

VISAS SÖ 9/3 13.00-13.45, MÅ 10/3 18.00-18.30

MÄKLARE OLA NIKLASSON 076-7872485

2:A NACKA - FINNBODA HAMN
Trevlig planerad lägenhet högst upp i huset med utsikt ner

mot Saltsjön och Djurgården. Genomgående fint skick och

hög standard. Bra kommunikationer till och från Slussen.

ADRESS EKUDDSVÄGEN 27, 12 TR BOAREA CA 62 M²

ENERGIPRESTANDA 122 KWH/M² ÅR  

ACCEPTERAT PRIS 2 295 000 KR AVGIFT 3 532 KR/MÅN

VISAS ON 5/3 17.30-18.00, SÖ 9/3 14.00-14.45

MÄKLARE OLOF EDELSVÄRD TEL 0701-62 73 95

2:A NACKA - EKUDDEN
Högst upp med fantastisk utsikt över Sickla och Stockholm.

Västervänd lägenhet med balkong och sol från lunch till

solnedgång. Moderna materialval speglar lägenheten.

Garanterad parkeringsplats. Endast 8 min till City!
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Flytta med Länsförsäkringar Länsdeklarerad betyder att

bostaden är besiktigad innan

försäljning.

Värmdö, Gustavsberg Centrum, 08-562 889 50, Varmdo.Bobutik@lansforsakringar.se

Nacka, Sickla Allé 7, 08-562 88 940, Nacka.Bobutik@lansforsakringar.se

ADRESS ROSAVÄGEN 11 TOMTAREA 5460 M² INKL VATTEN

BOAREA CA 150 M² INKL BIA

ACCEPTERAT PRIS 9 400 000 KR

VISAS SÖ 9/3 KL 12.15-13.00

MÄKLARE ALEXANDER EGEBRANT TEL 070-256 06 53

VILLA VÄRMDÖ-HERRVIKSNÄS
Äkta sjötomt med stor brygga, sjöbod och egen vattenarea.

Smakfullt renoverad villa med altan runt hela huset samt

vacker uppvuxen trädgård med äppelträd och bärbuskar.

ADRESS THUN-OLLEVÄGEN 33 BOAREA CA 87 M² / 3 - 4

ROK BIAREA 21 M² ENERGIPRESTANDA 144 KWH/M² ÅR 

TOMTAREA 232 M² ACCEPTERAT PRIS 2 890 000 KR

VISAS SÖ 9/3 12.30 - 13.30, MÅ 10/3 17.30 - 18.00

MÄKLARE ERIK HARDER  TEL 070 - 162 72 07

KEDJEHUS VÄRMDÖ - GUSTAVSBERG
Välplanerat och fint kedjehus med garage ritat av arkitekten

Olof Thunström i populära Lugnet. Ljust vardagsrum med

balkong i söderläge och insynskyddad tomt med uteplats.

ADRESS BANKIR ZETHRAEUS VÄG 86 BOAREA CA 156.5 M²

/ 8 ROK ENERGIPRESTANDA ÄR BESTÄLLD

ACCEPTERAT PRIS 4 650 000 KR

VISAS SÖ 9/3 11.00-11.45, TI 11/3 18.00-18.45

MÄKLARE ALEXANDER EGEBRANT TEL 070-256 06 53

VILLA VÄRMDÖ - LJUNG
Stilren familjevilla i populära ljung. Havsutsikt över

Torsbyfjärden och endast 50 meter till vattnet med egen

båtplats och badplats via samfällighet.

ADRESS SKEVIKSGATAN 1 BOAREA CA 43+12 M² / 1,5 ROK

ACCEPTERAT PRIS 1 795 000 KR AVGIFT 2 983 KR/MÅN

VISAS SÖ 9/3 13.45-14.15, MÅ 10/3 17.00-17.30

MÄKLARE ALEXANDER EGEBRANT TEL 070-256 06 53

1,5:A GUSTAVSBERG - HÖJDHAGEN
På lugna och sköna Skeviksgatan i Höjdhagen finner du

denna charmiga takvåning med sekelskiftescharm.

Lägenheten renoverades med varsam hand 2003.

ADRESS HOVSLAGARVÄGEN 82, VÅN 1/2 BOAREA CA 78.5

M² / 3 ROK ENERGIPRESTANDA 159 KWH/M² ÅR

ACCEPTERAT PRIS 1 895 000 KR AVGIFT 4 828 KR/MÅN

VISAS SÖ 14.45-15.30, TI 17.00-17.30

MÄKLARE ALEXANDER EGEBRANT TEL 070-256 06 53

3:A GUSTAVSBERG - HÄSTHAGEN
Välkommen till denna välplanerade hörnlägenhet i lugnt och

naturnära område. Mysig uteplats med gräs- och

planteringsytor i soligt syd-/västläge.

ADRESS BETESVÄGEN 34 BOAREA 91 M² TOMTAREA 2372

M² ACCEPTERAT PRIS 1 600 000 KR VISAS SÖ 9/3 12:45-

13:15 MÄKLARE MARCUS FOLMER TEL 070-226 91 53

FRITIDSHUS VÄRMDÖ - EVLINGE
Fritidshus med WC beläget på trivsam tomt slutet av

Betesvägen. Tomten ligger högt och har ett bra söderläge.

Här ligger solen på större delen av dagen till sen kväll. Orörd

allmänning gränsar tomten. Inom räckhåll finns havet med

badplatser och bryggor (förtur till båtplats), stall och buss.

ADRESS BULLANDÖ SEGLARBY 20

BOAREA CA 111 M² / 5 ROK

ACCEPTERAT PRIS 4 475 000 KR

VISAS SÖN 9/3 13:45-14:30

MÄKLARE MARCUS FOLMER TEL 070-226 91 53

VILLA/FRITIDSHUS - BULLANDÖ
Trivsam skärgårdsbostad mitt i populära Bullandö Seglarby.

Bostaden lämpar sig för såväl permanent som fritidsboende

och erbjuder bästa söderläge. Öppen planlösning, högt till

tak samt stora fönsterpartier vilket skapar ljus och känsla av

rymd. Eget garage samt förtur till båtplats.

ADRESS BODA BYVÄG 15 BOAREA CA 180 M² / 7 ROK

ENERGIPRESTANDA 75 KWH/M² ÅR TOMTAREA 1922 M²

ACCEPTERAT PRIS 5 995 000 KR VISAS SÖ 9/3 KL 11:30-

12:15 MÄKLARE MARCUS FOLMER TEL 070-226 91 53

VILLA VÄRDMÖD - BODA BY
Stor villa med härligt sydvästläge. Fin utsikt över vattnet.

Gästhus, varmgarage, förtur till egen båtplats, nära till buss.

Att bo i Boda är en livsstil som erbjuder fridfullhet och

tystnad men ändå närhet till storstan med direktbuss.
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Olof Thunström i populära Lugnet. Ljust vardagsrum med

älplanerat och fint kedjehus med garage ritat av arkitekten

VSBERGAAVÄRMDÖ - GUST

070 - 162 72 07TEL ERIK HARDER  

SÖ 9/3 12.30 - 13.30, MÅ 10/3 17.30 - 18.00

2 890 000 KRT PRISCEPTERAAT

144 KWH/M² ÅRANDA NERGIPRESTTA

CA 87 M² / 3 - 4BOAREA ÄGEN 33 

  

båtplats och badplats via samfällighet.

orsbyfjärden och endast TTo

Stilren familjevilla i populära ljung. Havsutsikt över

ÄRMDÖ - LJUNGVILLA V

ALEXANDER EGEBRANT MÄKLARE 

SÖ 9/3 11.00-11.45, TI 11/3 18.00-18.45VISAS 

4 650 000 KRT PRISACCEPTERAAT

ANENERGIPRESTTA/ 8 ROK 

BANKIR ZETHRAEUS VADRESS 

 

båtplats och badplats via samfällighet.

orsbyfjärden och endast 50 meter till vattnet med egen

Stilren familjevilla i populära ljung. Havsutsikt över

ÄRMDÖ - LJUNG

070-256 06 53TEL ALEXANDER EGEBRANT 

SÖ 9/3 11.00-11.45, TI 11/3 18.00-18.45

4 650 000 KR

ÄLLDÄR BESTTÄANDA 

CA 156.5 M²BOAREA ÄG 86AEUS VVÄ

  

Äkta sjötomt med stor brygga, sjöbod och egen vattenarea.

ÄRMDÖ-HERRVILLA V

 

Äkta sjötomt med stor brygga, sjöbod och egen vattenarea.

VIKSNÄSÄRMDÖ-HERR

     

vacker uppvuxen trädgård med äppelträd och bärbuskar

Smakfullt renoverad villa med altan runt hela huset samt

ALEXANDER EGEBRANT MÄKLARE 

SÖ 9/3 KL 12.15-13.00VISAS 

9 400 000 KRT PRISACCEPTERAAT

CA 150 M² INKL BIABOAREA 

ÄGEN 11 VROSAADRESS 

 

.vacker uppvuxen trädgård med äppelträd och bärbuskar

Smakfullt renoverad villa med altan runt hela huset samt

 070-256 06 53TELALEXANDER EGEBRANT 

SÖ 9/3 KL 12.15-13.00

9 400 000 KR

CA 150 M² INKL BIA

TTENAA5460 M² INKL VVAAREATOMTTAÄGEN 11 

rymd. Eget garage samt förtur till båtplats.

tak samt stora fönsterpartier vilket skapar ljus och känsla av

och erbjuder bästa söderläge. Öppen planlösning, högt till

Bostaden lämpar sig för såväl permanent som fritidsboende

T

VILLA/FRITIDSHUS - BULLANDÖ

 

rymd. Eget garage samt förtur till båtplats.

tak samt stora fönsterpartier vilket skapar ljus och känsla av

och erbjuder bästa söderläge. Öppen planlösning, högt till

Bostaden lämpar sig för såväl permanent som fritidsboende

rivsam skärgårdsbostad mitt i populära Bullandö SeglarbyT

VILLA/FRITIDSHUS - BULLANDÖ

 

tak samt stora fönsterpartier vilket skapar ljus och känsla av

och erbjuder bästa söderläge. Öppen planlösning, högt till

Bostaden lämpar sig för såväl permanent som fritidsboende

.rivsam skärgårdsbostad mitt i populära Bullandö Seglarby

VILLA/FRITIDSHUS - BULLANDÖ

MARCUS FOLMER MÄKLARE 

 SÖN 9/3 13:45-14:30VISAS

4 475 000 KRT PRIS ACCEPTERAAT

CA 111 M² / 5 ROKBOAREA 

BULLANDÖ SEGLARBY 20ADRESS 

 

070-226 91 53TEL MARCUS FOLMER 

 SÖN 9/3 13:45-14:30

4 475 000 KR

CA 111 M² / 5 ROK

BULLANDÖ SEGLARBY 20

  

Att bo i Boda är en livsstil som erbjuder fridfullhet och

Stor villa med härligt sydvästläge. Fin utsikt över vattnet.

ÄRDMÖD - BODA BYVILLA V

 

Att bo i Boda är en livsstil som erbjuder fridfullhet och

Stor villa med härligt sydvästläge. Fin utsikt över vattnet.

ÄRDMÖD - BODA BY

  

tystnad men ändå närhet till storstan med direktbuss.

omten liggeBetesvägen. TTo

Fritidshus med WC beläget på trivsam tomt slutet av

ÄRMDÖ - EVLINGEFRITIDSHUS V

 

tystnad men ändå närhet till storstan med direktbuss.

omten ligger högt och har ett bra söderläge.

Fritidshus med WC beläget på trivsam tomt slutet av

ÄRMDÖ - EVLINGE

  

tystnad men ändå närhet till storstan med direktbuss.

MARCUS FOLMER MÄKLARE 12:15 

 5 995 000 KR T PRISACCEPTERAAT

75 KWH/M² ÅR ANDA ENERGIPRESTTA

ÄGBODA BYVVÄADRESS 

 

tystnad men ändå närhet till storstan med direktbuss.

 070-226 91 53TELMARCUS FOLMER 

SÖ 9/3 KL 11:30-VISAS  5 995 000 KR 

1922 M²AREATOMTTA75 KWH/M² ÅR 

CA 180 M² / 7 ROKBOAREA ÄG 15 

  

badplatser och bryggor (förtur till båtplats), stall och buss.

allmänning gränsar tomten. Inom räckhåll finns havet med

MARCUS FOLMER  MÄKLARE 13:15

1 600 000 KR T PRISACCEPTERAATM² 

ÄGEN 34 BETESVADRESS 

 

badplatser och bryggor (förtur till båtplats), stall och buss.

allmänning gränsar tomten. Inom räckhåll finns havet med

 070-226 91 53TELMARCUS FOLMER 

 SÖ 9/3 12:45-VISAS1 600 000 KR 

2372AREA TOMTTA91 M² BOAREA ÄGEN 34 

  

planteringsytor i soligt syd-/västläge.

naturnära område. Mysig uteplats med gräs- och

älkommen till denna välplanerade hörnlägenhet i lugnt ochV

VSBAAV3:A GUST

ENERGIPRESTM² / 3 ROK 

VHOVSLAGARADRESS 

 

denna charmiga takvåning med sekelskiftescharm.

På lugna och sköna Skeviksgatan i Höjdhagen finner du

planteringsytor i soligt syd-/västläge.

naturnära område. Mysig uteplats med gräs- och

älkommen till denna välplanerade hörnlägenhet i lugnt och

VSBERG - HÄSTHAGEN

159 KWH/M² ÅRANDAESTTA

CA 78.5BOAREA ÅN 1/2ÄGEN 82, VVÅV

 

denna charmiga takvåning med sekelskiftescharm.

På lugna och sköna Skeviksgatan i Höjdhagen finner du

VSBERG - HÖJDHAAV1,5:A GUST

 

denna charmiga takvåning med sekelskiftescharm.

På lugna och sköna Skeviksgatan i Höjdhagen finner du

VSBERG - HÖJDHAGEN

1 795 000 KR T PRISACCEPTERAAT

ANTTASKEVIKSGAADRESS 

 

2 983 KR/MÅNVGIFTAAV1 795 000 KR 

CA 43+12 M² / 1,5 ROKBOAREA AN 1 

 

, Sickla Allé 7, 08-562 88 940, Nacka.Bobutik@lansforsakringarNacka

, Gustavsberg Centrum, 08-562 889 50, VärmdöVVä

 

.se, Sickla Allé 7, 08-562 88 940, Nacka.Bobutik@lansforsakringar

armdo.Bobutik@lansforsakringar, Gustavsberg Centrum, 08-562 889 50, V

ALEXANDER EGEBRANT MÄKLARE 

SÖ 14.45-15.30, TI 17.00-17.30VISAS 

1 895 000 KR T PRISACCEPTERAAT

ENERGIPRESTM² / 3 ROK 

 

.searmdo.Bobutik@lansforsakringar

Lägenheten renoverades med varsam hand 2003.

denna charmiga takvåning med sekelskiftescharm.

070-256 06 53TEL ALEXANDER EGEBRANT 

SÖ 14.45-15.30, TI 17.00-17.30

4 828 KR/MÅNVGIFT AAV1 895 000 KR 

159 KWH/M² ÅRANDAESTTA

 

Lägenheten renoverades med varsam hand 2003.

denna charmiga takvåning med sekelskiftescharm.

 

Lägenheten renoverades med varsam hand 2003.

denna charmiga takvåning med sekelskiftescharm.

ALEXANDER EGEBRANT MÄKLARE 

SÖ 9/3 13.45-14.15, MÅ 10/3 17.00-17.30VISAS 

1 795 000 KR T PRISACCEPTERAAT

 

070-256 06 53TEL ALEXANDER EGEBRANT 

SÖ 9/3 13.45-14.15, MÅ 10/3 17.00-17.30

2 983 KR/MÅNVGIFTAAV1 795 000 KR 



Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

NACKA 08-716 91 50  VÄRMDÖ 08-570 230 30  / FASTIGHETSBYRÅN.SE

Välplanerat radhus med låga driftskostnader och solig uteplats i fritt läge mot naturen. Radhuset är
beläget i trevliga Krokhöjden längst in på en återvändsgata. Området är mycket lugnt och idylliskt
och ligger naturnära, ett stenkast från kommunikationer och service.

Accepterat pris 3 950 000 kr Rum 5 rum, varav 4 sovrum Boarea 128 kvm Tomt 198 kvm Byggt 1969
Energiklass D Visas Sön 9/3 12.00-12.45 Mån 10/3 17.30-18.15
Mäklare Jonas Backända 073-3460223

Nacka | Krokhöjden

Möjavägen 94

FRITT LÄGE MOT NATUREN

Gavelradhus med generösa ytor och panoramafönster på entréplan mot baksidan. Vinden är inredd
till en övervåning med två sovrum och en extra balkong. Här bor du barnvänligt med butiker,
service, bussar och naturen nära.

Accepterat pris 3 850 000 kr Rum 6 rum, varav 4 sovrum Boarea 123 kvm + 22 kvm Tomt 127 kvm
Byggt 1978 Energiklass E Visas Sön 9/3 13.30-14.15 Mån 10/3 18.45-19.30
Mäklare Jonas Backända 073-3460223

Nacka | Östra Orminge
Björkholmsvägen 144

GAVELRADHUS



Accepterat pris: 6 475 000 kr Avgift: 5 407 kr Boa: 88 + 22 m2

EP: 97 kWh/m2  visning: sön 9/3, kl 14:00-15:00, mån 10/3 kl 18:30-19:00.       

Hammarby Sjöstad/Enskede: 
Jan-Eric Lundberg
070-554 23 40

Attraktivt Brf-Radhus vid Sicklasjön! 
Nysätravägen 41

1:a / 33 m2

Accepterat pris: 1 095 000 kr Avgift: 1 614 kr 
Hiss: Ja EP: 158 kwh/m² Visning: söndag 9/3 
kl 13:00-14:00 samt måndag 10/3 kl 18:00-18:30

 

Saltsjöbaden
Vinterbrinksvägen 9

Nackakontoret: Gunilla Lundstedt 0707-770 432

Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

NACKA 08-716 91 50  VÄRMDÖ 08-570 230 30  / FASTIGHETSBYRÅN.SE

Varför inte ringa Stockholms 
största mäklare?

 Ju fler bostäder man värderar,  
desto bättre blir man på det.

Accepterat pris 5 750 000 kr Rum 6 rum, varav 4 sovrum Boarea 166 kvm Tomt 2 693 kvm Byggt 2014
Visas Sön 9/3 14.00-15.00 Mån 10/3 17.30-18.00 Mäklare Cathrine Olofsson 070-3383523

Värmdö | Torsby Torsby Bäckväg 3 (Prel)

NYPRODUKTION

Accepterat pris 1 375 000 kr Rum 2 rum, varav 1-2 sovrum Boarea 43 kvm + 26 kvm Tomt 1 943 kvm
Byggt 1965 Visas Sön 9/3 12.00-12.45 Mån 10/3 17.00-17.30
Mäklare Lars Nordensvärd 0735-221350

Värmdö | Norra Kopparmora Toftvägen 14

Accepterat pris 1 595 000 kr Rum 2 rum, varav 1 sovrum Boarea 43 kvm Tomt 2 832 kvm Byggt 1972
Energiklass F Visas Sön 9/3 13.15-14.00 Mån 10/3 18.00-18.30
Mäklare Lars Nordensvärd 0735-221350

Värmdö | Evlinge Fasanbacken 8

Accepterat pris 1 390 000 kr
Avgift 5 163:-/mån (inkl värme, va)
Boarea 81 kvm Vån 1 (Hiss)
Energiprestanda 183 kWh/kvm år
VisasSön 9/3 12.00-12.30 Mån 10/3 17.30-18.00
Mäklare Katarina Sundin 0733-460 224

3:a Nacka | Västra Orminge
Skarpövägen 51

Accepterat pris 1 595 000 kr
Avgift 1 836:-/mån (inkl värme, va)
Boarea 37 kvm Vån 3 av 10 (Hiss)
Visas Sön 9/3 13.00-13.30 Tis 11/3 17.30-18.00
Mäklare Johan Sörman 0733-460 221

1,5:a Nacka | Sickla
Atlasvägen 39, 3 tr

Accepterat pris 2 995 000 kr
Avgift 5 115:-/mån (inkl värme, va, kabel-TV,
bredband & IP-telefoni)
Boarea 77 kvm Vån 2 av 6 (Hiss)
VisasSön 9/3 14.00-14.30 Mån 10/3 18.30-19.00
Mäklare Johan Sörman 0733-460 221

3:a Nacka | Finnboda Hamn
Finnboda Parkväg 10, 2 tr

Accepterat pris 1 995 000 kr
Avgift 5 036:-/mån (inkl värme, va, kabel-tv)
Boarea 75 kvm Vån 2 av 3 (Hiss)
VisasSön 9/3 12.00-12.30 Mån 10/3 17.30-18.00
Mäklare Johan Sörman 0733-460 221

3:a Nacka | Jarlaberg
Trillans väg 47, 2 tr

Er
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Sms:a AKUT  FILIPPINERNA 
till 72 900 och skänk 50 kr 
så är du med och räddar 
liv i  Filippinerna!



Lugnt och privat läge i naturskön omgivning och badrocksavstånd till badsjön. Vacker villa i bästa skick byggd 2000 i lösvirke, 

med generösa utrymmen och en härlig känsla av ljus och rymd. Ljusa fina sällskapsrum i fil med stora fönsterpartier och öppen 

spis. Balkong och terrass i söder. Kaklade badrum. Bergvärme. Bost.area ca 170 kvm. Varmgarage 40 kvm. Plan, skön trädgårds-

tomt med solvarmt insynsskyddat söderläge 2.560 kvm. Nära bad och buss. Skola och dagis på promenadavstånd. 

Adress: Tessinvägen 21. Pris: 6.690.000:- eller högstbjudande. 

Ansv.mäklare Manfred Schneider 0705-13 13 42, 08-715 91 31.

schneider.co@telia.com

Schneider & Co 
www.schneiderco.se  

Barnfamiljens drömvilla i Saltsjö-Boo





ÄLTA 08-773 01 50 / TYRESÖ 08-712 08 80 / NACKA 08-715 72 90 / VÄRMDÖ 08-570 240 80 / WWW.MAKLARHUSET.SE

UTEPLATS I SÖDER – FRIKÖPT
Accepterat pris: 4 095 000 kr
Boarea: 120 + 58 m2, 6 rok / Tomtarea: 174 m2 (friköpt)
Energiprestanda: 72 kWh/m2/år
Adress: Evalundsvägen 198
Visning: Sön 9/3 kl. 14.15-15.00 samt Tis 11/3 kl. 19.15-19.45
Peter Ramani 0708-10 39 00

ÄLTA / SIGFRIDSBORG

3:A MED SJÖUTSIKT!
Accepterat pris: 2 295 000 kr
Boarea: 82, 8 m2, 4 rok 
Avgift: 4 755 kr/mån
Adress: Bastuvägen 35
Visning: Sön 9/3 kl. 13.00-13.30 samt Tis 11/3 kl. 18:00-18:30
Peter Ramani 0708-10 39 00

ÄLTA / BASTUOMRÅDET

FRÄSCH 3:A!  
Accepterat pris: 1 395 000 kr / Boarea: 90 m2, 3 rok
Avgift: 5 627 kr/mån
Energiprestanda: 113 kWh/m2/år
Adress: Oxelvägen 45, 5 tr ,hiss
Visning: Sön 9/3 kl. 15.45-16.15 samt Mån 10/3 kl. 18.00-18.30
Peter Ramani 0708-10 39 00

ÄLTA / STRANDPARKSOMRÅDET

POPULÄRT +50 BOENDE!
Accepterat pris: 1 195 000 kr
Boarea: 84,5 m2, 3 rok / Avgift: 7 395 kr/mån
Energiprestanda: 124 kWh/m2/år
Adress: Almvägen 11, 2 tr, hiss
Visning: Sön 9/3 kl. 12.00-12.30
Rebecca Nowicka 070-749 09 01

ÄLTA / CENTRUM

PARHUS - BULLERBYKÄNSLA  
Accepterat pris: 4 095 000 kr
Boarea: 107 m2, 4 rok / Tomtarea: 253 m2
Energiprestanda: 68 kWh/m2/år
Adress: Hasselnötsvägen 8
Visning: Sön 9/3 kl. 11.30-12.15 samt Mån 10/3 kl. 19.15-19.45
Peter Ramani 0708-10 39 00

ÄLTA / HEDVIGSLUND

LJUS OCH FRÄSCH 5:A
Accepterat pris: 2 695 000 kr
Boarea: 112 m2, 5 rok / Avgift: 5 585 kr/mån
Energiprestanda: 60 kWh/m2/år
Adress: Stensövägen 12 bv hiss
Visning: Sön 9/3 kl. 14.00-14.45 samt Mån 10/3 kl. 18.00-18.30
Jörgen Lundgren 070-749 08 02

ÄLTA / STRANDPARKSOMRÅDET

2:A MED SJÖUTSIKT
Accepterat pris: 1 350 000 kr
Boarea: 49 m2, 2 rok / Avgift: 3 012 kr/mån
Energiprestanda: 99 kWh/m2/år
Adress: Oxelvägen 55, 6 tr, hiss
Visning: Sön 9/3 kl. 13.15-13.45 samt Mån 10/3 kl. 18.00-18.30
Rebecca Nowicka 070-749 09 01

ÄLTA / STRANDPARKSOMRÅDET
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Lp-skivor och singlar från -50
-60 och -70-tal. Pop, rock,
jazz, schlager. Ring Thomas
717 55 16, 070-717 55 16.

Äldre sportfiskeredskap:
drag, rullar, ABU, Record,
Pebeco amb. mfl. Pris enl ök.
Hämtas omg. Tel 0739-32 99 73

Gammal kristallkrona, ljus-
stakar, lampor, antik spegel, 
golvur, väggur, bordsur. Även 
trasiga mattor. Tel 08-37 90 42

KÖPESKÖPES

Björkved: Fin torkad björkved 
3 m³, 30 cm, travad och hem-
kört på pall. Tel 070-215 15 50.

SÄLJESSÄLJES

Gratis hästgödsel
Packat i säck . Finns på 
mörtviksvägen 201 Ingarö
Kan hämtas dygnet runt. 

BORTSKÄNKESBORTSKÄNKES

Prylmarknad

Information och frågor 
angående

PRIVATANNONSER: 
555 266 36.

Telefontid: mån 10-12, 
ons 9-12, tors 9-16

ERA® Mäklargruppen Nacka/Värmdö 

Tel: 08-717 70 00. www.erasweden.com
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Bore Måsén 070-717 75 45 arig mäklare Ansv

is 17.30-18.15 T 13.00-14.00 &  Sön 9/3 kl.Visning
EnergiprestandaVinterbrinksvägen 27 1 trAdress

Månadsavgift1.900.000 kr/hbj Utgångspris

 Badrum med fönster utan insyn. Gäst-wc vid entrén.varing.tvättmaskin och för
Två bra sovrum med många garderoberinnergård.

älkommen till denna välplanerade 3a om 86 kvm på omtyckta Igelbodaplatån.V

3:a SALTSJÖBADEN - IGELBODAPLATÅN
 

 

  
   

.erasweden.com

Bore Måsén 070-717 75 45 

älkomna!Vis 17.30-18.15 
158 kWh/Kvm/årEnergiprestanda

4 052 krMånadsavgift

 Bo bekvämt i ett attraktivt område. Hiss till garaget. Badrum med fönster utan insyn.
 rejäl matplats med utsikt mot innergården. Lättarbetat kök,.Två bra sovrum med många garderober

ardagsrum med balkong i öst med vy över vacker Välkommen till denna välplanerade 3a om 86 kvm på omtyckta Igelbodaplatån.

3:a SALTSJÖBADEN - IGELBODAPLATÅN

www

 
 

  
   

 Bo bekvämt i ett attraktivt område.
 Praktiskt grovkök med  rejäl matplats med utsikt mot innergården.

ardagsrum med balkong i öst med vy över vacker 

SÄLJESSÄLJES

Härligt BR-radhus med altan
i väst. 2 kaklade våtrum.
Accepterat pris 3.190.000 kr
Kvm 97 Avgift 5.467 kr
Visas Sön 9/3 15.15-16.00 &
mån 10/3 17.30-18.00
Tyresö/Älta Heléne
Jernestrand 08-712 60 85

ÄLTA 4:A
BLÅBÄRSSLINGAN 46

Danskt, modernt radhus
perfekt för barnfamljen
Utgångspris 2.975.000 kr 
Kvm 103 Avgift 5.106 kr
Visas Sön 9/3 13.00-13.45 &
mån 10/3 18.00-18.30
Värmdö Susanne Rylander
08-570 308 88

HÖJDHAGEN
PASTOR NORMANS V 39

Energiprestanda 63 kWh/m², år

Nyrenoverat kök, öppen
planlösning och fint läge.
Utgångspris 1.300.000 kr
Kvm 52 Avgift 4.054 kr
Visas Sön 9/3 12.00-12.45 &
mån 10/3 17.30-18.00
Värmdö Ulrika Andersson
08-574 103 36

GUSTAVSBERG 2:A
MARIAGATAN 13A

Energiprestanda 229 kWh/m², år

Fräsch och välplanerad lgh
med balkong i västerläge
Accepterat pris 2.150.000 kr
Kvm 58 Avgift 4.512 kr
Visas Sön 9/3 12.30-13.15 &
mån 10/3 18.30-19.00
Nacka Ragnhild Sjöberg
08-716 25 00

JÄRLA SJÖ 2.5:A
BUDDES GRÄND 10, 2 TR

Energiprestanda 139 kWh/m², år

Fräscht, många fönster, stor
balkong, sjöutsikt & förråd
Utgångspris 3.150.000 kr
Kvm 80 Avgift 5.248 kr
Visas Sön 9/3 13:45-14:30 &
mån 10/3 17:30-18:00
Nacka Ragnhild Sjöberg 
08-716 25 00

JÄRLA SJÖ 3:A
GARVERIGRÄND 15

Energiprestanda 122 kWh/m², år

3 rok. Stort kök. Tomt 7370
kvm. ca 400 m till fina bad
Accepterat pris 1.875.000 kr
Kvm 61
Visas Sön 9/3 12.00-13.00
Värmdö Robert Nathanson
08-570 308 88

DJURÖ VINDÖ
TAMMSTORPSVÄGEN 20

Energiprestanda 266 kWh/m², år

Smakfullt renov 1-plansvilla
med braskamin och bastu.
Accepterat pris 3.950.000 kr
Kvm 92+23
Visas Sön 9/3 14.00-14.45
Tyresö/Älta Heléne
Jernestrand 08-712 60 85

ÄLTA
BERGSTIGEN 99

Energiprestanda 146 kWh/m², år

Stor balkong, Marbodalkök,
Gavel & bra skick!
Accepterat pris 1.475.000 kr
Kvm 66 Avgift 4.110 kr
Visas Sön 9/3 17.00-17.30 &
mån 10/3 17.30-18.00
Tyresö/Älta 08-712 60 00

ÄLTA HEDVIGSLUND 2:A
LILLVÄGEN 7, 3TR

Energiprestanda  115 kWh/m², år

Ring Johan för mer
information 0735-30 47 97

JÄRLA/BIRKA 3.5:A
 
LÄGENHET I TOPPSKICK
MED VILLAKÄNSLA, I
SEKELSKIFTESHUS ANNO
1905.

Ring Olle för mer
information 0763-40 79 24

RUNMARÖ
AVSTYCKAD TOMT I
SÖDERBY. BYGGRÄTT
200+40 KVM

Med vår tjänst Kommande får du ett smakprov på en kommande bostadsförsäljning. Håll utkik för mer information om bostaden! Ska du också sälja men inte än? Med tjänsten Kommande maximerar vi
förutsättningarna. Läs mer om Kommande på www.husmanhagberg.se/kommande eller prata med din mäklare.

Tyresö 08-712 60 00  Värmdö 08-570 308 88  Nacka 08-716 25 00

fastighetsmäklaren med nöjdare kunder=

FLER BOSTÄDER HITTAR DU PÅ husmanhagberg.se



karlssonuddare.se

Klintvägen 23
142 kvm
4,8 milj
57 kWh/kvm
Sö 15-16
Må 17.30-18
Helen Larsson
0735 950 500

Treplanshus, fem sovrum, tre badrum och bastu. Två vardagsrum med utgång till 
balkong och terrass i väster. Liten trädgård med veranda på entréplan samt liten 
trädgård med uteplatsen i väster.

7 Björknäs - solig balkong - nära Skurusundet
Saltsjögränd 6
104 kvm
6,25 milj
6216 kr/mån
74 kWh/kvm
To 6/3 
Sö 9/3 12-13
Anette Ridder
0735 33 88 31

Närmare havet än så här kan man nästan inte komma med bara 2 minuter till Saltsjö-
banan samt tillgång till garageplats.

3 Saltsjögränd – granne med havet

Kostnadsfri värdering inom 
24 timmar!

Ring mig så berättar jag mer. 

Fastighetsmäklare Anette Ridder, 
telefon 0735 33 88 31

Sjökvarnsbacken 10
87 kvm
3,5 milj
5156 kr/mån
93 kWh/kvm
Sö 9/3 14-15
Anette Ridder
0735 33 88 31

En modern lägenhet från år 2007 med fina ekparkettgolv och ljusa väggar. Exklusivt 
kök i öppen planlösning mot vardagsrummet med stora fönster och inglasad balkong 
med sjöglimt.

3 Saltsjöqvarn – balkong med sjöglimt



Få förtur med Ikano Förmån.
Bli medlem i Ikano Förmån och få möjlighet att välja lägenhet först. Registrera 

dig idag på ikanobostad.se/ikanoforman och gör en intresseanmälan för Gustavsberg. 

Bo i skärgårdspärlan Gustavsberg.

Bli medlem 
och få förtur!

Snart börjar vi sälja kvadratsmarta bostadsrätter i Gustavsberg. 
Först ut är Brf Dreja med säljstart under våren. Området ska 
bli ett levande bostadskvarter i historisk miljö nära hamnen. 
Allt i ett unikt läge med 25 minuter till Slussen. 

Läs mer på ikanobostad.se/gustavsberg.
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1:A SICKLA STRAND

ATTRAKTIVT LÄGE VID VATTNET 10 MIN FRÅN STADENS PULS!
Med badrocksavstånd till stranden och naturen är denna välplanerade lägenhet belägen. Möjlig att 
göra om till en “mini-tvåa” för den som önskar. Lugnt läge med balkong mot gården. Rymligt kök, ljust 
vardagsrum som går att dela av. Fräscht badrum. Skuldfri förening med låg avg. Bredband, kabel-TV ingår!

■ Sickla Strand 49, 1/2 tr    ■  Pris 2 195 000 kr/Accepterat pris      ■  Avg. 1 435 kr/mån     ■  Boyta  42 kvm  

■ Söndag  9/3 kl. 12:00-12:45    Måndag 10/3 kl. 17:00-17:30      ■ Fastighetsmäklare   Jessica Larsson

1,5:A FINNTORP

STOR 1,5:A MED TRIVSAM PLANLÖSNING! 
Charmig lägenhet med grönskande vy. Härlig balkong i söder. Rymligt rum med sovalkov. Gott om 
plats för både soffgrupp och sängdel. Mysigt kök med matplats. Helkaklat och stambytt duschrum/wc. 
Brf med fi n gård med grill, bastu och tvättstuga. En riktig pärla med närhet till affärer, bussar, 
Saltsjöbanan, bad och fi na promenadvägar! 
■ Fredrik Jahns Gränd 12,  1 tr   ■  Pris 1 790 000 kr/Accepterat pris   ■  Avg. 2 350 kr/mån     ■  Boyta 48,5 kvm  
■ Söndag  9/3 kl. 12:00-13:00    Måndag  10/3 kl. 17:30-18:00           ■ Fastighetsmäklare  Karin Åhrmark

3:A FINNTORP

STOR BALKONG I SYD/VÄST, HISS & GARAGE I HUSET!
Rymlig, ljus & välplanerad 3:a högt upp i huset med vackra ljusinsläpp, stor balkong i syd/väst. Vy mot 
bl. a Globen med vackert ljusspel kvällstid, Hammarbybackens upplysta pister, innerstadens tinnar & 
torn etc. Stora lättmöblerade rum. Garage (600:-), källare, tvättstuga, hiss & matbutik i huset! 

■ Gamla Värmdövägen 6, 9 tr  ■  2 695 000:- /Accepterat pris        ■  Avg. 3 662 kr/mån.     ■  Boyta 82 kvm  

■ Söndag 9/3 kl. 12:30-13:30  Måndag 10/3  kl. 17:00-17:30           ■  Fastighetsmäklare Tarja Radencrantz

Bobutik i Sickla Köpkvarter, ICA Kvantum-huset    ■   08-714 04 05   ■   info@sehem.se   ■   www.sehem.se 

Vi på Svenska Hem anstränger oss lite mer!

Sälja i Vår? 
Kontakta oss för en  kostnadsfri 
värdering  samt tips & råd inför 

en försäljning!
     F

ÖRBERED DIN FÖRSÄLJNING REDAN NU!
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HVS
Hammarby Verktyg & Sliperi AB

Vi slipar sågklingor, hyvelstål, 
fräsar och borrar i HM och HSS.

Tel: 08-6425455
www.hammarbyverktyg.se

FÖR DIN TRYGGHET 
OCH GARANTI ANLITA ETT

FÖRETAG SOM VARIT ETABLERAD
SEDAN 1993 OCH TÅL ATT

JÄMFÖRAS

Saltsjöbadens Kakelbutik AB
www.saltsjobadenskakel.se

Badrumsrenovering
Allt inom badrum:

• Plattsättning • Golvvärme
• Rörändringar • Bastu
• Till- & ombyggnader
F-skatt och garantier.

Gedigna arbeten till bra pris!
ROT-avdrag

Ring 0708-31 39 12 
eller 0704-91 51 52

www.nyttbadrum.n.nu 

A. LUNDMARK 
MÅLERI & BYGG

Vi uför Badrumsrenoveringar,
till- och ombyggnationer 

samt måleriarbeten.
Även helentreprenad.

Vi innehar F-skattsedel
070-747 28 25

- Nyproduktion 
- Om & Tillbyggnad

- Kök & Bad mm
      Tel Tomas 070-766 23 42 
            Peter 070-766 23 43

Allfixeriet i Nacka 
Behöver du hantverkshjälp?

- Inga jobb är för små -
Jag monterar - lagar - snickrar 

målar - kaklar/plattsätter.

Tel 070-717 22 81

Helsvenskt byggföretag svensk 
kvalite med svenska priser.

Mobil 070-518 46 07
E-mail: bruab@telia.com

BRUAB

– IDÉSNICKARN –
Bygg • Idé & Inredning 

med känsla och kvalitet.
Spec: ”Compact living” lösningar
08-57034541, 0708-370791

BYGGNADSARBETENBYGGNADSARBETEN

ECOBOX - Genial & enkel avloppsrening utan kemikalier.

Ecobox Small 1 klarar av nordiska förhållanden

och uppfyller samtliga ställda reningskrav.

Ecobox tar vid där kommunal vattenrening inte 

är ett alternativ. Vi är återförsäljare av Ecobox.

LAROS
LARS ROSANDER AB 08-570 295 55

För information:   

www.la-ros.se / laros@telia.com

AVLOPPSARBETEAVLOPPSARBETE

Yrke & Hantverk

L SANDSTRÖM EKONOMI

- Bokföring - Redovisning 
- Årsbokslut - Skatter 

- Rådgivning

Litet företag med personlig service 
och priser som matchar Ert behov.

Telefon 073-565 22 30 
Mail: lsekonomi@live.com

REDOVISNINGSBYRÅREDOVISNINGSBYRÅ

Jag finns i Nacka och ger support på

MAC & PC, MJUKVAROR, NÄTVERK, ROUTRAR, 
BRANDVÄGGAR, BACKUPER, NYINSTALLATIONER
0733-584010 info@danielhoijer.se www.kreativitsupport.se

KREATIV 
IT-SUPPORT*

Datareparationer/Återställning
Internet/Nätverksinstallationer
Hembesök

070-727 36 39
www.varmdo-it.se

ITIT

Tel 08-574 117 50 www.bravolins.se

Bravolins utför tjänster inom Ekonomi &
Administration åt småföretag i Nacka och Värmdö

BOKFÖRINGBOKFÖRING

ADVOKATFIRMAN ÅLHED AB
Allmän praktik – Affärsjuridik  Fri telefonrådgivning

Advokat Håkan Ullberg -  av 
Arvs-, bodelnings- och testamentsrätt. Boutredningar. Lång erfarenhet.
Tel 58 400 300, 070-624 49 99. Midskeppsgatan 19, Hammarby Sjöstad, 
120 66 Stockholm och Snösundsundsvägen 45, 134 66 Ingarö

Advokat Karin Rajala
Vårdnad, boende, umgänge
Västerlångg. 27, Gamla stan

073-55 36 745
karin.rajala@advokatbyraerna.nu

www.advokatbyraerna.nu

ADVOKATERADVOKATER

• Inköp/Matlagning/Ledsagning
• Montering av möbler
• Flytt/Bortforsling (ej RUT/ROT)
• Data/IT(ej RUT/ROT)

Vi hjälper dig med nästan allt

RING 08-642 20 30
www.seniorbemanning.net

RUT & ROT med seniorer!

• Trädgårdsskötsel/Gräsklippning
Rensning av rabatter

• Hantverkare/Snickeri/Elarbeten
• Städning/Fönsterputs

(ej RUT/ROT)
(ej RUT/ROT)

DIVERSEDIVERSE

Tjänster & Service

SICKLA 
TAND-

AKUTEN
Atlasvägen 37 B
Tel 716 40 81

Helg- och kvällsöppet.
Fri barntandvård.

Ansl. till Försäkringskassan.

Vi tar emot nya,
akuta och

tandvårdsrädda
patienter.

Även implantatbehandling.
Kvällsöppet. Fri barntandvård.

TANDLÄKARETANDLÄKARE

Psykolog & Konsult
Barn, Vuxna & Företag.

Tidsbokning: 0703-952645 
olof.rehn@igloo.se

www.igloo.se

PSYKOLOGERPSYKOLOGER

Specialister

20-150 m2 kontor intill Nacka Forum. 
Flexibel planlösning. 
Trevlig kontorsgemenskap. Välplanerat 
och i gott skick. P-plats ingår. 
Tel 08-39 55 60, libeno@libeno.se

Hyr Cityläge i Nacka

NYA INDUSTRILOKALER I SALTSJÖ-BOO
54 st nybyggda i betong. Stenhuggarvägen 2-4.

21 2 st på 160 kvm och 36 2 st på 130 kvm.
4 m i takhöjd. Dusch, Wc samt kök på övervåning.

Samtliga lokaler går att koppla ihop.
895 kr+moms/kvadratmeter inklusive grundvärme.

För mer info ring eller gå in på vår hemsida 
www.consale.com

Boka Fastigheter

x x

Butikslokal MÖLNVIKS CENTRUM
120-1000 m2 DELBART. Tillgänglig from april 2014

I n t r e s s e r a d ?
Kontakta Johanna 08 747 78 90

VERKSTAD-LAGERLOKALER
i Mölnviks industri- och köpcenter uthyres. 
38-100 m2, i markplan med stora garageportar 
från 825 kr/m2 mån + moms.
KL Förvaltning AB
08-643 13 22, 070-543 64 22  klforvaltning@gmail.com

UNIHOME
08-747 78 90  

LAGER, KONTOR, BUTIK 
50-6000 kvm, fr 500:-/kvm

Kontakt: johanna@unihome.se   
0735-43 13 28

KONTOR VID SALTSJÖBADENS BÄSTA LÄGE

Flexibla kontor i olika storlekar. Neglinge
Center är beläget i en underbar miljö med
attraktivt strandläge. Lediga kontor 10-100 m2, 
Vikingav 17 A-F. Kontakt: Nytorget Fastigheter AB 

08-640 08 00, info@nytorget.se  

KONTORSRUM
1 eller flera uthyres i 
Lännersta (första mån 1:-).  
Tel 070-715 93 93

UTHYRESUTHYRES

Företagens Marknad

MER INFORMATION PÅ 
JM.SE ELLER MOBIL.JM.SE

PORSLINSKVARTEREN 1 & 2
NYBYGGDA HEM MED HISTORISKA ANOR

I centrala Gustavsberg, bland kulturhistorisk industri-
arkitektur och bara några hundra meter från hamnen, bygger 
JM den andra etappen av populära Porslinskvarteren. 
Här bor du modernt och bekvämt omgiven av vacker 
skärgårdsmiljö och med shopping och service på behän-
digt avstånd. Med öppna ytor, bra förvaring och balkonger 
mot den skyddade innergården blir det ett tryggt hem 
med utrymme för det mesta. Här kan du dra nytta av alla 
de fördelar som finns i en småstad med dess närhet till 
service, natur och hav, samtidigt som du har storstaden 
på bekvämt avstånd.

GUSTAVSBERG – Porslinskvarteren 1 & 2
Visning: Söndag 9/3 kl 11.30-12.30 och 
söndag 30/3 kl 11.30-12.30 Visningsbostaden på Publikvägen 27
Storlek: 2-5 rok, 46-123 kvm
Pris: 1 450 000-3 400 000 kr 
Månadsavgift: 3 160-6 120 kr
Tillträde: Preliminärt hösten 2015 
t.o.m. våren 2016
Mäklare: Kerstin Granlund, 
08-441 57 12, 
kerstin@nytthemsthlm.se

STORA 

VISNINGS-

DAGEN 
9 MARS

Året runt boende
Hus, lägenhet eller året runt 
boende önskas hyra (ev maj-
sep) nu till våren/sommaren 
2014 av en äldre, rökfri, sköt-
sam man som önskar vistas 
närmare barn/barnbarn i 
Nacka/Saltsjöbaden.
Tel 073-991 40 41.

ÖNSKAS HYRAÖNSKAS HYRA

Information och frågor 
angående

PRIVATANNONSER: 
555 266 36.

Telefontid: mån 10-12, 
ons 9-12, tors 9-16

Verkstadslokal Älvsby Industriområde 

uthyres omgående!
150 kvm verkstadslokal 

med port B2,5xH3,80. 20x70m 4m i takhöjd.
Kontor 10 kvm

lunchrum samt toalett och dusch. 
Kallhyra per månad: 11250 kr + moms.

För mer info ring Boka Fastigheter 08-571 621 20 
eller Bo Karlsson 070-714 94 95 
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Badrumsrenoveringar - Allt inom vvs - Totalentreprenad
Anlita ett företag som är etablerat sen -91

Kostnadsfri offert.
  070-761 51 72, 070-761 51 82. jtsror@gmail.com

JT ś Rörservice AB

CB RÖR - VET HUR MAN GÖR
Utför det mesta inom VVS, Värme och Enskilt vatten.
Besöksadress: Skärgårdsvägen 157, Värmdö.   www.cbror.se

073-999 22 12

Service • Reparation • Nyinstallation • Avloppsrensning
Mobiltfn 070-713 71 17

Fax 570 199 95

Hästkroken 19, 139 36 Värmdö

VVS ARBETENVVS ARBETEN

LAGER & MAGASIN
Flyttningar

OT Flytt & Lagertjänst AB
Tel 070-568 80 80, 

715 86 36

TRANSPORTERTRANSPORTER

BERGSPRÄNGNING 
MATJORD & MARKARBETEN

Kjell Jinneby Allservice AB
070-657 83 24

ECO GRÄV AB

Rot-avdrag   Försäkringar   F-skatt

info@ecograv.se         ecograv.se

     Allt inom:

   Schakt & markarbeten

   Schaktning

   Tomtplanering

   VA-arbeten

   Sprängning

Tel 070-516 88 79
www.klfgrav.se      
Etablerad -79

TRÄDPLOCKAREN
I STOCKHOLM

Sektionsfällning med kranbil
www.tradplockaren.com
Tel 070-825 58 42

Täppan ab

Trädfällning
Saltsjö-Boo

Tel 715 39 35, 
0736-24 26 02

www.anund.nu

070-778 28 18

Tel 070-480 03 39
Fuktisolering, dränering, vatten, avlopp, 

tomtplanering, LPS. Minigrävare. Snöröjning.

Kent Forslin
GRÄV & SCHAKT AB

TOMTARBETENTOMTARBETEN

•  Målningsarbeten
GARANTI

 Takomläggningar

 Putsfasader

 Snickerier

 Målerier

JUST NU!
FRI FÖNSERTVÄTT 
Vid beställning av 

nytt tak!

             Svenska Tak & Fasad

 www.svtak.se
  070-754 75 40

Innehar F-skatt  & ansvarsförsäkring

SE HIT VILLAÄGARE!

Hansson & Larsson

TAK & PLÅT AB
08-734 92 79

Alla slags plåtarbeten.
Fri offert. Fasta priser.  

F-skatt och Ansvarsförsäkring

CHRISTIAN
073-962 56 76

NIKLAS
070-446 21 61

Medlem i PLR, Plåtslageriernas Riksförbund
www.ingarö-plåtslageri.com

TAKARBETENTAKARBETEN

Värmdö Städ & Fix
Städ, fönsterputs,
flyttstädning mm.

www.varmdostadofix.eu  
Ring 070-380 20 16 för offert

ett familjeföretag som utför alla typer av städning.
Begär en kostnadsfri offert.

08-715 87 18 • 070-813 76 47

Håller rent i Nacka!

STÄDNINGSTÄDNING

PLÅTSLAGERIARBETEPLÅTSLAGERIARBETE

Persienner, Markiser mm

Er leverantör i
Värmdö / Nacka
57140525

www.arnesmarkis.nu

Kvalitet till LÅGPRIS

PERSIENNER
Markiser Fönstertätning

Reparationer

717 15 20, 070-741 02 15
Torsvägen 61, Saltsjöbaden

LÖVHAMRAKOMPANIET

Markiser & Persienner 3 års garanti 
• Svensk tillverkning • Hög kvalitet
570 165 50, 070-6746840 Ingarö

www.varmdomarkiser.se

PERSIENNERPERSIENNER

FULA KÖKSLUCKOR?
Vi lackerar dina 

köksluckor, lådor och 
dörrar i valfri kulör. 

Högklassiga jobb. 
Bra priser. 

Transport finns.
Du kan betala med kort.

LACKAT & KLART AB
Gjutarvägen 5 - Saltsjö-Boo

Filial: 
Brännkyrkagatan 95

TEL 718 26 50
www.lackatoklart.se

Innehar F-skattsedel

Utför allt inom måleri.
Fritt hembesök & offert.

Ring 0708-701931
www.ormingemaleri.com

Orminge Måleri AB

Medlem i SMS
Kostnadsfri offert. Innehar F-skattsedel

070-735 31 70

Mörtnäs Måleri

Ring för en kostnadsfri offert!
Tel 070-729 80 40 
NACKA - VÄRMDÖ Medlem i SMS

Björn Pettersson
Målerifirma

Målar allt överallt
Tel 773 21 31, 070-371 40 79

Värmdöviks Måleri

Ring oss för fri offert 
070-743 00 30

Medlem i SMS

MÅLNINGMÅLNING

MÅLNINGMÅLNING

Renovering, montering & försäljning
av skorstenar, eldstäder och rökgasfläktar.
10 års garanti på skorstensarbeten.

Kostnadsfri offert.
Tel 08-667 67 85 • Mobil 0733-11 97 51 • Fax 08-667 01 57
E-post: info@tatarna.se • www.tatarna.se

BYGGLUDDE
ALLT INOM PUTS & MURNING

Skorstenstätning 
Braskaminer

070-775 45 04
08-571 546 17

ALLT INOM ELDSTÄDER
Kostnadsfri besiktning. 

Kontakta gärna oss! 
Tel 070-697 28 48 

www.skorstenskungen.se

MURAREMURARE

Allt inom mattläggning

• Linoleum • Våtrum
• Textil • Parkett
GVK-behörighet. F-skattsedel

Tel 0704-44 42 23

TT Golv Ulf Mårtenssons Golv

Specialitet golvslipning 

0708-18 88 33 
Innehar F-skattsedel. Garanti lämnas.

GOLVGOLV

Strands Fönsterputs
Släpp in ljuset!   50% i skatteavdrag

0760 - 47 07 66   www.strandsfonsterputs.se

Välgjorda 
arbeten utföres

Telefon 08-645 47 90
Vi tillämpar ROT-avdrag

FÖNSTERPUTSFÖNSTERPUTS

FÖNSTERPUTSFÖNSTERPUTS

Allt inom Flytt och Flyttstäd
Beställ nu och få paketpris!
Ring 072-332 04 99 eller
maila info@nackaflyttstad.se 
för kostnadsfri offert!

FLYTTFIRMORFLYTTFIRMOR

HUR MÅR DIN ELINSTALLATION?
• Farlig?  • Barnsäker?  • Finns jordfelsbrytare?
Vi hjälper företag och privatpersoner med besiktning, kontroll av 

elinstallationer, energibesparing, reparationer, elsäkerhet och givetvis 

nyinstallationer. Tänk på barnen!

Allt inom 
el, tele och data!

070-458 27 94  073-651 81 31
pigges@telia.com

ELINSTALLATIONERELINSTALLATIONER

CONTAINERS
Uthyrning och försäljning.

Kyl/Frys/Förrådscontainers.
www.consale.com

08-571 621 20

CONTAINERCONTAINER

Vill du renovera ditt kök, eller unna dig ett nytt badrum?  
Vi hjälper dig att förverkliga dina drömmar…

Hembyggarna i Nacka AB 
tel 070-921 5223 • info@hembyggarna.se

Skarp hantverkskompetens till bra pris
ROT-avdrag kan användas. Vi har F-skattsedel.
www.hembyggarna.se

Ska du bygga?
Vi bygger arkitektritade hus, utför om- och 
tillbyggnader mm. Titta in på vår hemsida:

www.byggmer.se

08-776 21 00 • 070-576 21 00

GARAGEPORTSPECIALISTEN HJÄLPER 
DIG ATT HITTA RÄTT GARAGEPORT

Tel 08-776 21 00 • 070-576 21 00

Din Lokala Byggare
Snickar-Allan

Om- och tillbyggnader, 
grunder, stödmurar m.m

Allan 070-5945433
Referenser finns

F-skatt

J Christensen AB

- Allt inom bygg 
- och våtrum 

Tel 0708-420 571

BYGGARE 

PER ERIKSEN 
Plåtslageri & Bygg

073-617 33 05
www.pepb.se

Utnyttja
Rutavdraget!

50%

C & J Allservice HB
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6.00 Rapport. 
6.05 Regionala nyhe-
ter i sammandrag. 
6.25 Gomorron Sverige. 
10.00 Fråga doktorn. (R) 
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11.35 Sverige. (R) 
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16.00 Gomorron Sverige samman-
drag. 
16.30 Återfl yttarna. 
17.00 Vid lägerelden. 
17.30 Sverige idag. 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 
18.10 Regionala nyheter. 
18.15 Go’kväll. 
19.00 Kulturnyheterna. 
19.15 Regionala nyheter. 
19.30 Rapport. 
20.00 Trädgårdskampen. 
21.00 Veckans brott. 
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23.25 Rapport. 
23.30 Harry bit för bit. 
1.05 Generation plastik. (R) 
1.35–6.00 Nattsändningar.

8.10 Extrema svär-
mar. (R) 
9.00 SVT Forum. 
16.00 Rapport. 
16.05 SVT Forum. 
16.20 Vetenskapens värld. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Myrornas planet. 
18.50 Beppes resor. 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 20 minuter. 
20.00 Min sanning: Christina Jutter-
ström. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.15 Fråga kultureliten. 
23.00 Bored to death. (R) 
23.25 Musiken enda räddningen. (R) 
0.15 Sápmi sessions. (R) 
0.45–5.00 Nattsändningar.

6.00 Top model. (R) 
6.55 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.25 Lyxfällan. (R) 
9.20 Våra bästa år. 
10.05 The real housewives of Atlanta. 
11.00 How I met your mother. (R) 
12.00 Hell’s kitchen. (R) 
13.00 Project runway. 
14.00 Lyxfällan. 
15.00 Top model. 
16.00 Real housewives of Miami. 
17.00 How I met your mother. 
18.00 Hell’s kitchen. 
19.00 Top model Sverige. (R) 
20.00 Tonårsbossen. 
21.00 The Eklands. 
22.00 Renées rubriker. 
23.00 Sex and the city. 
0.10 Real housewives of Miami. (R) 
1.10–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Malou efter tio. 
11.35 Hem till gården. 
12.45 Holby city. 
13.55 Good wife. (R) 
14.50 Modern family. (R) 
15.20 Trinny och Susannah stylar om 
Norge. (R) 
15.50 Farmen. (R) 
16.20 Malou efter tio. (R) 
17.55 Vad blir det för mat. (R) 
18.25 Postkodmiljonären special. 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheterna. 
19.15 Lokala nyheter. 
19.20 Vädret. 
19.30 Farmen. 
20.00 Bygglov. 
21.00 Trollkarlen från Glada Hudik. 
22.00 Nyheterna. 
22.30 Lokala nyheter. 
22.35 Sport. 
22.50 Väder. 
23.00 Farmen. (R) 
23.30 New girl. 
0.00–4.45 Nattsändningar.

6.00 Britain’s best dish. 
6.45 Kära Susan. 
7.10–8.25 Real house-
wives of New York. (R) 
9.00 Grey’s anatomy. (R) 
9.55 Private practice. 
10.50 Sjunde himlen. 
11.45 Desperate housewives. 
12.40 Suburgatory. (R) 
13.10 Ellen DeGeneres show. 
14.05 Frisörakuten. 
15.05 Vänner. (R) 
16.05 Biggest loser. 
17.05 Grey’s anatomy. 
18.00 Suburgatory. 
18.30 Vänner. 
19.30 The Big bang theory. 
20.00 Hart of Dixie. 
21.00 The Big bang theory. 
21.30 Mom. 
22.00 Suburgatory. 
22.25 Cougar town. 
22.55 The Big bang theory. (R) 
23.25 2 1/2 män. 
23.55 Criminal minds. 
0.50–6.00 Nattsändningar.

 ONSDAG 5/3

6.00 Rapport. 
6.05 Regionala nyhe-
ter i sammandrag. 
6.25 Gomorron Sverige. 
10.00 Go’kväll. (R) 
10.45 Trädgårdskampen. (R) 
11.45 Så ska det låta. (R) 
12.45 Baron Münchhausens äventyr. 
14.50 Ett år i vildmarken. 
15.50 Längdskidåkning. Sprint. 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 
18.10 Regionala nyheter. 
18.15 Go’kväll. 
19.00 Kulturnyheterna. 
19.15 Regionala nyheter. 
19.30 Rapport. 
20.00 Uppdrag granskning. 
21.00 Jills veranda, Nashville. Svensk 
underhållning från 2014.
22.00 Idrottens himmel och helvete. 
Dokumentärserie från 2014. 
22.30 Brott och straff. 
23.00 Tänk till med Dewide. 
23.15 Rapport. 
23.20 Colorado Avenue. 
0.50 Veckans brott. (R) 
1.50–2.05 Kulturnyheterna. 
5.15–6.00 Nattsändningar.

8.05 Myrornas pla-
net. (R) 
9.00 SVT Forum. 
16.20 Min sanning: Christina Jutter-
ström. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Orangutangens sista chans. 
18.50 Beppes resor. 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 20 minuter. 
20.00 MiffoTV talkshow. Svensk prat-
show från 2014. 
20.30 Programmen som förändrade 
tv. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.15 Attending Sverige. 
22.40 Nyfi ken på partiledaren. (R) 
23.40 Marionettmästaren Michael 
Meschke. (R) 
0.40–5.00 Nattsändningar.

6.00 Top model. (R) 
6.55 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.25 Lyxfällan. (R) 
9.20 Våra bästa år. 
10.05 The real housewives of Atlanta. 
11.00 How I met your mother. (R) 
12.00 Hell’s kitchen. (R) 
13.00 Project runway. 
14.00 Lyxfällan. 
15.00 Top model. 
16.00 Real housewives of Miami. 
17.00 How I met your mother. 
18.00 Hell’s kitchen. 
19.00 Top model Sverige. (R) 
20.00 The mentalist. 
21.00 Efterlyst. 
22.00 Chicago fi re. 
23.00 Sex and the city. 
0.10 Real housewives of Miami. (R) 
1.10 The mentalist. 
2.00–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Malou efter tio. 
11.35 Hem till gården. 
12.45 Holby city. 
13.55 Good wife. (R) 
14.50 Modern family. (R) 
15.20 Trinny och Susannah stylar om 
Norge. (R) 
15.45 Farmen. (R) 
16.15 Malou efter tio. (R) 
17.50 Vad blir det för mat. (R) 
18.20 Lotto, Joker och Drömvinsten. 
18.25 Postkodmiljonären special. 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheterna. 
19.15 Lokala nyheter. 
19.20 Vädret. 
19.30 Farmen. 
20.00 Sveriges mästerkock. 
21.00 Mia på Grötö. 
22.00 Nyheterna. 
23.00 Farmen. (R) 
23.30 New girl. 
0.00 Hawaii fi ve - 0. (R) 
1.00–4.45 Nattsändningar.

6.00 Britain’s best dish. 
6.45 Kära Susan. 
7.10–8.05 Frisörakuten. 
(R) 
8.35 America’s funniest 
home videos. 
9.00 Grey’s anatomy. (R) 
9.55 Private practice. 
10.50 Sjunde himlen. 
11.45 Desperate housewives. 
12.40 Suburgatory. (R) 
13.10 Ellen DeGeneres show. 
14.05 Frisörakuten. 
15.05 Vänner. (R) 
16.05 Biggest loser. 
17.05 Grey’s anatomy. 
18.00 Mike & Molly. 
18.30 Vänner. 
19.30 The Big bang theory. 
20.00 Tunnelbanan. 
21.00 Grey’s anatomy. 
21.55 Scandal. 
22.55 The Big bang theory. (R) 
23.20 2 1/2 män. 
23.50 Criminal minds. 
0.45–6.00 Nattsändningar.

 TORSDAG 6/3

6.00 Rapport. 
6.05 Regionala nyhe-
ter i sammandrag. 
6.25 Gomorron Sverige. 
10.00 Go’kväll. (R) 
10.45 Återfl yttarna. (R) 
11.15 Minnenas television.
13.15 Anslagstavlan.
13.20 Alpint: Världscupen i Åre.
14.30 Övergivna hus.
14.50 Jills veranda, Nashville. (R) 
15.50 Gomorron Sverige samman-
drag. 
16.20 Alpint: Världscupen.
17.30 Sverige idag. 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 
18.10 Regionala nyheter. 
18.15 Go’kväll. 
19.00 Kulturnyheterna. 
19.15 Regionala nyheter. 
19.30 Rapport. 
20.00 Antikrundan. Svensk antikvi-
tetsserie från 2014. 
21.00 Plus. Svenskt konsumentmaga-
sin från 2014. 
22.00 Debatt. 
22.45 Generation plastik. 
23.15 Rapport. 
23.20 Husdrömmar. (R) 
0.20 Trädgårdskampen. (R) 
1.20–1.35 Kulturnyheterna. 
4.50 Sverige idag. (R) 
5.15–6.00 Nattsändningar.

8.05 Orangutang-
ens sista chans. (R) 
9.00 SVT Forum. 
16.20 Via Sverige. (R) 
16.35 Agenda. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Leoparder bland människor. 
18.50 Beppes resor. 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 20 minuter. 
20.00 The Windwagon project. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.10 Hockeykväll. 
22.45 Avsked. 
0.50–5.00 Nattsändningar.

6.00 Top model. (R) 
6.55 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.25 Lyxfällan. (R) 
9.20 Våra bästa år. 
10.05 The real housewives of Atlanta. 
11.00 How I met your mother. (R) 
12.00 Hell’s kitchen. (R) 
13.00 Project runway. 
14.00 Lyxfällan. 
15.00 Top model. 
16.00 Real housewives of Miami. 
17.00 How I met your mother. 
18.00 Hell’s kitchen. 
19.00 Top model Sverige. (R) 
20.00 Lyxfällan. 
21.00 Blacklist. 
22.00 How I met your mother. 
23.00 Sex and the city. 
0.10 Real housewives of Miami. (R) 
1.10 The mentalist. 
2.05–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Malou efter tio. 
11.35 Hem till gården. 
12.10 Skidskytte: Her-
rarnas sprint. 
14.00 Trinny och Susannah stylar om 
Norge. (R) 
14.30 Farmen. (R) 
15.05 Skidskytte: Damernas sprint. 
17.00 Bygglov. (R) 
17.55 Vad blir det för mat. (R) 
18.25 Postkodmiljonären special. 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheterna. 
19.15 Lokala nyheter. 
19.20 Vädret. 
19.30 Farmen. 
20.00 Robinson - vad hände sen? 
21.00 Fuskbyggarna. 
22.00 Nyheterna. 
23.00 Farmen. (R) 
23.30 New girl. 
0.00 Hawaii fi ve - 0. (R) 
1.00 House. (R) 
2.00–4.45 Nattsändningar.

6.00 Britain’s best dish. 
6.45 Kära Susan. 
7.10–8.05 Frisörakuten. 
8.35 America’s funniest 
home videos. 
9.00 Grey’s anatomy. (R) 
9.55 Private practice. 
10.50 Sjunde himlen. 
11.45 Desperate housewives. 
12.40 Mike & Molly. (R) 
13.10 Ellen DeGeneres show. 
14.05 Frisörakuten. 
15.05 Vänner. (R) 
16.05 Biggest loser. 
17.05 Grey’s anatomy. 
18.00 Mike & Molly. 
18.30 Vänner. 
19.30 The Big bang theory. 
20.00 Nybyggarna. 
21.00 En clown till kaffet. 
22.00 Person of interest. 
23.00 The Big bang theory. (R) 
23.25 2 1/2 män. 
23.55 Criminal minds. 
0.55 Apocalypto. 
3.25–6.00 Nattsändningar.

FREDAG 7/3

6.00 Rapport. 
6.05 Regionala nyhe-
ter i sammandrag. 
6.25 Gomorron Sverige. 
10.00 Go’kväll. (R) 
10.45 Minnenas television: Melodi-
festivalen 1984. (R) 
12.45 Debatt. (R) 
13.30 Plus. (R) 
14.30 Antikrundan. (R) 
15.30 Popkorn. (R) 
15.35 Alpint. Damernas storslalom, 
första åket. 
17.00 Paralympics. 
18.00 Rapport. 
18.10 Regionala nyheter. 
18.15 Go’kväll. 
19.00 Kulturnyheterna. 
19.15 Regionala nyheter. 
19.30 Rapport. 
20.00 Stjärnor hos Babben. Svensk 
underhållning från 2014. 
21.00 Skavlan. Svensk-norsk prat-
show från 2014. 
22.00 Mord i paradiset. 
22.55 Rapport. 
23.00 Suits. (R) 
23.45 Tjockare än vatten. (R) 
0.45 Antikrundan. (R) 
1.45–2.00 Kulturnyheterna. 
4.05 Go’kväll. (R) 
4.50–6.05 Nattsändningar.

8.10 Leoparder 
bland människor. (R) 
9.00 SVT Forum. 
16.45 Hockeykväll. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Paralympics. 
19.30 Alpint. 
20.30 Vem vet mest? Svensk fråge-
sport från 2014. 
21.00 Aktuellt. 
21.40 Kulturnyheterna. 
21.45 Regionala nyheter. 
21.55 Nyhetssammanfattning. 
22.00 Sportnytt. 
22.15 Nader och Simin – en separa-
tion. Iranskt drama från 2011. 
0.15 Fråga kultureliten. (R) 
1.00–5.00 Nattsändningar.

6.00 Top model. (R) 
6.55 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.25 Lyxfällan. (R) 
9.20 Våra bästa år. 
10.05 The real housewives of Atlanta. 
11.00 How I met your mother. (R) 
12.00 Hell’s kitchen. (R) 
13.00 Project runway. 
14.00 Lyxfällan. 
15.00 Top model. 
16.00 Real housewives of Miami. 
17.00 How I met your mother. 
18.00 Hell’s kitchen. 
19.00 Hasselhoff – en svensk talk-
show. (R) 
20.00 Masterchef USA. 
22.00 Inside man. 
0.40 Real housewives of Miami. (R) 
1.40 Conviction. 
3.40 Harvard park. 
5.10 Whitney. (R) 
5.35–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Friidrott. 
14.35 Jesper möter Ja-
mie. (R) 
14.50 Mia på Grötö. (R) 
15.45 Farmen. (R) 
16.15 Malou efter tio. (R) 
17.45 V75 klubben. 
17.55 112 – på liv och död. (R) 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheterna. 
19.15 Lokala nyheter. 
19.20 Vädret. 
19.30 Postkodmiljonären. 
20.00 Let’s dance. 
22.00 Nyheterna och Sport. 
22.15 Vädret. 
22.25 Let’s dance, forts. 
22.40 Modern family. 
23.40 Braveheart. 
3.10 Matmissbrukarna. (R) 
4.15–4.45 Nattsändningar.

6.00 Britain’s best dish. 
6.45 Kära Susan. 
7.10–8.05 Frisörakuten. 
8.35 America’s funniest 
home videos. 
9.00 Grey’s anatomy. (R) 
9.55 Private practice. 
10.50 Sjunde himlen. 
11.45 Desperate housewives. 
12.40 Mike & Molly. (R) 
13.10 Ellen DeGeneres show. 
14.05 Frisörakuten. 
15.05 Vänner. (R) 
16.05 Biggest loser. 
17.05 Grey’s anatomy. 
18.00 Mike & Molly. 
18.30 Rules of engagement. 
19.00 En stark äventyrsresa med 
Morgan & Ola-Conny. (R) 
20.00 America’s funniest home videos. 
21.00 The Big bang theory. 
22.00 Clash of the titans. 
0.00 Flashpoint. 
0.55 Scandal. (R) 
1.50 Supernatural. 
2.50 Prime suspect. 
3.35 The listener. 
4.15–6.00 Nattsändningar.

 LÖRDAG 8/3

6.05 Debatt. (R) 
6.50 Uppdrag gransk-
ning. (R)
7.50 Vicious. 
8.15 Vintermagasinet. 
9.15 Vinterstudion. 
16.50 Tjockare än vatten. (R) 
17.50 Helgmålsringning. 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 
18.15 Go’kväll. 
19.00 Sverige. 
19.30 Rapport. 
19.45 Sportnytt. 
20.00 Melodifestivalen 2014. Svensk 
underhållning från 2014
22.00 Melodifestivalen eftersnack fi -
nal. 
22.15 Breathless. Brittisk dramaserie 
från 2013. 
23.00 Rapport. 
23.05 My week with Marilyn. Ameri-
kanskt drama från 2011. 
0.40 Small town murder songs. 
1.55–2.50 Game of thrones. (R) 
5.30–6.15 Nattsändningar.

5.00–5.55 Nyheter. 
6.55 Paralympics. 
12.15 Rapport. 
12.20 Alpint. Herrarnas storslalom, 
andra åket. 
14.30 The Windwagon project. (R) 
15.30 Nyfi ken på partiledaren. (R) 
16.30 Rapport. 
16.35 Sápmi sessions. (R) 
17.05 Genialt eller galet.
17.20 Geniet Marie Curie. Brittisk do-
kumentär från 2013. 
18.15 Atlantis. Brittisk äventyrsserie 
från 2013. 
19.00 Paralympics magasin. Studio-
program från Sotji. 
20.00 Veckans föreställning. 
22.20 Luck. Amerikansk dramaserie 
från 2012. 
23.05 Angry boys. Amerikansk kome-
diserie från 2011. 
23.35 Vetenskapens värld. (R) 
Svenskt vetenskapsmagasin från 
2014. 
0.35 Attending Sverige. (R) 
1.00–5.00 Nattsändningar.

6.00 Nanny. 
6.30 Alla älskar Raymond. (R) 
7.25 Jims värld. (R) 
9.20 Top model Australien. 
10.20 Pretty little liars. 
11.20 The new normal. 
12.15 Shah’s of Sunset. 
13.15 I’m having their baby. 
14.15 The seven year hitch. 
16.00 Nashville. 
17.00 The Goldberg’s. 
17.30 How I met your mother. 
18.00 Masterchef USA. (R) 
20.00 Talang Sverige. (R) 
21.00 How I met your mother. (R) 
22.00 Pluras kök Sicilien. 
23.15 Den perfekta stormen. 
1.45–6.00 Nattsändningar.

6.00–7.58 Barnpro-
gram. 
6.00 Bananer i pyjamas. 
6.10 Svamp-Bob Fyr-
kant. (R) 
6.25 Scooby-Doo. (R) 
6.45 The looney tunes show. (R) 
7.10 Tom & Jerry. (R) 
7.20 Pop Pixie. (R) 
7.35 Bröderna Fluff. 
7.58 Nyhetsmorgon. 
10.00 Friidrott. 
13.05 Sportcentralen. 
13.25 Skidskytte: Damernas jaktstart. 
14.05 Sportcentralen. 
14.40 Bandy. 
15.35 Sportcentralen. 
15.45 Bandy. 
16.45 Sveriges mästerkock. (R) 
17.55 Keno. 
18.00 Friidrott. 
19.55 Lotto, Joker och Drömvinsten. 
20.00 Friidrott. Från Sopot, Polen. 
21.30 Bloopers. 
22.00 Nyheterna. 
22.05 Vädret. 
22.15 Speed 2: Cruise control. 
0.45–4.45 Nattsändningar.

6.00 Ultimate Spider-
Man. 
6.25 Good luck Charlie. 
6.50 Shake it up. 
7.15–8.05 Once upon a 
time - magic is coming. 
8.50 Hart of Dixie. (R) 
9.40 Extreme couponing. 
10.10 En stark äventyrsresa med 
Morgan & Ola-Conny. (R) 
11.10 Nybyggarna. (R) 
12.10 Tunnelbanan. (R) 
13.10 En clown till kaffet. (R) 
14.10 Äntligen helg! (R) 
15.10 Söder om Folkungagatan. (R) 
15.40 Suburgatory. (R) 
16.10 Mom. (R) 
16.40 The Big bang theory. (R) 
17.35 Eight below. 
20.00 America’s funniest home vide-
os. 
21.00 Rude tube. 
22.00 Irene Huss: Jagat vittne. 
23.55 Sex drive. 
2.10 CSI Miami. 
4.00 Human target. 
4.45 Showbusiness. 
5.35–6.00 Nattsändningar.

 SÖNDAG 9/3

6.15 Antikrundan. (R) 
7.15 Minnenas televi-
sion. (R)
9.15 Vinterstudion. 
9.30 Alpint. 
10.15 Vinterstudion. 
12.00 Längdskidor. 
13.30 Vinterstudion. 
14.00 Handboll. 
15.30 Vinterstudion. 
15.55 Min kroatiska näsa. (R) 
16.10 Stjärnor hos Babben. (R) 
17.10 Breathless. (R) 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 
18.10 Regionala nyheter. 
18.15 Melodifestivalen 2014 – da-
gen efter. 
19.00 Sportspegeln. 
19.30 Rapport. 
19.55 Regionala nyheter. 
20.00 Mästarnas mästare. 
21.00 Lilyhammer. 
21.45 Vicious. 
22.10–6.00 Nattsändningar.

6.25 Paralympics. 
9.30 MiffoTV talk-
show. (R) 
10.00 Rapport. 
10.05 Gudstjänst. 
10.50 Kampen om kronan. (R) 
11.00 Rapport. 
11.05 Isklättring i Vettisfossen. (R) 
11.30 Paralympics. 
12.15 Rapport. 
12.20 Alpint. 
13.25 Paralympics: Sverige-Kanada. 
15.30 Genialt eller galet. (R) 
15.50 Rapport. 
15.55 Attending Sverige. (R) 
16.20 Beppes resor. (R) 
16.30 Programmen som förändrade tv. 
17.00 UR. 
18.00 Fredriks sång. (R) 
18.30 Världens natur. 
19.25 Örtskolan. 
19.30 Paralympics magasin. 
20.00 Nyfi ken på partiledaren. 
21.00 Aktuellt. 
21.15 Agenda. 
22.00 Sportnytt. 
22.10–5.00 Nattsändningar.

6.00 Nanny. 
6.30 Alla älskar Raymond. (R) 
7.00 1600 Penn. 
7.30 The new normal. (R) 
8.00 Up all night. 
9.00 The bachelorette. 
11.00 The Mindy project. 
12.00 Hot in Cleveland. 
13.00 Happily divorced. 
14.00 Smash. 
15.00 Leap year. 
17.00 Tonårsbossen. (R) 
18.00 Lyxfällan. (R) 
19.00 The Eklands. (R) 
20.00 Navy CIS. 
21.00 The green hornet. 
23.30 Blacklist. (R) 
0.30–6.00 Nattsändningar.

5.55–7.58 Barnpro-
gram. 
5.55 Familjen Flinta. 
6.20 Gröna lyktan. 
6.40 Kung Fu Panda. (R) 
7.05 Pokémon. 
7.30 Tidsdeckarna. (R) 
7.58 Nyhetsmorgon. 
11.10 Skidskytte: Herrarnas mas-
start. 
12.00 Sportcentralen. 
12.15 Hockeycentralen med Wike-
gård. 
12.45 Sportcentralen. 
13.20 Skidskytte: Damernas mas-
start. 
14.10 Sportcentralen. 
15.00 Friidrott. 
19.00 Nyheterna. 
19.10 Sporten. 
19.25 Vädret. 
19.30 Kalla fakta. 
20.00 Farmen. 
20.30 SNN News. 
21.00 Annika Bengtzon: Prime time. 
22.00 Nyheterna. 
22.05 Vädret. (R) 
22.15 Annika Bengtzon: Prime time, 
forts. 
23.10 Fotbollskanalen Europa. 
23.55 Farmen. (R) 
0.25–4.45 Nattsändningar.

6.00 Ultimate Spider-
Man. 
6.25 Good luck Charlie. 
6.50 Shake it up. 
7.15–8.05 Once upon a 
time. 
8.40 Malibu country.
9.05 Livet på BB.
10.05 Extreme couponing. 
10.35 Breaking amish.
11.35 Beauty and the Geek Austra-
lien. 
12.55 Beverly Hills nannies. 
13.55 Brudens far 2. 
16.05 Grey’s anatomy. (R) 
17.00 Real housewives of New York. 
18.00 Kourtney & Kim i Miami. 
19.00 En clown till kaffet. (R) 
20.00 Nannyakuten: Familjspecial. 
21.00 Äntligen helg! Svensk humor-
serie från 2014. 
21.55 Söder om Folkungagatan. 
22.25 Criminal minds. (R) 
23.20–6.00 Nattsändningar.

 MÅNDAG 10/3

6.00 Rapport. 
6.05 Sportspegeln. 
6.25 Gomorron Sveri-
ge. 
10.00 Paralympics. 
12.00 Min morbror tyckte mycket om 
gult. 
12.10 Vicious. (R) 
12.35 Skavlan. (R) 
13.35 Melodifestivalen 2014. (R) 
15.35 Familjehemligheter. 
16.25 Alice Tegnér – 150 år. 
17.00 Motorsport: VM-rally. 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 
18.10 Regionala nyheter. 
18.15 Fråga doktorn. 
19.00 Kulturnyheterna. 
19.15 Regionala nyheter. 
19.30 Rapport. 
20.00 Husdrömmar. Svensk livsstils-
serie från 2014.
21.00 Tjockare än vatten. Svensk dra-
maserie från 2014. 
22.00 Game of thrones. 
22.55 Vi förändrar oss. 
23.05 Rapport. 
23.10 Lilyhammer. (R) 
23.55 Jiro dreams of sushi. (R) 
1.20–1.35 Kulturnyheterna. 
4.40 Alice Tegnér – 150 år. (R) 
5.15–6.00 Nattsändningar.

6.25 Paralympics. 
10.00 Rapport. 
10.02 SVT Forum. 
16.00 Rapport. 
16.05 SVT Forum. 
16.20 Vildmark runt hörnet. (R) 
16.35 Gudstjänst. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Hjärnkirurgerna. 
19.00 Paralympics magasin. 
20.00 Vetenskapens värld. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.15 Sápmi sessions. 
22.45 Kvinnors sexlust. (R) 
23.45 Agenda. (R) 
0.30 Fredriks sång. (R) 
1.00–5.00 Nattsändningar.

6.00 Top model. (R) 
6.55 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.25 Lyxfällan. (R) 
9.20 Våra bästa år. 
10.05 The real housewives of Atlanta. 
11.00 How I met your mother. (R) 
12.00 Hell’s kitchen. (R) 
13.00 Project runway. 
14.00 Lyxfällan. 
15.00 Top model. 
16.00 Real housewives of Miami. 
17.00 How I met your mother. 
18.00 Hell’s kitchen. 
19.00 Top model Sverige. (R) 
20.00 Talang Sverige. 
21.00 Hasselhoff – en svensk talk-
show. 
22.00 Sleepy Hollow. 
23.00 Sex and the city. 
0.10–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Malou efter tio. 
11.35 Hem till gården. 
12.45 Holby city. 
13.55 Good wife. (R) 
14.50 Modern family. (R) 
15.20 Trinny och Susannah stylar om 
Norge. (R) 
15.50 Farmen. (R) 
16.20 Malou efter tio. (R) 
17.55 Vad blir det för mat. (R) 
18.25 Postkodmiljonären special. 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheterna. 
19.15 Lokala nyheter. 
19.20 Vädret. 
19.30 Farmen. 
20.00 Familjen Annorlunda. 
21.00 Musketörerna. 
22.00 Nyheterna. 
22.30 Lokala nyheter. 
22.35 Sport. 
22.50 Väder. 
23.00 Farmen. (R) 
23.30 New girl. 
0.00–4.45 Nattsändningar.

6.00 Britain’s best dish. 
6.45 Kära Susan. 
7.10 Frasier. 
7.35–8.05 Cougar 
town. 
8.30 America’s funniest home videos. 
9.00 Grey’s anatomy. (R) 
9.55 Private practice. 
10.50 Sjunde himlen. 
11.45 Desperate housewives. 
12.40 Mike & Molly. (R) 
13.10 Ellen DeGeneres show. 
14.05 Frisörakuten. 
15.05 Kourtney & Kim i Miami. (R) 
16.05 Biggest loser. 
17.05 Grey’s anatomy. 
18.00 Mike & Molly. 
18.30 Vänner. 
19.30 The Big bang theory. 
20.00 En stark äventyrsresa med 
Morgan & Ola-Conny. 
21.00 Criminal minds. 
21.55 Law & order: Special victims 
unit. 
22.55 The Big bang theory. (R) 
23.20–6.00 Nattsändningar.
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ETABLERAD SEDAN 2000

Persienkajal Orientmattor AB
Ektorpsv 4 (i Ektorps Centrum) Nacka
Mån-fre 11-18, Lör 10-16

08-716 27 23, www.persienkajal.just.nu

BÄSTA PRIS PÅ GÅNGMATTOR
Första intrycket! 

I hallen får vi vårt första intryck! 
Därför ska du välja en 

tilltalande matta från Persien!

Investera en äkta handknuten matta 
både till hemmet och kontoret.

Kvalitet till rätt pris!

30-40% rabatt
på 1000-tals handknutna

äkta mattor.

20% rabatt
på rengörning och reparation

av alla sorters mattor.

20% rabatt
på Röllakan, Rya mattor 

och Kelim mattor.
Erbjudandet gäller t o m 11 mars 2014

Sex tidigare elitatleter 

möts för att minnas sina 

karriärer och tävla mot 

varandra. Det är dags för 

första gruppen att mötas 

när ”Mästarnas mästare” 

är tillbaka. 

Säsongen drar i gång med 
grupp ett som består av 
höjdhopparen Kajsa Berg-
qvist, simmaren Johanna 
Sjöberg, kampsportaren 
Theresia Larsson, längd-
hopparen Mattias Sunne-
born, längdskid åkaren 
Sven-Åke Lundbäck och 

hockeymålvakten Tommy 
Söderström. I år spelades 
programmet in i kroatiska 
Istrien.

– Årets tävlingar är svå-
rare än någonsin, utlovar 
program ledaren Micke 
Leijnegard. 

Han berättar om det 
utmärkande i att ta topp-
idrottare och placera dem 
oförberedda i tävlingar.

– Deltagarna är vana vid 
att förbereda sig minutiöst 
så det är oerhört ångest-
framkallande för dem att 
bara infi nna sig i program-

mets tävlingar.
Han avslöjar ett moment 

som blev extra dramatiskt 
i årets tävlingar, och som 
han garanterar kommer att 
bli en ”snackis”.

– Vi brukar alltid ha en 
tävling som innehåller 
elektricitet. I år skulle 
deltagarna försöka att und-
vika 10 000 volt, och den 
pressen blev av olika an-
ledningar oerhört känslo-
sam, för båda grupperna. 
Jag testade själv och blev 
otroligt skraj, säger han.
 SVT1 SÖNDAG 20.00

Inside man
THRILLER ¡¡¡¡

Inte bara en ”vanlig” fi lm 

om ett bankrån i New York, 

med maskerade män och 

kunder som gisslan. Innan 

det är klart har Spike Lee 

berättat mer än det ens går 

att ge en vink om. Bra: 

Denzel Washington och 

Jodie Foster. (USA, 2006)

TV3 FREDAG 22.00

My week with Marilyn
DRAMA ¡¡¡¡

Marilyn Monroe (Michelle 

Williams) ska fi lma i Eng-

land och Colin Clark 

(Eddie Redmayne) lyckas 

bli assistent. Storartat skå-

despeleri, inte minst av 

Kenneth Branagh som sir 

Laurence Olivier. (USA, 

2011) SVT1 LÖRDAG 23.05

Brudens far 2
KOMEDI ¡¡¡

Riktigt rolig uppföljare till 

nyinspelning. Steve Martin 

är i fi n form som velig pap-

pa som just hämtat sig ef-

ter dotterns bröllop. Här får 

han nästa chock: han ska 

bli morfar. Diane Keaton är 

också bra. (Father of the 

bride 2, USA, 1995) 

 KANAL 5 SÖNDAG 13.55

Ny mästare ska utses

TV TISDAG 4–MÅNDAG 10 MARS 2014FILMTIPS 

I kväll möts Larsson, Sunneborn, Bergqvist, Lundbäck, Söderström och Sjöberg i Kroatien.

Alandh följer 
i kungens fotspår
I dokumentären ”Kungen 

och jag – och folket runt 

omkring” betraktar Tom 

Alandh den apparat som 

omger kungen under ett 

statsbesök i Slovakien och 

den minutiösa planeringen 

i Tyresö inför kungaparets 

besök. ÖPPETARKIV.SE

Spelen fortsätter 
med Paralympics
En festlig invigning väntas 

när Paralympics tar vid 

efter de olympiska spelen. 

Zandra Reppe deltog 

i bågskytte vid sommar-

spelen i London – nu tävlar 

hon i en annan gren: rull-

stolscurling.

 SVT1 FREDAG 17.00

Marika
provocerar igen
När hon första gången sat-

te upp sin ståupp-föreställ-

ning ”En negers uppväxt” 

blev hon anmäld till Justi-

tiekanslern. Nu är Marika 

Carlsson återigen aktuell 

med showen. I ”Sverige!” 

berättar hon om föreställ-

ningen.  SVT1 LÖRDAG 19.00

Jenny tar över 
i ”Kalla fakta”
Det granskande samhälls-

programmet har över tjugo 

år på nacken. Nu startar en 

ny säsong med ”Kalla fakta”.

– Vi kommer att både 

beröra och förändra, lovar 

den nya programledaren 

Jenny Alversjö. 

 TV4 SÖNDAG 19.30

SPORTPLAY

KULTUR SÄSONGSSTART



NVP SISTA FRÅGAN:

William Pageot, 30
år, jobbar med
marknadsföring,
Nacka:

– Den ska ha man-
delmassa och lättvis-
pad grädde som blan-
das med lite vanilj.

Hur ska den per-
fekta semlan vara?

Jenny Ringqvist, 
34 år, studerande,
Boo:

– Brödet får inte
vara för torrt och
mandelmassan ska
mixas med brödet
och lite mjölk.

Erika Weinblad, 
17 år, studerande,
Stockholm:

– Den perfekta
semlan ska inte ha
någon mandelmas-
sa. Istället ska det
vara vaniljkräm.

Helen Ragnar, 47
år, butikssäljare,
Sundbyberg:

– Jag är inte så
mycket för sem-
lor. Jag gillar små
semlor med pytte-
lite mandelmassa.

Läs NVP:s test av årets
semlor på sidorna 34–35.


