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Så sprids miljonerna 
till Värmdös politiker
NACKA/VÄRMDÖ Moderaterna i Värmdö får 
nästan två miljoner kronor och har avlönade po-
litiker och sekreterare. 

Vänsterpartiet i Värmdö får knappt 200 000. 
NVP har granskat de ekonomiska klyftorna som 
delar de politiska partierna.   ➤8-9

 
Hög driftkostnad 
för Värmdövillor
VÄRMDÖ Värmdös småhus 
har dyrast driftkostnader i 
Stockholms län. De hamnar 
även på topp fyra i landet. 
Det är framför allt kostna-
derna för VA och sophämt-
ning som är orsaken. 
 ➤10

BOO HOCKEY
Solveig Neunzert, 15 år, 
lämnar grabbarna i Boo 
hockey nästa säsong. Då 
drar hon på sig A-lagströjan 
i Djurgården.  ➤33

Här ska nya arbetsplatser växa
 TEMA NÄRINGSLIV ➤18-19

NACKA 10

Klassisk kruka 
flyttar till Lidköping

VÄRMDÖ 30

Löpte gatlopp 
på sportlovet

KULTUR 26-27

Popstjärnans 
bild av Fisksätra

NYHETER 6

Man häktad  
efter knivdåd

SPORTEN

Så kokade hon 
ihop drömjobbet
TEMA NÄRINGSLIV Efter 
tjat och gnat lyckades Malin 
Stenbäck få göra praktik på 
radio. Efter diverse mång-
sysslande, och en hel del 
kaffekokande fick hon in 
en fot. Tio år senare 
blev hon program-
ledare. 
 ➤20-21

Nu ska alla få 
rätt till läxhjälp
VÄRMDÖ Alla skolor i 
Värmdö ska erbjuda läx-
hjälp på skoltid från och 
med i höst. Det är inne-
börden av ett nytt beslut i 
utbildningsnämnden.
   – Alla har inte samma 
hjälp hemifrån, säger Marie 
Bladholm, M. ➤14

Hemtjänst hade 
falska papper
NACKA Ett hemtjänstfö-
retag i Nacka har blivit 
avstängt av kommunen. 
Orsaken: Ett förfalskat exa-
mensbevis från universite-
tet. Nu måste de 65 kunder-
na välja nya anordnare.
 ➤7

Klubbytet ett 
lyft för Solveig
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Här börjar befolkningsboomen
NACKA/VÄRMDÖ Nacka och Värmdö växte med  
2 500 personer förra året. Snart tilltar takten. Kvarn-
holmen är ett område som bidrar till tillväxten. ➤6
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D römde du om en billig 
hyresrätt i Nacka stad? Då 
kanske det är läge att tänka 

om – och rikta blickarna mot en 
mer avlägsen Stockholmsförort.

Om ”Lex Sumpan” får fullt ge-
nomslag är den billiga hyresrätten 
ett minne blott. I korta drag går 
det ut på att en privat hyresvärd i 
Sundbyberg har fått rätt att sätta 
hyran efter innerstadsnivå, efter 
en dom i hovrätten. 

Jämför man avståndet från Nacka 
Forum och Sundbybergs station 
till t-centralen är det i princip 
identiskt. Hovrättens dom säger 
att stadslivet i Sundbyberg i kom-

bination med goda kommunika-
tioner till Stockholm motiverar 
det saftiga hyrespåslaget.

När Nacka blir stad – och får 
tunnelbana – borde samma praxis 
gälla även här. 

Om det inte redan gör det.

Jag tyckte annars det såg lovan-
de ut med Nackas ambition att 
bygga minst en tredjedel hyres-
rätter i sin nya stad. Speciellt med 
tanke på hur få som byggts på 
senare år. Nu blir eventuellt det 
tillskottet bara ett fält i statistiken. 

För vilken nytta gör fler hyres-
rätter om folk knappt har råd att 
bo i dem?

Vill man vara positiv (eller galg-
humoristisk) kan man åtminstone 
på allvar börja tro att byggherrar-
na blir intresserade av att bygga 
hyresrätter i Nacka. En 30-procen-
tig hyreshöjning borgar för det.

Lex Sumpan krossar 
dröm om billiga lyor

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.

Svar på insändaren ”Yttran-
defrihet – bara för SDU?”

Signaturen ”Anonym 
antirasist” hävdar att 
skolledningen på Nacka 
gymnasium uppmanat 
eleverna ”att inte protestera 
mot något de inte håller 
med om”. Detta är helt fel 
– självklart är vi positiva till 
åsiktsyttringar från elever! 
Att uppmana elever ”att res-
pektera vars och ens rätt att 
uttrycka sina åsikter” inne-
bär ju just det. Det stämmer 
att vi har tagit emot protest-
listor från elever och också 
haft diskussioner med dem 
om beslutet att tillåta SDU 
att ha ett bokbord i Nacka 
gymnasium ljusgård, under 
två timmar onsdagen den 4 
februari, reaktioner som vi 
tycker är helt i sin ordning. 
Att däremot, som ”Anonym 
antirasist” önskar, förbjuda 
ett parti att komma till sko-
lan enbart på grund av dess 
åsikter, är inte möjligt med 
nuvarande grundlag. 

Nacka gymnasium följer 
de direktiv som finns i Skol-
verkets stödmaterial ”Poli-
tisk information i skolan” 
och i SKL:s (Sveriges kom-
muner och landsting) skrift 
”Politiska partier i skolan 
- vad gäller?”. Där framgår 

tydligt att om skolan säger 
nej, till i det här fallet SDU, 
måste även alla övriga 
partier stängas ute. Vi har 
valt att släppa in politiska 
partier eftersom ett av 
gymnasieskolans viktigaste 
uppdrag är att förmedla 
grundläggande demokratis-
ka värderingar. Glädjande 
nog tog eleverna verkligen 
chansen att säga vad de 
tyckte. Besöket tilldrog sig 
stort intresse och det var 
många elever som deltog i 
den livliga diskussionen. 

Jarl Axelsson 
Helen Bejmar

rektorer på 

Nacka gymnasium

Därför säger vi 
inte nej till SDU

INSÄNT  

Det sipprar 
ut oroande 
signaler om 
kontrover-
siella tilltag 
i projektet 
”kulturhus” 
eller ”kultur-
centrum” i 
Värmdö kommun. Men var-
för ska vi få dessa signaler 
enbart som lösryckta bitar? 

Vore det inte på sin plats 
att projekthanterarna går ut 
med fullständig information 
om hur projektet ser ut i 
dag? Ett eller flera informa-
tionsmöten för allmänheten 
vore på sin plats, förslagsvis 
i de tilltänkta lokalerna. Det 
vore bättre för projektet, om 
vi informerades och finge 
medverka än om vi tvingas 
stå utanför och motverka.

Några frågor:
• Vilken omfattning ska 

projektet ha? 
• Innefattar projektet till 

exempel Gula byggningen, 
Kattholmen och Tornhuset? 
Vad mer ska det innehålla?

• Vilka 
målgrupper 
vänder man 
sig till? 

• Är alla 
som är verk-
samma i 
”hamnen” in-
volverade?

• Hur ser tidsplanen ut?
• Finns det en plan för 

hur detta kulturcentrum ska 
organiseras?

• Vilka befattningar 
krävs?

• Vem eller vilka bär an-
svaret för och leder projek-
tet i dag?

Vi är många som redan är 
engagerade och vi är villiga 
att bidra med idéer och 
kunskap. Vi har med oss rika 
erfarenheter av fabriken, av 
Gustavsberg och i kulturfrå-
gor. Men vi är också kritiska 
till planerna att flytta in 
Porslinsmuseet i den nya 
hallen. Däremot är vi positi-
va till en utvidgning av mu-
seet in i den nya hallen.

Bengt och Gertrud Berglund

Kulturcentrum – 
när, var och hur?

ANDERS MILDE

anders.milde@nvp.se

VECKANS ROS till pedago-
gerna på Fågelviks försko-
la och skola. De var med 
en grupp på Ekvallens ban-
dyplan och grillade ham-
burgare så det doftade 
underbart över hela plan. 
När de såg att det blev 
hamburgare över så fick 
både jag och mina söner 
stilla vår hunger! Trevligt 
och snällt initiativ av dem. 
Varmt tack! Carina

ETT STORT FÅNG ROSOR 
till Anette som stan-
nade vid slutet 
av Fager-
dalavä-
gen och 
hjälpte 
mig och 
min son upp 
när jag 
hade ramlat och 
slagit mitt knä illa. Vilken 
medmänsklighet!  
 Malena och Loke

VECKANS ROS till Maria 
Regina Hospice för den  
underbara vård ni gav min 
pappa Seppo Sippari de 
sista dagarna han hade 
kvar i livet. Ni såg till att vi 
båda var trygga och kom-
mer att ha en speciell plats 
i mitt hjärta.  Taamallah

Grannar till Boovallen kla-
gade på buller och ville att 
träningstimmarna skulle 
minska på idrottsanlägg-
ningen. Men miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden 
sa nej. Kommentarerna lät 
inte vänta på sig.

All heder åt Nackas po-
litiker som låtit förnuft 
och sans råda. Fortfa-
rande mörkrädd över 
hur grannarna över hu-
vud taget intiera kunde 
denna process, var finns 
empatin? Karlsson

Det var väl närmast ett 
icke-beslut. Lagen gäl-
ler även för kommunal 
verksamhet. Se nu till att 
det inte går skattepeng-
ar till skadestånd för 
oförmåga att lösa buller-
problemen.
 Gunnar

Bra att högtalare endast 
tillåts vid enstaka tillfäl-
len, onödigt störande.
 Not in my backyard

Kommentarer 
från NVP.se

Jag vill se solen. 
Det kan jag väl få? 
Känna dess värme. 
Se himmel blå.

Jag vill höra fåglar pipa.
Se dem. 
Både tofsmes å entita.

Jag längtar
Nu till vår.
Helst  så 
Fort det bara går.

Klä mig i 
Tunnare kläder
Beroende på
Dagens väder.

Vill få ansiktet i 
Brunare nyans
Utan att åka söderöver
Någon annanstans.

Nu vill jag ha 
Vår!  
 Bror Holm

Gustavsberg
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Den 4 februari höll SDU 
bokbord på Nacka gymnasi-
um, vilket för en del elever 
inte bara var provocerande 
utan också obehagligt. 
Dagen innan gick skolled-
ningen ut med ett mejl till 
sina elever på deras interna 
hemsida där de uppmanade 
eleverna att ”respektera 
vars och ens rätt att ut-
trycka sina åsikter”. Man 
använde lagen om yttran-
defriheten som grund för 
detta . 

Vad som är problema-
tiskt är att skolledningen 
väljer att se förbi de röster 
som dagen innan satt upp 
antirasistiska lappar och 
försökt få in namnlistor som 

protest mot skolledningens 
beslut om att tillåta SDU:s 
bokbord. Bör skolledningen 
inte se till elevers trygghet 
i första hand? Att uppmana 
elever att inte protestera 
mot någonting de inte hål-
ler med om går inte bara 
emot lagen om yttrande-
frihet utan också lagen om 
mötesfrihet, vilket innebär 
att man alltid har rätt att 
protestera mot någonting 
man inte håller med om. 

Solidaritet med er elever 
som tvingades se SDU i era 
korridorer, ni som satte upp 
lapparna, skrev på namn-
listorna och blev arga på er 
skollednings beslut!

Anonym antirasist

Yttrandefrihet  
– bara för SDU?

Ur NVP 17 februari.

Mer information eftersöks.

Nu vill jag se solen
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Stort utbud av kurser 
och utbildningar i 

Vardagslydnad samt 
Aktivering.

Hjälper dig mot
rygg-, led- och muskelbesvär

Naprapati – ortopedi – massage – 
rehabträning – företagshälsovård

akupunktur – idrottsmedicin
Tel/Fax 718 21 53 G:a Värmdöv. 4, Finntorps C 

www.montana.se

TEL 718 12 90 • FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER
Duvnäsvägen 2 (Ektorpsrondellen) Gratis parkering bakom huset
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KOLGRILL
MED TURKISKA SPECIALITETER
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Pizza Helin

Värmdövägen 653 • Saltsjö-Boo (vid Boo Energi) Tel. 08-715 50 18

Lunch
Vardagar kl. 10-14
• Pizza • Kebab • Grill • Pasta
inkl. sallad, dryck (33cl)

59:-
Välkomna!

www.pizzeria-helin.se

NACKA Överenskom-
melsen som nyligen slöts 
mellan regeringen och 
allianspartierna i frågan om 
tidigare betyg innebär en 
kompromiss som kommer 
ge stabilitet och trygghet 

för lärare, elever och för-
äldrar en tid framöver. Det 
är bra att partierna visar 
att det går att samarbeta i 
viktiga frågor över block-
gränserna.  

Vi hoppas dock att Nack-
as skolor inte kommer att 
välja att delta i experimen-
tet med tidigare betyg, till 
skillnad från de borgerliga 
politikerna i Nacka som 
uttryckt sig positivt och 
visat intresse att testa. Det 
är dock viktigt att komma 
ihåg att beslut om att ingå 
i försöket ska fattas av för-
äldrar, lärare och rektor 
tillsammans, inte drivas på 
av klåfingriga dogmatiska 
politiker. Först därefter kan 
kommunens politiker avgö-
ra om det finns tillräckliga 
skäl att skicka vidare ansö-
kan till Skolverket.

Betyg från årskurs fyra 
har avfärdats som en dålig 
idé av de flesta tunga aktö-
rer som är insatta i frågan, 
såsom Skolinspektionen, 
Kungliga vetenskapsaka-
demin, Lärarförbundet 
och Lärarnas riksförbund. 

Vetenskapsrådet har även 
gjort en kartläggning 
som visar att det saknas 
samband mellan tidigare 
betyg och bättre resultat i 
exempelvis Pisa-undersök-
ningen. Däremot kan tidiga 
betyg ha negativa effekter 
för de yngre elever som 
redan ligger efter och behö-
ver hjälp. Tidiga betyg ger 
således inte någon positiv 
effekt för någon av elever-
na, de elever som det redan 
går bra för i skolan får inte 

bättre resultat, den enda 
effekten betygen ger är att 
vissa förlorar på dem.  

För att tidigt fånga upp 
de elever som är i behov av 
extra stöd och hjälp krävs 
det annan slags uppföljning. 
Vi har i dag ett system med 
individuell utvecklingsplan 
och utvecklingssamtal för 
att kunna följa var eleverna 
befinner sig kunskapsmäs-
sigt. Vad de borgerliga 
förväntar sig att tidiga betyg 
ska ge är oklart. Ingen tjänar 

på dessa – varken eleverna, 
föräldrarna eller lärarna.  

Det är viktigt att lyssna 
på forskning och expertis 
när det gäller skolans bästa. 
Därför är det beklagligt att 
de borgerliga politikerna i 
Nacka väljer att blint driva 
detta dogmatiskt framför 
att lyssna på dem som visar 
på de negativa effekterna 
med tidiga betyg. Det är i 
stället dags att lita på lärar-
na, de vet vilka behov elev-
erna har och hur de behöver 
åtgärdas.

För att tillgodose varje 
enskild elevs behov av stöd 
behöver vi istället ta till 
åtgärder som ger en god 
effekt på riktigt: fler lära-
re och specialpedagoger, 
högre lärarlöner, mindre 
klasser och rättvisare hyror 
för skolorna.

Birgitta Valham
ordf Lärarförbundet i Nacka

Khashayar Farmanbar, S, 
oppositionsråd Nacka 

Espen Bjordal, S, 
andre vice ordf  

utbildningsnämnden

Tidiga betyg löser inga problem

NACKA Anders Wihk, KD,  
Bengt Bithage, KD, ledamö-
ter i natur- och trafiknämn-
den hade för några veckor 
sedan under NVP Debatt 
synpunkter på fenomenet 
bräddning av avloppsvatten.

De har rätt när de skriver 
att Nacka inte är den värsta 
boven när det gäller över-
gödning, den enskilt ”värsta 
boven” till övergödning av 
våra vattendrag är jordbru-
ken. Därefter följer en rad 
direkta felaktigheter.

Att Nacka släpper ut  
17 470 kubikmeter avlopps-
vatten årligen är direkt 
felaktigt, siffran avser 2013 
då vi hade mycket kraftiga 

regn och problem med en 
pumpstation. 2014 brädda-
des till exempel 4 200 ku-
bikmeter. Andelen bräddat 
avloppsvatten från Nacka 
är cirka 0,2 procent av det 
totala avloppsvattnet, vilket 
är mycket lågt. En av Nack-
as grannkommuner bräd-
dar cirka 0,8 procent av 
sitt avloppsvatten, och har 
totalt sett en större mängd 
avloppsvatten att hantera.

Anders Wihk och Bengt 
Bithage säger också att 
bräddning sker ofta i Nacka, 
vilket inte heller stämmer, 
Nacka har relativt få tillfäl-
len, cirka fem-sex gånger 
per år, då bräddning över 

huvud taget skett. Avlopps-
vatten består av dagvatten, 
det som regnar ner och 
spillvatten, det vi släpper ut 
från hushållen – från toalet-
ter, dusch och tvätt. Den del 
av spillvattnet som kommer 
från våra toaletter utgör 
dessutom den allra minsta 
delen.

Så kallad bräddning av av-
loppsvatten kan förekomma 
vid mycket kraftiga regn och 
vid större renoveringar och 
reparationer av ledningsnät 
och pumpstationer. Led-
ningsnät, pumpstationer och 
reningsverk dimensioneras 
för att ha en god marginal 
för att hantera stora flöden, 

men inte för att kunna 
klara extrema flöden eller 
garantera att inte någon 
bräddning kan ske. En sådan 
säkerhetsmarginal skulle 
innebära mycket stora kost-
nader för Nackas VA-kunder, 
en kostnad som inte kan 
försvaras med den miljövinst 
det skulle kunna ge.

Om det är problemet med 
övergödning av våra vatten-
drag som Anders Wihk och 
Bengt Bithage vill åtgärda 
så finns det andra åtgärder 
som är mer effektiva.

Eva Närvä Eickenrodt, M
förste vice ordf  

tekniska nämnden

Många fel om avloppsutsläpp

VÄRMDÖ Svar på insända-
re ”Stoppa utförsäljningen 
av Värmdö bostäder.”

Allians för Värmdö har 
uttryckt att vi vill sälja 49 
procent av Värmdö Bostä-
der AB, VBAB, för att främst 
frigöra kapital för att bygga 
hyreslägenheter och för att 
minska låneskulden.

Avsikten är inte att sälja 

hela bolaget utan delar av 
det, antingen genom att 
sälja vissa fastigheter eller 
aktier. Vi har inte uttryckt 
en vilja att sälja hela VBAB.

Syftet är alltså att få loss 
kapital till nya projekt. Vi 
har också uttryckt vår vilja 
att skapa mindre och billiga 
bostäder för unga och en-
samstående. Både på kort 

och på lång sikt. Att ett an-
nat företag tar över fastig-
heter innebär inte per auto-
matik att hyror går upp. Det 
är också så att marknaden 
gynnas av konkurrens som i 
sin tur gynnar hyresgäster.

Nu byggs det 1 400 
lägenheter i Porslinskvar-
teren och över 20 procent 
är hyreslägenheter, vilket 

kommer att tillföra att det 
blir en flyttningsrörelse, 
äldre lägenheter frigörs när 
människor byter upp sig till 
nyare lägenheter. 

Monica Pettersson, M
Marie Bladholm, M

Anders Gullander, FP
Ina Ununger, C

Stefan Dozzi, KD

Vi vill inte sälja hela Värmdö Bostäder

Löses inte så lätt. Debattörerna vill inte att Nackaskolor ska 
delta i försöket med betyg i fyran.  FOTO: CARL LUNDBORG





Teknikfel vid 
vändbart körfält 
VÄRMDÖ

Det reversibla mitt-
körfältet på Griss-
lingerakan kommer 
bara att vara öppet i 
en riktning under en 
månad på grund av 
tekniska problem. 

Trafikverket kan inte ändra 
körriktningen för det re-
versibla körfältet i mitten. 
Problemen har pågått se-
dan början av februari, men 
blev i förra veckan påtagliga 
med långa köer och förse-
ningar för kollektivtrafiken. 

Det innebär att två körfält 
är öppna in mot Stockholm 
och ett ut mot Värmdö. En-
ligt Trafik Stockholm, som 
sköter driften åt Trafikver-
ket, har man inte fått tag i 
reservdelar för reparation. 
Trafikverket kan inte ge ex-
akt besked, men arbetet be-
räknas pågå till 25 mars.

CHARLOTTA WESTLING

Polis grep man  
i trapphus
BOO En man greps i ett 
trapphus i ett bostadshus 
i Orminge vid 13.15 i sön-
dags misstänkt för narkoti-
kabrott både eget bruk och 
innehav och stöld alterna-
tivt häleri. Det var boende 
i huset som larmade om 
att någon förde oväsen i 
trapphuset. När polis kom 
till plats påträffades en be-
rusad person som hade en 
ansenlig mängd narkotika 
på sig samt stöldgods, däri-
bland plånböcker.

 
Knivbeväpnad 
jagade unga
GUSTAVSBERG En kniv-
beväpnad man jagade två 
ungdomar i Gustavsbergs 
centrum på lördagskvällen. 
När mannen kom ifatt ung-
domarna upptäckte han att 
det inte var de han letade 
efter och avbröt jakten. 
Mannen avvek sedan från 
platsen. Polisen har fått ett 
signalement på mannen. 
En förundersökning har in-
letts, mannen är misstänkt 
för olaga hot.

Flera inbrott  
efter sportlovet
NACKA Nackapolisen fick i 
helgen ta emot många an-
mälningar om villainbrott i 
Nacka, som upptäcktes när 
ägarna kom hem efter att 
ha varit sportlovslediga. De 
drabbade adresserna under 
helgen låg på Tessinvägen 
i Kummelnäs, Reginavä-
gen i Duvnäs, Lindestavä-
gen i Skuru, Kärrstigen i 
Björknäs och Nysätravägen 
i Nackanäs.

 NVP NYHETER
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»Vi pratar bägge två, men är det någon av oss som lyssnar?»

NOTERAT

NACKA/VÄRMDÖ

Nacka och Värmdö 
tuffar på stadigt  i 
befolkningsutveck-
lingen. 

På den fronten är 
Kvarnholmen en vik-
tig pusselbit. Inom tio 
år kommer halvön ha 
5 000 nya invånare.

Nacka och Värmdö står in-
för stora befolkningsutma-
ningar de kommande åren. 

De senaste siffrorna från 
SCB, Statistiska centralby-
rån, visar att det i dag bor 
96 217 personer i Nacka 
och 40 451 i Värmdö. Det 
innebär att Nacka öka-
de invånarantalet under 
2014 med 1 794 personer, 

i Värmdö blev kommunen 
757 personer rikare. En ök-
ning för båda kommunerna 
på nästan två procent. 

Hälften flyttade till Sickla
Men om nio år kommer 
de siffrorna kännas som 
småpotatis. Enligt kommu-
nens aktuella befolknings-
prognoser kommer Nackas  
invånarantal ha sprängt 
120 000-vallen år 2023.

Sicklaön är den stadsdel 
i Nacka som har den klart 
starkaste tillväxten, och 
som även kommer att ha det 
framöver när Nacka bygger 
stad. Under 2015 beräknar 
Nacka kommun att ytterli-
gare 1 000 personer kom-
mer att flytta dit.

Bara under 2014 flyttade 

460 personer till Kvarnhol-
men. Assi Abdel-Baki, press-
ansvarig för Kvarnholmen 
utveckling AB, som driver på 
stadsutvecklingen på Kvarn-
holmen, berättar att halvön 
beräknas få ytterligare 200 
nya invånare nästa år. 

– Vi räknar med att det 
kommer att bo 6 000 per-
soner här år 2025. I dag har 
Kvarnholmen 1 000 invåna-
re, säger hon.

Nästan 50 000 i Värmdö
Kombinerar man Värmdös 
höga och låga befolknings-
prognos spås kommunen 
växa till 47 806 invånare.

På landets kommunrank-
ning kommer det också att 
hända grejer. Värmdö, i 
dag på plats 64, kommer 

sannolikt även år 2023 att 
få det svårt att slå sig in på 
topp 50-listan över landets 
folkrikaste kommuner. 

Däremot kan Nacka avan-
cera från dagens 18 plats till 
nummer 14, enligt NVP:s 
egna kalkyl. 

Nacka förbi Sundsvall 2015
Redan nästa år kommer 
Nacka sannolikt att passera 
Sundsvall (97 236 perso-
ner), då Norrlandskommu-
nen bara ökade med 360 
invånare förra året. 

Till år 2023 kommer även 
kommuner med starkare 
befolkningsutveckling som 
Gävle, Eskilstuna och Borås 
(107 022) få se sig passera-
de av den kaxiga uppsticka-
ren från östra Stockholm.

Huddinge (104 185) kom-
mer dock sannolikt fortsätta 
att parkera framför Nacka 
eftersom man har en liknan-
de befolkningsutveckling 
som Nacka. 

Även om både Nacka och 
Värmdö på sikt kommer att 
växa så det knakar, så får 
kommunerna stryk lokalt. 
Faktum är att Nacka och 
Värmdö inte ens landar på 
topp fem i länet.

I Sundbyberg ökade ex-
empelvis befolkningen med 
3,3 procent under fjolåret, 
och lilla Nykvarn hade ock-
så en stark utvecklingskurva 
med sina 3 procent. 

GUSTAV GRÄNDEBY

gustav.grandeby@nvp.se

Här tar folkökningen fart
Assi Abdel-Baki, pressansvarig för Kvarnholmen utveckling AB, har jobbat med stadsutvecklingen i tre år. Området förändras ständigt. Till vänster om henne 
står Qvarnen Tre Kronor helt inflyttningklar i år. I bakgrunden pågår bostadsprojektet Stockholm Lighthouse. Det ska stå klart 2017. FOTO: JENNY FREJING

Knivmannen häktad

Den häktade mannen är 31 
år och hemmahörande i väs-
tra Stockholm. Han greps 
förra måndagen, misstänkt 
för att attackerat två per-
soner med kniv. Första off-
ret var en busschaufför vid 
Henriksdals station, som 

mannen knivskar i samband 
med ett misslyckat rån.

Den misstänkte flydde se-
dan, enligt vittnen, ner mot 
Hammarby sjöstad. Strax 
före klockan 23 kom nästa 
larm. Den här gången var det 
en 60-årig kvinna som bli-

vit allvarligt knivskuren i ett 
parkeringsgarage och samti-
digt rånad på sin bil. Kvinnan 
hade vägrat lämna ifrån sig 
sin bil och det var i det hand-
gemäng som uppstod som 
hon blev knivskuren i buken.

Spårade bil via mobilen
Gärningsmannen fortsatte 
vansinneskvällen i kvin-
nans bil på 222:an ut mot 
Nacka. Via kvinnans Iphone 
kunde polisen spåra bilen 
till Skarpövägen i Orminge. 
En stund senare upptäcktes 

mannen sittande i bilen av 
en polispatrull som tog upp 
jakten. Den misstänkte val-
de då att svänga tillbaka ut 
på 222:an, den här gången 
i riktning mot stan. En po-
lispatrull som var på väg ut 
mot Orminge, möter bilen, 
och tar upp jakten, genar 
över vägen och prejar den 
stulna bilen av vägen mot 
ett räcke. Gärningsmannen 
försökte att fly men poliser-
na fick stopp på mannen, 
som greps i höjd med Skval-
tan.

På torsdagen häktades 
han, misstänkt för mordför-
sök, grovt rån och försök till 
grovt rån. 

Bevisningen bygger på 
vittnesförhör från de kniv-
skurna och på viss teknisk 
bevisning. Enligt uppgift I 
DN var tekniken helt avgö-
rande för det snabba gri-
pandet. Mannen nekar till 
anklagelserna, enligt åkla-
gare Malin Arentoft. 

ERIK LJONES

CHARLOTTA WESTLING

NACKA/SJÖSTADEN
Först knivskar han en busschaufför vid ett 
misslyckat rån. Sedan attackerade han även 
en kvinna och stal hennes bil. Efter en biljakt 
genom Nacka greps mannen, och i torsdags 
blev han häktad.

På Kvarnholmen ökar befolkningen med 500 procent de kommande åren



En till ungdom 
död i överdos 
VÄRMDÖ Ännu en ung 
person från Värmdö har 
dött i en misstänkt överdos. 
En 18-årig tjej, skriven i 
Värmdö, avled nyligen i en 
annan del av länet. Hon 
är den tredje unga person 
som de senaste veckorna 
dött i förmodade överdoser. 
Nackapolisen utesluter inte 
att hon dog av superman-
drogen, men poängterar 
att detta inte är ett isolerat 
problem för Värmdö, utan 
att man jobbar med 20-30 
liknande fall i länet med 
unga som råkat illa ut på 
grund av droger.

Keolis fortsätter 
köra bussarna
NACKA/VÄRMDÖ Keolis har 
kört SL-bussarna i Nacka 
och Värmdö sedan 2011 och 
har nu fått förnyat förtro-
ende. Landstinget förlänger 
avtalet i tre år, en överens-
kommelse som innebär att 
Keolis får fortsätta sin verk-
samhet i områdena fram till 
2021. Avtalet gäller även 
busstrafiken i Huddinge, 
Botkyrka och Söderort. 

NOTERAT
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NACKA
”XX har den 20 sep-
tember 2006 avlagt 
socionomexamen” 
står det på dokumen-
tet som skickades till 
kommunen. 

Men examensbevi-
set var falskt. 

Nu har hemtjänst-
företaget, med 65 
kunder, mist sitt till-
stånd.

För att få auktorisation från 
kommunen att driva hem-
tjänstföretag måste man 
uppfylla en lång rad kriteri-
er. Dit hör att ansvarig chef 
har adekvat utbildning.

Därför krävde Nackas 
tjänstemän vid en rutinmäs-
sig uppföljning i höstas in 
en kopia på utbildningsbe-
viset från chefen för ett av 
företagen.

”Såg inte korrekt ut”
Hemtjänstföretaget, som 
med sina 65 kunder hör till 
de tio största i kommunen, 
har sedan starten 2011 haft 

flera olika verksamhetsche-
fer, som alla har haft god-
känd utbildning. 

Men det var något som 
inte stod rätt till med just 
det här examensbeviset 

från Stockholms universi-
tet.

– Det såg inte korrekt ut, 
så vi fattade misstankar. Vi 
kontrollerade om chefen 
hade varit inskriven på uni-
versitetet, och det hade hon 
inte, säger Anne-Lie Söder-
lund, äldreomsorgschef i 
Nacka.

Grov förseelse
Förseelsen ses som så pass 
grov att kommunen nu har 
hävt avtalet med företaget, 
som får tre månader på sig 
att avveckla verksamheten.

– Alla kunder har fått 
information om detta på 
posten. De har fram till sis-

ta maj på sig att välja vilket 
annat företag de vill anlita 
istället, säger Anne-Lie Sö-
derlund.

Har polisanmälts
Kommunen har polisanmält 
tilltaget, som rubriceras 
som urkundsförfalskning, 
då dokumentet innehåller 
en förfalskad underskrift av 
universitetets rektor.

Förundersökningsledare 
Gunnel Meier på Nacka- 
polisen säger till NVP att 
man arbetar med ärendet 
och ska hålla förhör med 
den misstänkta chefen.

HANNA BÄCKMAN

Hemtjänstföretag kastas ut – 
lämnade falskt examensbevis

Det falska examensbeviset, som blev företagets fall.

Så många har stängts av i Nacka
• I Nacka finns 52 hem-
tjänstföretag, ett antal 
som varit relativt konstant 
de senaste åren.
• 2011 hävdes avtal med 
23 företag, varav fem för 
att de hade misskött sig. 
De flesta uppsägningarna 
berodde dock på att före-
tagen saknade kunder. 

• Sedan dess har hävning-
arna blivit mer sällsynta. 
Sedan 2012 har samman-
lagt sex avtal hävts, varav 
tre under 2015. Av dessa 
tre hävningar beror ett på 
att man inte uppfyllt vill-
koren (se artikeln) och två 
på att företagen inte haft 
några kunder på ett år. 



Tre döms efter  
amfetaminfynd 
BOO Beslaget gjordes under 
trettonhelgen på Skarpö-
vägen i Orminge. Polisen 
hade då stoppat en bil och 
utifrån de fynd som gjordes 
i bilen beslutade man om 
husrannsakan. I lägenheten 
hittade polisen bland annat 
ett halvt kilo amfetamin. En 
person döms för bland an-
nat grovt narkotikabrott till 
två års fängelse. 

Dessutom döms en annan 
person till fyra månaders 
fängelse och en tredje per-
son får skyddstillsyn. 

Får fängelse för 
sprängningshot
NACKA En 25-årig man 
döms till en månads fängel-
se för hot mot tjänsteman. 
Mannen säger själv, enligt 
domen, att han blev förban-
nad när han ringde social-
tjänsten i Nacka och fick 
beskedet att hans ansökan 
om pengar till hyra slarvats 
bort. 

Enligt socialsekreteraren 
hotade 25-åringen då att 
spränga henne och stadshu-
set ”åt helvete”. 25-åringen 
själv menar att han bara 
sa att han skulle spränga 
huset, men att det inte var 
allvarligt menat. Socialse-
kreteraren själv anger att 
hon kände obehag och blev 
mer vaksam än tidigare.

NYHETER
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NOTERAT

Mest läst på  
NVP.se (19-26 feb)
1. Busschaufför knivskuren 
i Nacka

2. Stor ökning av flyktingar 
– tredubblar mottagande

3. ”Dags att omförhandla 
tunnelbaneavtal”

4. Köpte hus och tände på

5. Nacka vann mot Statoil

Friebergs Bil i Nacka, Vikdalsgränd 1,  vid McDonalds Nacka Forum
Öppet: Vard 09.00-18.00 Lör-Sön 11.00-15.00 Tel 556 79 700 • www.friebergsbil.se

Så fördelas pengar efter makt

Moderaterna Folkpartiet Centerpartiet Kristdemokraterna Socialdemokraterna Miljöpartiet

2 956 500 kr

1 172 500

840 000

110 000

120 000

714 000

1 843 747  kr

1 268 000 kr

1 177 397

238 000

55 000

373 350

515 000

175 000

110 000
60 000

408 000

672 800

70 000
55 000

174 230

84 100

1 056 130 kr

764 000 kr

285 000

105 000

110 000

60 000

204 000

571 883 kr

252 300 28 000

55 000

124 450

112 133

677 000 kr

335 000

70 000

110 000
60 000

102 000

712 050 kr

392 467
28 000

55 000

124 450

112 133

1 742 500 kr

647 500

385 000

110 000

90 000

510 000 1 614 364 kr

532 634

210 000

55 000

340 164

476 566

1 180 000 kr

255 000

245 000

110 000

60 000

510 000

299 230 kr

70 000
55 000

174 230

2,5
tjänster

0,5
tjänster

1,8
tjänster

0,5
tjänster

0,5
tjänster

0,7
tjänster

1
tjänst

1
tjänst

1
tjänst

Både Nacka och Värmdö 
har en modell, där delar av 
partistödet baserar sig på 
antalet mandat. I Värmdö 

får varje parti cirka 14 000 
kronor per mandat, medan 
siffran i Nacka är 35 000 
kronor för ett mandat.

– Vi är mer än dubbelt så 
stor kommun, svarar Mats 
Gerdau, M, kommunstyrel-
sens ordförande i Nacka, på 
frågan varför skillnaden i 
ersättning är så stor mellan 
kommunerna.
Har ni dubbelt så myck-
et att göra jämfört med 
Värmdö?

– Det är klart, om vi ska 

nå fler medborgare blir det 
ju dyrare. Att nå 96 000 in-
vånare kostar ju mer än att 
nå 40 000, säger han.

Hans moderata kollega 
i Värmdö, kommunstyrel-
sens ordförande Monica 
Pettersson, menar att priset 
per mandat följer en gam-
mal uppgörelse som funnits 
under lång tid.

– Vi har tyckt att det har 
varit en bra modell och varit 
måna om att kostnaderna i 
politiken inte ska få stegras, 
säger hon.

Titlar ger pengar
Enligt den uträkning som 
NVP har gjort syns tydliga 
skillnader mellan de som 
styr och de som befinner sig 

NACKA/VÄRMDÖ
Förutsättningarna för att bedriva politik ser 
olika ut mellan de som bestämmer och de 
som är opposition. NVP har sammanställt hur 
pengarna fördelas mellan de olika partierna 
utifrån valresultatet. 

Fattiga och rika – bidragen 
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Vänsterpartiet Sverigedemokraterna

377 000 kr

105 000

110 000

60 000

102 000

193 500 kr

14 00055 000

124 450

514 000 kr

140 000

110 000
60 000

204 000

268 637 kr

56 000
55 000

157 637

240 000 kr

70 000

110 000
60 000

Ordförandepengar

Mandatstöd

Kanslistöd

Gruppledare

Politisk sekreterare

Ordförandepengar

Mandatstöd

Grundstöd

Politisk sekreterare

Grafik: TT Nyhetsbyrån

Politiska samordnare

Nacka Värmdö

Partiernas hel- eller deltids-
anställda politiker utöver 
kosnaderna reovisade nedan.

Nackalistan

Partiernas  
årliga bidrag

Så har vi räknat:
NVP har fokuserat på 
pengar kopplat till storlek 
och politiskt inflytande. 
Däremot har ersättning för 
viss myndighetsutövning 
exkluderats. Ersättning för 
utbildning ingår inte, även 
där gynnas större partier.

Fasta tjänster:
Förutom pengarna som 
summerats i staplarna har 
många partier fast avlö-
nade politiker. Bäst betalt 
har Mats Gerdau, M, 84 700 
kronor 2013, ungefär mot-
svarande 70 procent av en 
ministerlön. 

Ordförandepengar:
Fast ersättning utgår till 
ordförande och vice ordfö-
rande i samtliga nämnder. 
De bäst betalda posterna 
ger årligen 200 000 kronor i 
Nacka och 224 000 i Värm-
dö. Nacka har dock en 
generellt högre ersättning 
till vice och andre vice ord-
föranden. Det gör att små 
partier som C och KD har 
betydligt mer pengar att 
dela ut till sina företrädare 
än småpartier i opposition.

Mötesersättning:
Förutom ordförande och 
vice ordförande får övriga 
nämndledamöter timarvo-
den vid sammanträden.

Nya regler:
Från och med i år kräver 
kommunallagen att parti-
erna redovisar vad de gör 
med de skattepengar de 
får till partiet.

i opposition. Tittar man på 
FP i Värmdö, betalar kom-
munen drygt 500 000 kro-
nor i ersättning till repre-
sentanter på olika viceord-
förandeposter. 

Max Ljungberg, MP i 
Värmdö, har märkt att det 
blivit ekonomiskt tuffare att 
bedriva politik i opposition 
jämfört med att sitta med 
vid taburetterna. 

”Oavlönat arbete”
Han är kritisk till att mycket 
av det politiska beredande 
arbetet får göras oavlönat. 
Till skillnad från Nacka har 
Värmdö inte några avlöna-
de gruppledare som jobbar 
med beredande och sam-
ordning. 

– Vi har en stor grupp 
med mycket representation 
i nämnder, vilket kräver 
mycket arbete som måste 
göras oavlönat, säger han. 

Däremot har Värmdö ett 
system med politiska sam-
ordnare, politiskt tillsatta 
tjänstemän, där pengar 
fördelas mellan majoritet 
och opposition. Folkpartiet 
får drygt 84 000, C och KD 
drygt 112 000 kronor.

Hos oppositionen i Värm-
dö har S lagt beslag på 

samtliga politiska samord-
ningstjänster, för vilket de 
får nästan en halv miljon 
kronor. Inte helt oväntat är 
Max Ljungberg kritisk till S 
agerande, men tycker sam-
tidigt att hela systemet är 
felaktigt.

– De här samordnarna ly-
der inte under kommunalla-
gen. Det är politiker som det 
inte går att utkräva politiskt 
ansvar av. Det hade varit 
bättre att lägga de pengar-
na på avlönade gruppledare 
som har ett politiskt man-
dat. 

Mikael Lindström, poli-
tisk sekreterare för S Värm-
dö, säger att partiet inför en 
diskussion om att dela med 
sig av samordningspeng-
arna till till exempel MP, 
förhöll sig till principen att 
största oppositionsparti 
får andre vice ordförande i 
nämnderna.

– Men beslutet om för-
delningen drevs igenom 

av Miljöpartiet innan valet 
medan vi ville vänta med 
att bestämma hur pengarna 
skulle fördelas till efter va-
let, säger Mikael Lindström. 

Ingen bestraffning
Partistödet betalas ut på 
årsbasis och är tänkt att 
användas i det lokala parti-
arbetet, som riktar sig mot 
medborgarna. Från och 
med i år kräver kommunal-
lagen att partierna årligen 
ska redovisa att partistödet 
har använts enligt bestäm-
melserna.

– Från och med nu får 
partierna tala om hur man 
har använt pengarna, det 
blir ju det som är skillnaden 
mot tidigare, säger Monica 
Pettersson.
Finns det någon bestraff-
ning att ta till om det skul-
le visa sig att partierna 
inte använt pengarna kor-
rekt?

– Det återstår väl att se, 
om det uppdagas att man 
inte använt pengarna på 
rätt sätt, men nej, jag kan 
inte svara på det. Jag har 
inte sett något sådant, säger 
Monica Pettersson.

ERIK LJONES

 delar partierna 

”Det är politiker 
som det inte går 
att utkräva poli-
tiskt ansvar av”
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Det är Villaägarnas riksför-
bund som undersökt drift-
kostnaderna för ett typiskt 
småhus i landets alla kom-
muner. Värmdö utmärker 
sig genom att placera sig på 
fjärde plats i hela Sverige 
och första plats för dyrast 
kostnader i hela Stock-
holms län. NVP har tidigare 
rapporterat om Värmdös 
driftkostnader och i under-

sökningen från 2013 blev 
Värmdö näst dyrast i landet. 

Det är främst kostnaderna 
för vatten och avlopp (VA) 
och sophämtning som gör 
att Värmdö placerar sig så 
högt upp bland kommuner-
na. Värmdö har dyrast sop-
hämtning och näst dyrast 
kostnader för VA i länet. Ba-
ra Nynäshamn placerar sig 
högre upp i den kategorin. 

Lars Fladvad är utveck-
lingschef på Värmdö kom-
mun och anser att under-
sökningen blir ointressant 
för familjer som ska välja 
kommun, eftersom den ba-
ra tittar på driftkostnader-
na. 

Viktigt när man köper hus
– Man ska inte tolka den 
som att det är dyrast att bo 
i småhus i Värmdö för famil-
jer, för att den bara tar med 
en mindre del av boende-
kostnaden, säger han. 

Han tycker däremot att 
sammanställningen kan ha 
ett syfte för kommuner att 

titta närmare på för att se 
hur man skiljer sig från an-
dra kommuner och vad man 
eventuellt kan göra för att 
bli bättre. 

Jakob Eliasson, samhälls-
politisk chef på Villaägarnas 
riksförbund, berättar att det 
är en av anledningarna till 
att undersökningen görs. 

– Vi redovisar skillnader-
na mellan de olika kommu-
nerna och visar på att det in-
te behöver vara så dyrt som 
det är i vissa kommuner. 
Det går att ha det billigare, 
som det är på andra ställen.  

Att undersökningen är 
ointressant för familjer när 

de ska välja bostad håller 
han däremot inte med om. 

– Den är intressant om 
man till exempel flyttar från 
en kommun till en annan, 
för att se hur mycket mer 
eller mindre driftkostnader 
man får betala för sin bo-
stad. Sen är det ju klart att 
det finns andra utgifter än 
driftkostnader att ta ställ-
ning till när man väljer bo-
stad. 

Värmdö är 5023 kronor 
dyrare än Nacka, som ham-
nar på tolfte plats i Stock-
holms län.  

DANIEL HAUGEN

daniel.haugen@nvp.se

Värmdö dyrast huskommun i länet

GUSTAVSBERG
Efter 100 år upphör 
tillverkningen av 
Prins Eugens Wal-
demarsuddekruka 
i Gustavsberg. Nu 
tar Porslinsfabriken 
i Lidköping över till-
verkningen.

– Självklart är det tråkigt att 
inte längre få ha en sådan 
fin prestigeprodukt i vårt 
sortiment, men eftersom 
krukan inte är lönsam så är 
det viktigt för oss att kon-
centrera oss på produktion 
av produkter som är det, 
säger Christina Strandberg, 
vd på Gustavsbergs pors-
linsfabrik.

Den sista krukan tillver-
kades redan före jul och 
sista leveransen går i dag,  
tisdag 3 mars. Nu tar Pors-
linsfabriken i Lidköping 
över tillverkningen. 

– Vi ser kontinuerligt över 
våra ekonomi, även i detta 
fall. Och vi tror Porslinsfa-
briken blir en fin samarbets-
partner. De har etablerat en 
verksamhet i porslinsstaden 
Lidköping och tillverkar 
bland annat Läckö-krukan, 

säger Karin Sidén, överin-
tendent och museichef på 
Waldemarsudde.

Tog fart efter prinsens död
Krukan formgavs av Prins 
Eugen år 1915 på Gustavs-
bergsfabriken när han bygg-
de sitt hem Waldemarsud-
de, men också som gåva 
till vänner. Det var i Gus-
tavsberg den utvecklades. 
Efter prinsens död 1947 
avslutades tillverkningen. I 
mars 1952 togs frågan upp 
i Waldemarsuddes styrelse 
om inte ytterkrukan skul-
le kunna tillverkas som en 
souvenir, för att säkra en 
inkomst, och eftersom fabri-
ken i Gustavsberg hade kvar 
formarna. Från början fanns 
bara en storlek, genom åren 
har det blivit fem. 

Sedan sommaren 1952 
har krukan tillverkats av 
Gustavsberg, bortsett från 
en period, 2000-2006, då 
produktionen övergick till 
Rörstrands keramiska fa-
brik. När Rörstrand blev 
uppköpta av Iittala, gick till-
verkningen tillbaka till Gus-
tavsberg. 

CHARLOTTA WESTLING

Västgötar tar över kunglig kruka

VÄRMDÖ

Värmdö har dyrast driftkostnader för småhus 
i länet och placerar sig på en fjärdeplats i 
landet. Värmdö är 8 000 kronor dyrare än den 
billigaste kommunen i Storstockholm.

Elnät inkl moms: 9 120 kr
Elström: 16 018 kr
VA:  8 560 kr
Avfall: 2 593 kr
Försäkring: 4 637 kr
Fastighetsskatt: 7 261 kr
Underhåll:  23 483 kr
Summa:  71 672 kr
Villaägarnas riksförbund 
har tittat på kostnaderna 
på ett typiskt småhus och 
jämfört priserna för elnät, 
elström, vatten och avlopp, 
avfall, försäkring, fastig-
hetsskatt och underhåll.

Driftkostnader för 
en Värmdövilla

Christina Strandberg, vd på Gustavsbergs porslinsfabrik, och mastergjutaren Sauli Salle som håller i en av de sista Walder-
marsuddekrukorna på fabriken. Efter 100 år ska de börja tillverkas i Lidköping. FOTO: JENNY FREJING
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Grannarna känner  
men byggjätten är  
TOLLARE
En otydlig detaljplan 
gör att NCC kan för-
ändra byggnader på 
den tomt i Boo som 
heter Tollare port.

Kringboende kän-
ner sig lurade, och 
politiker får nu försö-
ka övertala bygg- 
företaget att hålla 
fast vid de ursprung-
liga planerna.

NCC:s bygge av Tollare 
port ska innehålla tre fler-
bostadshus med hyresrätter 
och ett gruppboende på en 
tomt som i dag rymmer en 
liten fotbollsplan och en 
skogsdunge.

Problemet som nu upp-
märksammas är att den 
utformning av tomten som 
beskrevs när detaljplanen 
för området togs fram, inte 
följs när byggföretaget sö-
ker bygglov.

Istället för femvånings-
hus, nedgrävda parkerings-
platser och bevarad grönska 
planeras nu sex våningar 
höga hus och 46 asfaltera-
de parkeringsplatser, som 
kommer att täcka delar av 
dagens naturtomt.

FP: ”NCC sviker” 
FP kallar förändringen 
”skrämmande” och att NCC 
i den känsliga miljön sviker 
de tankar och intentioner 
som fanns när detaljplanen 
togs fram.

– NCC har skickligt och 
med skohorn utarbetat det 
billigast möjliga byggan-
det på ett sätt som sanno-
likt klarar en strikt juridisk 
prövning mot bestämmel-
serna på detaljplanekartan, 
säger Birgitta Berggren 
Hedin, FP, ersättare i miljö- 
och stadsbyggnadsnämn-
dens myndighetsutskott. 

Partiet oroas över att det-
ta kan bli ett mönster när 
Nacka byggs ut kraftigt de 

Fasadbild på de planerade husen i ursprungsplanen. Sedan 
dess har ytterligare ett våningsplan tillkommit.

kommande åren. Vackra 
planer och löften riskerar 
att till slut bli billigare och 
mindre attraktiva bostads-
områden.
Ser ni samma mönster på 
andra håll?

– Nej, det har vi inte gjort, 
men vi reagerar mot att det 
ofta byggs billiga och fu-
la hus, som vid rondellen i 
Ektorp, som blir opropor-
tionerliga i förhållande till 

omgivningen. Uddvägen är 
ett annat plats som har ge-
staltningsproblem med det 
förslag som finns.

Mats Andersson är en av 
de grannar som tycker att 
NCC lurat de närboende.

– Till detaljplanen ritade 
de en arkitektur som vi fick 
vara med och lösa, och ett 
nytt p-förslag. Sen har man 
velat förbilliga lösningarna 
och utnyttja flexibiliteten i 

P-platserna var i ursprungsförslaget placerade i ett två vå-
ningar högt parkeringsdäck (nere i vänstra hörnet). Nu vill 
NCC istället placera p-platserna på marken längs tomtens     
sydgräns.  SKISS: NACKA KOMMUN 



Kulturnatten  
intar Sjöstaden
SJÖSTADEN Den 25 april 
intar den årliga kulturnat-
ten Stockholm, och i år 
kommer flera evenemang 
att äga rum i Sjöstaden. 
Dit hör en gratisvisning i 
Delight studios av liveopera 
från Metropolitan i New 
York, arrangerad av Sjösta-
dens folketshusförening. 
Övriga programpunkter är 
ännu inte fastställda. 

NOTERAT

NACKA
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NACKA FORUM FOTHÄLSOVÅRD & NAPRAPATI
  Öppningserbjudande
NAPRAPATBEHANDLING ......................(ord.pris 500:-) Nu 350:-
KLASSISK/IDROTTSMASSAGE .........(ord.pris 600:-) Nu 450:-
60 minuter

KLASSISK/IDROTTSMASSAGE .........(ord.pris 300:-) Nu 300:-
30 minuter

Bokning: www.bancamsports.se
eller 073-635 39 39
Erbjudandet gäller en gång per person
Giltigt t o m 2015-03-30

Carlos Banda
Leg. Naprapat
Massageterapeut
Idrottsmassör

Jag finns på 
våning 11 i höghuset 
Nacka Forum!

Förskolan LÄR
Förskolan LÄR ligger i det natursköna Gustavsvik

med närhet till kommunikationer och skogsområden.

Tillsammans har vi roligt och lär oss för livet!
Våra ledord är glädje, nyfikenhet och kunskap.

Vi har ett fåtal platser lediga på förskolan.
Välkommen att ta kontakt med förskolechef 

för ytterligare information.

Förskolan LÄR
Gustavsviksvägen 10, 132 36 Saltsjö-boo

08-715 4043
Eller mejla yvonne.borg@skolanlar.nu

www.skolanlar.nu  

Hjärtligt välkomna till LÄR!

 sig lurade – 
 oförstående

sex våningar ingen roll.
Att tomten bli mindre 

grön håller Anders Fallberg 
inte heller med om.

– Vi har lärt oss mer och 
mer ju längre vi jobbat, och 
kom fram till att vi inte vil-
le göra ett parkeringsdäck. 
Men det blir ingen skillnad 
i antal gröna kvadratmeter 
på tomten. De fördelas bara 
lite annorlunda. 

Att ekonomin styr ut-
formningen är självklart: 

– Det här är ett hyresrätts-
projekt och ska vi få hyror 
som folk har råd med måste 
vi göra så här.

”Vill ha dialog om det här” 
Miljö- och stadsbyggnads-
nämndens myndighets-
utskott  återremitterade 
bygglovsärendet på sitt se-
naste möte.

– Vi vill ha en dialog med 
NCC om det här. Bygglovet 
uppfyller detaljplanens be-
stämmelser, men projektet 
har förändrats. Mest synd är 
det att man gör markparke-
ring så att nästan hela tom-
ten blir en parkering. Vad 
gäller byggnaden kan vi in-
te säga nej och det kan nog 
bli bra även om det inte blir 
som i gestaltningsprogram-
met. Vi får försöka på frivil-
lig väg se vad de kan göra, 
säger nämndens ordförande 
Cathrin Bergenstråhle, M.

Hon håller med om att 
Nacka borde varit tydligare 
i detaljplanen, men tror inte 
att liknande situationer blir 
ett problem när Nacka byg-
ger stad kommande år:

– FP:s oro delar jag inte, 
men det gäller att vi är noga 
med planbestämmelserna 
för det som är viktigt för 
oss. I Nacka stad tar vi fram 
detaljplaner i samråd med 
de som ska bygga. Då kom-
mer vi att ha en gemensam 
syn på hur det ska se ut. Och 
stora markparkeringar finns 
inte i en stad.

LENNART SPETZ

plan- och bygglagen. Vi vill 
att man bevarar en grön 
vägg mot våra hus. Parke-
ringsplatserna kommer väl-
digt nära, säger han.

Anders Fallberg, NCC:s 
projektchef för hela Tollare, 
håller inte med om det:

– Vi tycker inte att det 
är så stor skillnad mellan 
förslagen. Vi har fått en 
detaljplan som visar vad 
vi får göra. Sen är det upp 
till bygglovsenheten att sä-
ga vad som är ok. Vi följer 
plan- och bygglagen och går 
fortfarande inte in i trädri-
dån mot villorna, och parke-
ringsplatserna går inte fram 
till tomtgränsen.

Enligt Anders Fallberg 
är det kommunen som inte 
varit tillräckligt tydlig i de-
taljplanen.

– På detaljplanekartan 
skrev man bara en plushöjd 
på husen och inte att husen 
skulle ha just fyra våningar. 
Om vi håller oss inom de-
taljplanen spelar fyra eller 

ORMINGE

En 18-åring och en 
19-åring från  
Orminge döms för 
flera fall av misshan-
del under tortyrlik-
nande former.

Den 5 november 2014 miss-
handlas en ung man svårt 
vid Sarvträsk i Orminge 
med flera slag och sparkar 
mot ansikte och kropp.

Enligt domen ska bak-
grunden till misshandeln 
bland annat vara en på-
stådd ”golning”. 

Misshandeln ska, enligt 
domen, ha pågått i flera mi-
nuter och ska ha avbrutits 
när en cyklist närmade sig 
och 18-åringens medhjälpa-
re tyckte att det var nog.

Utstuderat grovt
18-åringen döms till fängel-
se i två år för grov misshan-
del, olaga hot och rån. Vid 
samma rättegång dömdes 
även en 19-åring från Boo 
för rån, övergrepp i rättssak 
och misshandel. Tillsam-
mans har de misshandlat 
och rånat på ett utstuderat 
och grovt sätt. 

18-åringen och 19-åring-
en ska även betala 97 000 
respektive 68 000 kronor 
till sina offer. 

ERIK LJONES

Slog och 
sparkade 
”golare”

SKISS: NACKA KOMMUN
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Oklart hur SL-ekonomi påverkar bussar

Varje år skickar landstingets 
trafikförvaltning ut ett pm till 
länets kommuner med för-
slag på förändringar i SL-tra-
fiken. I årets skrivelse, som är 

ute på remiss till i maj, finns 
en rad förslag på förändring-
ar i Nacka och Värmdö.

Enligt pm:et är ambitio-
nen fortsatt att styra om 

resandet mot Citytermina-
len, för att avlasta Slussen. 
Men samtidigt överväger 
man en minskning av anta-
let avgångar på fem linjer 
från Cityterminalen mot 
både Nacka och Värmdö, på 
grund av brist på resenärer. I 
övrigt väntas inga större för-
ändringar i Nackatrafiken. 
Fler turer föreslås på vissa 
linjer, färre på andra, främst 
beroende på antal resenärer.

För Värmdötrafiken finns 
förslag som innebär färre 
turer till och från Björkviks 
brygga och Brunn. 

Risk för höjda SL-priser
Men flera förstärkningar i 
busstrafiken föreslås ock-
så, som till exempel på lin-
je 435 från Hemmesta till 
Slussen, där tre nya avgång-
ar övervägs på vardags-
morgnar.

Nyligen flaggade tra-
fiklandstingsrådet Kristof-
fer Tamsons, M, för att man 
på grund av för snabba kost-
nadsökningar inom SL kan 
bli tvungen att höja biljett-
priserna och minska turtät-
heten.

Hur detta kan påverka 
de föreslagna ändringarna 
i Nacka och Värmdö kan 
hans presskontakt Claes 
Wersäll inte svara på.

– Vi befinner oss i ett för 
tidigt skede. Kommunerna 
måste först komma med si-
na synpunkter, säger han.
Är det mer sannolikt att 
man genomför föreslag-
na neddragningar än för-
stärkningar i trafiken?

– Det är inte färdigt än, så 
det är jättesvårt att säga.

HANNA BÄCKMAN

hanna.backman@nvp.se

NACKA/VÄRMDÖ
I ett nytt pm föreslås både förstärkningar och 
neddragningar i Nackas och Värmdös buss-
trafik. Men vilken faktisk effekt trafiklands-
tingsrådets varning för minskad turtäthet i 
SL-trafiken får i kommunerna är ännu oklart.

Bianca Bäckström, Hilda Åberg, Isa Ekholm, Everton Bäckström, William Ekholm och Ellen 
Åberg går i olika årskurser i skolor i både Nacka och Värmdö. Alla är positiva till att få läx-
hjälp i skolan. ”Jag tror att många elever tycker att det här är en bra idé, för då får man mer 
fritid hemma”, säger Hilda Åberg. FOTO: JENNY FREJING

VÄRMDÖ

I höst ska alla skolor 
i Värmdö erbjuda 
läxhjälp på skoltid. 
Det beslutade utbild-
ningsnämnden på 
sitt senaste möte. 
Men rektorerna är 
inte tillfrågade.

Förslaget kom upp under 
diskussionerna om nämn-
dens budget. En enig nämnd 
röstade sedan för att kom-
munen ska söka statligt bi-
drag för läxhjälp på skoltid 
på samtliga Värmdöskolor.

– Läxhjälp ger bra förut-

sättningar för alla elever att 
nå målen. Alla har inte sam-
ma hjälp hemifrån. Jag har 
själv fyra barn och vet att 
det kan vara svårt att hin-
na med. Så det här är något 
jag har tänkt på jättelänge, 
säger Marie Bladholm, M, 
nämndens ordförande.

”Var kanske elakt”
Hur läxhjälpen, som ska in-
föras hösten 2015, ska orga-
niseras är inte klart än. Ma-
rie Bladholm kan heller inte 
svara på om pengarna från 
staten kommer att räcka till.

– Jag kommer nog att få 
äska pengar i en revidering 

av nämndens budget också.
Vet rektorerna om detta?

– Nej. Det kanske var elakt 
att inte förankra hos dem. 
Men det är inte ett särskilt 
tungt uppdrag, så det tror 
jag att de fixar hur enkelt 
som helst. Det krävs inte jät-
temånga lärare till detta och 
det sker inom arbetstid. 

Nämndens andre vice 
ordförande Karin Aaseby, S, 
är positiv till beslutet. 

– Det här kan leda till att 
fler elever lyckas, och det är 
bra att det sker inom ordina-
rie undervisning, säger hon.

HANNA BÄCKMAN

Läxhjälp i skolan till alla





BJÖRKNÄS
Runt 40 datorer stals 
när Björknässkolan 
hade inbrott lörda-
gen innan sportlovet. 

– Jättetråkigt att 
något sådant här ska 
drabba eleverna, sä-
ger Viktor Lindskoug, 
IT-ansvarig på sko-
lan. 

Det var under natten till lör-
dagen den 21 februari tju-
varna bröt sig in Björknäs-
skolan. Väl inne gick de 
igenom klassrum på både 
under- och övervåningen 
i sin jakt på datorer. Efter 
att ha hittat och brutit upp 
två stora vagnar lyckades 
de få med sig omkring 40 
datorer. Den största delen 
tillhörde första- och tredje-
klassare. 

Kostar mer än 200 000
Viktor Lindskoug tror att 
gärningsmännen haft nå-
gorlunda koll på skolan. 

– De verkar ha vetat vart 
de skulle gå och hur de skul-
le göra. Vi tror inte ens att 
de hade väskor med sig, ut-
an att de visste att det fanns 
så kallade NTA-lådor att bä-
ra datorerna i, säger han. 

Han beräknar att nya da-
torer kommer kosta mer än 
200 000 kronor att köpa in.  
Skolan väntar nu på försäk-
ringspengar innan arbetet 
att köpa in nya datorer på-
börjas. Till dess ska tillfäl-
liga datorer tas fram, som 
eleverna får använda fram 
till sommaren.  

Viktor Lindskoug säger 
att han inte förstår inbrottet 
eftersom skolan enkelt kan  
göra datorerna oanvändba-
ra vid stöld. Skolan arbetar 
aktivt med kommunen för 
att visa tjuvar att det inte 

är någon mening att stjäla 
skoldatorer. 

– Vi kan stänga ner dem 
härifrån och göra så att de 
inte går att använda. Det är 
i så fall bara delarna som är 
användbara och möjligtvis 
säljs vidare. Vi sprejar också 
datorerna så att om de hit-
tas, kan de identifieras som 
våra, säger han. 

En inbrottsboom
I slutet av januari i år fick 
skolan också inbrott och 
besöket på lördagen var 
det andra sedan nyår. Även 

Sigfridsborgs skola och Or-
minge skola har haft inbrott 
sedan nyår. 

– Det har varit en boom 
av inbrott på Nackaskolor 
den senaste tiden, säger 
Tore Kristiansson på Nacka- 
polisen. 

För inbrottet på Sigfrids-
borgs skola finns det två 
misstänkta, men om dessa 
har något att göra med de 
andra inbrotten kan polisen 
inte säga något om i nulä-
get.

DANIEL HAUGEN

daniel.haugen@nvp.se

BOO
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Öppettider butiken
Privatkund: Mån-Tors 12-18, Fre 12-16, Lör 10-14
Proffskund: Mån-Tors 7-18, Fre 7-16
Adress: Värmdövägen 643 , Saltsjö-Boo
Telefon: 08-747 18 30 www.skurugolv.se

Din lokala hantverkare
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 offert!

Välkommen in i vår butik där vi har ett brett sortiment av underhålls- 
produkter, kakel/klinker, trä-, plast-, linoleum och textilgolv.

Länsades på elevdatorer

Datorvagnen ekar tom och bekymrar IT-ansvarige Viktor Lindskoug.  FOTO: NADIA ENEDAHL
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De har hängt upp sig 
på en klämma ➤22-23

Värdet av att träffas 
över ett glas eller två ➤24

Här byggs Värmdös 
nya arbetsplatser ➤18-19

Från kaffekokare  
till programledare  ➤20-21
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Prästkragens väg 15, Saltsjö-Boo. Tel. 08-55661650. www.dahlbacka.se
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Planerade nya arbetsplatsområden

Västra och Östra Kil samt Västra Ekedal 
(Brända Berget): Planer för små-
industrier, infartsparkering, bussdepå 
och kretsloppscentral.
Hemmestatorp: Planer på arbetsplatser. 
I dag temporär krossverksamhet.
Återvall och Vallbo: Planer för lätt indu-
stri och handel. Befintlig småindustri.

Källa: Värmdö kommun och Översiktsplan 2012–2030.

7
 

 
 

8
 

9

Ekobacken: Biobränsleanläggning, 
bussdepå, kommunens tekniska verksam-
het, byggmaterielföretag, båtupplägg-
ning, uttag och lagring av bergmassor 
samt Villeroy & Boch nya fabrik.
Älvsby industriområde: Industri, 
hantverk, handel och kontor.
Södra och Norra Mölnvik: Lätt industri 
och hantverk.

Arbetsplatsområden som ska byggas ut

1
2
3
4

5
6

Skogsbo: Befintlig småindustri.
Bullandö Marina: Marina med varv och service.
Ingarö varv: Marina och varv.
Djurö varv: Varv, kustbevakningsstation och 
småindustri.
Säby/Kulla: Småindustri, mobil kross.
Kovik (hör till Nacka kommun): Bergtäkt, 
mobila krossar och återvinningsanläggning. 

Befintliga arbetsplatsområden

Sex nya arbetsplatsområden  
Ekobacken är ett av de nya områden i Värmdö som ska locka nya företag. Men hittills har grushögar dominerat den gröna företagsbyn.

Värmdö kommun har stora 
planer på att skapa fler arbets-
tillfällen och nya arbetsplats-
områden. Därför planeras 
det samtidigt för sex nya eller 
utbyggda industri- och arbets-
platsområden (se kartan). 

Men kommunen har haft 
svårt att färdigställa påbör-

jade eller redan detaljpla-
nelagda områden. Älvsby 
är ett industriområde som 
etablerades redan på 70-ta-
let. Här har efterfrågan på 
mark för småindustri länge 
varit stor. I över tio år har 
kommunen försökt planläg-
ga området utan att lyckas. 

För att skynda på proces-
sen, har man nu tagit fram 
tre nya detaljplaner, som 
nyligen antogs. Men som 
NVP rapporterat är flertalet 
företag, även Älvsby samfäl-
lighetsförening och Ploglan-
dets samfällighet, kritiska till 
planerna och kan komma att 
överklaga beslutet.

Kil har hamnat i kläm
Kil är också ett område 
som både Nacka och Värm-
dö kommun länge försökt 
planlägga. Ett planarbete 
inleddes i båda kommuner-

na 2005. Men även där har 
arbetet avbrutits flera gång-
er av fastighetsägarna.

Ett annat område där de-
taljplanerna gått igenom är 
Ekobacken. Här sprängdes 
det för en företagspark med 
miljöinriktning. En förstu-
die som gjordes åt kommu-
nen 2004-2005 menade att 
Ekobacken hade potential 
att bli bäst i landet på små-
skalig miljöteknik. 

Men att locka företag 
med miljöprofil har inte va-
rit så lätt som politikerna 
trodde. Svekdebatten var 

tidigt igång. Nu ser det ock-
så ut som om den återvin-
ningscentral som planerats 
i Ekobacken, dit Återvin-
ningscentralen i Brunn skul-
le flytta, inte blir av, utan 
istället hamnar i Kil i Nacka, 
några kilometer bort. 

Rev upp beslut
Nyligen rev den borgerliga 
majoriteten upp ett tidigare 
fattat beslut om att medde-
la Nacka kommun att man 
inte var intresserad av den 
föreslagna placeringen i Kil. 

En av dem som stod bak-

om beslutet var ordföranden 
i planutskottet, Anders Gul-
lander, FP, som gjorde för-
studien åt kommunen.

– Vi har inte beslutat att 
vi ska ha en kretsloppspark i 
Kil istället för på Ekobacken. 
Förslaget ska ut på samråd, 

VÄRMDÖ
Sex industriområden planeras samtidigt i 
Värmdö kommun. I flera områden har ut-
byggnadsplanerna tagit mer än tio år. I andra 
områden börjar nu kommunen konkurrera 
med sina egna planer.
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”Vi tycker man 
ska genomföra 
planen som den är 
tänkt, innan man 
tar nya beslut”
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Inte BARA grus! 

Vi är det flexibla entreprenadföretaget som kan erbjuda 
våra kunder det bästa och det mesta inom mark & 

anläggning. Större och mindre arbeten utföres.

ENTREPRENAD
Mark- & anläggningsarbeten, VA-arbeten

GRUSTAG
ÄVEN LEVERANSER I STORSÄCK.

ÅKERI
Alla typer av transporter.

Säby Grustag  Box 90, 134 07 Ingarö
Tel: 570 281 00, E-post: order.mov@telia.com
ÖPPETTIDER GRUSTAG: Mån-Fre 6.30-16.00

Besök gärna vår hemsida www.markochvag.se

För friska medarbetare
i friska företag

Värmdö vårdcentral har bedrivit hälsovård 

sedan vi öppnade i november 2009. 

Nu bedriver vi även företagshälsovård.

Funderar ni på att ta ett samlat grepp på arbetsmiljö och hälsa?

Vi erbjuder lokal tillgänglighet, snabb handläggning 

och lyhördhet för kundens behov.

Våra tjänster:

Hälsokontroller, läkarbesök, intyg, vaccinationer, rehabilitering, 

stödsamtal, ergonomi, organisationsutveckling, konflikthantering, 

stresshantering, handledning, naprapatbehandling, 

kiropraktorbehandling och sjukgymnastik.

Nyfiken på vad företagshälsovård kan vara för ditt företag?

Värmdö köpcentrum, Fenix väg 12-14 

Tel: 070-558 01 13, info@varmdohalsan.se

Liselott Ljungdahl, Organisationskonsult / Leg. sjukgymnast

Andrzej Sloma Leg. läkare, spec. i allmänmedicin

www.varmdohalsan.se
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– men utbyggnaden går trögt
som vilken plan som helst. 
Vi har lite större ambitioner 
med Kil som en återbruks-
park, där vi väver in mindre 
företag och verksamhet, 
dessutom tillsammans med 
Nacka, säger Anders Gullan-
der, och fortsätter:

– Fördelen med Kil är att 
det området kan vi få till 
lättare med samarbetet med 
Nacka, nackdelen är att det 
blir längre för Ingaröborna 
när vi lägger ner återvin-
ningen i Brunn, säger han.

Malin Åberg-Aas, MP, är 
kritisk:

– Vi tycker man ska ge-
nomföra planen som den är 
tänkt, innan man tar nya be-
slut. Det är märkligt att man 
nu väljer att frångå det som 
varit Värmdös linje utan en 
ordentlig diskussion. Om 
man genomför den plane-
rade kretsloppsparken i Kil, 
så faller ju hela kretslopps-
parken i Ekobacken, säger 
Malin Åberg-Aas.

”Efterfrågan är stor”
Monica Pettersson, M, säger 
att det inte är så konstigt att 
man planerar för så många 

industriområden samtidigt, 
eftersom kommunens över-
siktsplanering sträcker sig 
över en lång tidsperiod.

– Vi vet att efterfrågan 
på mark för företag är stor. 
Älvsby försöker vi färdig-
ställa nu. Att Ekobacken 
stoppat upp finns det an-
ledningar till, bland annat 
beroende på möjligheten 
att bli av med sprängstens-
massor. Vad gäller Kil så har 
vi ändrat oss utifrån att vi 
kan vinna på ett samarbete 
med Nacka. De, precis som 
vi, behöver en återvinnings-

central. Och istället för att 
dra in trafik till Ekobacken 
kan vi hålla den utanför om-
rådet när den placeras i Kil.
Vad gör ni för att locka 
(miljö)företag till Eko-
backen?

– Det har visat sig att den 
inriktning vi satte ner foten 
kring kanske inte var den 
mest optimala, säger hon.

Kommunens planprojekt i 
Ekobacken avslutades i och 
med att fullmäktige antog 
detaljplanerna och exploa-
teringsavtalen. Just nu pågår 
markförberedelser på Eko-

backen och uttag av berg-
massor som används i olika 
byggprojekt. Det förbipas-
serande ser är ett månland-
skap med schaktmassor. 

Av planerna på en före-
tagspark med miljöprofil 
syns en bussdepå, en flis- 
anläggning, ett byggmateri-
alföretag och Villeroy & Bo-
chs lagerlokal. 

JM har inte gett upp
JM, som är markägare och i 
dag svarar för utbyggnaden, 
räknar med att fler färdiga 
industritomter kan frigöras 

först om fyra, fem år. 
– Bortsett från att några 

poster har förskjutits fram-
åt eller bakåt i tid så är vår 
övergripande tidsplan oför-
ändrad. Vi har ett antal fö-
retag som är intresserade 
att av etablera sig, de flesta 
företagen är medvetna och 
duktiga på miljöfrågor i nå-
gon form. Så det budskapet 
har gått fram, säger Martin 
Albertsson, enhetschef för 
affärsutveckling på JM En-
treprenad.

CHARLOTTA WESTLING
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Så blev Malin landets kändaste 

För tio år sedan började Malin Stenbäck som praktikant på Mix Megapol. I dag är hon programledare tillsammans med Gry Forsell och Anders Timell i en av Sveriges populäraste radioshower.
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BJÖRKNÄS
Det började med tjat.

Och fortsatte med 
slit.

Tio år senare är 
Malin Stenbäck  
Sveriges mest kända 
praktikant.

Året var 2004 och Malin 
Stenbäck hade precis bör-
jat snöa in på radio. När 
hon inledde medialinjen på 
Tumba gymnasium var det 
tv som gällde, men undan 
för undan växte intresset 
för radio – och när praktik-
veckorna närmade sig hade 
hon bestämt sig. Men för 
en 17-åring med obefintlig 
erfarenhet av etermedia var 
det lättare sagt än gjort att 
få i en fot i Stockholms ra-
diohus.

Slutade aldrig att fråga
– Jag ringde alla kanaler, 
NRJ, Rix, The Voice, Sve-
riges Radio, Bandit och så 
vidare, men fick bara luren 
i örat. Jag förklarade att jag 
verkligen ville jobba med 
radio och försökte tjata mig 
in, men det blev nej efter 
nej. Och de tackade nej de 
första gångerna jag ringde 
till Mix Megapol också.

Men tjatet skulle visa sig 

fungera, för en dag tog ett 
av samtalen med Mix Me-
gapol en oväntad vändning. 
Precis innan de skulle lägga 
på ändrade sig mannen som 
Malin talade med. 

– Han kom på: ”Amen 
vänta förresten, vi har ju 
ett helt nystartat program 
med Adam Alsing och Gry 
Forssell. ’Äntligen morgon’ 

heter det. Kom upp till oss 
på en fika så får vi prata. För 
vi kan nog behöva all hjälp 
som vi kan få.”

Resten är ett litet stycke 
reklamradiohistoria. ”Änt-
ligen morgon” blev en 
braksuccé och parallellt 
med programmets fram-
gång gjorde Malin Stenbäck 
karriär den klassiska långa 

vägen. Hon började med 
att koka kaffe och skriva ut 
manus, avancerade undan 
för undan till att producera 
och figurera som lättsam si-
dekick under namnet ”Prak-
tikant-Malin”.

– Jag kom in tidigt i det 
gänget, när allt höll på att 
formas. Sen gav jag så klart 
allt på den första praktik-
tiden. Jag gick verkligen 
över ån efter vatten för var-
je uppgift jag fick, skrev mil 
med research som aldrig 
användes. Jag var där från 
tidig morgon till sen kväll.

Vågade inte tacka nej
– Jag har haft lite tur. Varit 
på rätt plats vid rätt tillfälle. 
Men sen har jag verkligen 
försökt ta vara på tillfället. 
Jag har varit livrädd många 
gånger, men inte backat. 

Förra året kom frågan 
om hon ville bli permanent 
programledare tillsammans 
med Gry Forssell och An-
ders Timell.

– Jag fick prestationsång-
est av tanken på att höras 
varje dag. Samtidigt kunde 
jag ju inte tacka nej. Man 
vill aldrig sitta där efteråt 
och säga ”vad hade hänt 
om…”.

Hon har inte bara gjort 
radio under sin korta men 

framgångsrika karriär. I 
omgångar har hon även 
producerat tv-program – ex-
empelvis ”Big Brother” och 
Filip och Fredriks ”Nugam-
malt” – och i höstas var hon 
tillsammans med Andreas 
Weise programledare för 
”Idol Extra”. Men det rå-
der ingen tvekan om vilket 
medium hennes hjärta klap-
par varmast för.

– Radio är snabbt. Det 
kräver inte så mycket av dig 
som lyssnar. Du kan göra 
det samtidigt som du gör 
nåt annat. Det är ett bra 
sällskap. Jag tycker mycket 
om att jobba med tv också, 
men det är en större ap-
parat. Varje ändring man 
vill genomföra blir lite av 
ett projekt. I radion, där vi 
sänder för mellan 600 000 - 
700 000 lyssnare varje dag, 
kan vi, om vi vill, forma om 
allt på fem sekunder.
Är du inte trött på att kall-
las ”Praktikant-Malin”?

– Absolut inte. Andra tror 
det, men jag tycker det är 
skönt. Du slår ju i underläge 
som prao. Jag gillar det. Sen 
är Malin ett vanligt namn, 
skulle vara svårt att arbeta 
in Malin Stenbäck. Mig stör 
det inte, jag är gärna prao.

INGEMAR LUNDIN

Tatuering med 
Winnerbäck

Namn: Malin ”Prakti-
kant-Malin” Stenbäck
Ålder: 28
Bor: Björknäs, tidigare 
i Orminge, uppvuxen i 
Tullinge i Botkyrka.
Yrke: Programledare i 
”Äntligen morgon”, som 
sänds varje vardag, kl. 
 06-09:30, på Mix Megapol.
Kuriosa: Har en handskriv-
en tatuering av favoriten 
Lars Winnerbäck på över-
armen: ”Jag dricker glögg 
med balkongdörrn öppen 
i natt”, ur låten ”Hugger i 
sten”.

Malins tips för  
att göra intryck 

på praktiken: 

”Var orädd och ta för 
dig. Jobba hårt. Du får 

inte tänka: ”Nu är dagen 
slut, nu vill jag gå hem.” 

”I en liten bransch finns 
det många som vill in 
och då måste du vara 

den som sticker ut. 
Bli en som man 
vill jobba med.”

Malin Stenbäck fick slita hårt de första åren. I dag skördar 
hon frukterna av det. FOTO: NADIA ENEDAHL

 praktikant: ”Har varit livrädd”
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08-448 04 40 Sandsborgsvägen 45, Enskede    
      Skogskyrkogården www.autopunkten.se 
Mån-Fre 9-18 Lör-Sön 11-15
      

Välkommen att besöka 
oss på FöretagarTräffen 
tisdag 10/3
Riktigt bra erbjudanden för annonsering
i Nacka/Värmdös effektivaste media 
utlovas alla företagare!

Träffen går av stapeln på
Nacka Strandsmässan och
du hittar oss i monter F

Har fått kläm på efterhängset 
NACKA/VÄRMDÖ
Ekonomikillarna från 
Värmdögymnasiet 
tänkte starta en bok-
föringstjänst. I stället 
hittade de en krok, 
och hängde upp af-
färsidén på den. Nu 
ska de tävla med sin 
produkt nationellt.

I ett garage i Mörtnäs har 
fem grabbar som går sista 
året på Värmdö gymnasium 
tillbringat en stor del av vin-
tern. Totalt har de tillverkat 
ett hundratal handgjorda 
hängare för köks- och bad-
rumshanddukar. 

Och de lär få göra betyd-
ligt fler, för när kvintetten 
visade upp sin produkt på 
UF-mässan i Älvsjö kamma-
de hem det mest prestigefyll-
da priset Årets UF-företag. 

Bytte krok mot klämma
Motiveringen löd: ”Snygg 
produkt som håller. Bra te-
am, extremt hög klass i alla 
delmoment. Produkt som 
går att utveckla, vi ser fram-
tiden.”

Hur man vinner med en 
handdukshängare? Petter 
Björklund, Värmdö, Gabriel 
Morin, Nacka, och David 

Grannas, Nacka, berättar 
hur de kom på lösningen 
som fick juryn på fall:

– Vi ersatte kroken på 
hängarna med en klämma 

i stället. Vi såg problemet 
med att många handdukars 
öglor slits av efter ett tag. 
Med vår lösning slipper 
man handdukar som lig-

ger på golvet, säger Petter 
Björklund, som har upplåtit 
föräldrarnas garage för till-
verkningen.

Gymnasieungdomarna 

har kryddat produkten 
med design och material-
val. Hängarna är gjorda av 
svensk ek och designade i 
tre olika storlekar och mo-

I Petter Björklunds föräldrars garage i Mörtnäs tillverkas hängarna. På bilden Petter Björklund, Gabriel Morin och David Gran-
nas. Jacob Molin, från Nacka, och Milos Luka Radovic, från Huddinge, har också varit med i projektet, men var vid fototillfället 
borta på sportlov. FOTO: JENNY FREJING

Företagardag 
kan ställas in  
VÄRMDÖ

Värmdö företagar-
dag kan efter tre år 
komma att ställas 
in. Mässan saknar i 
dagsläget lokaler. 

– Porslinsfabriken blir inte 
tillgänglig i år, i och med 
att den ska byggas om, 
och vi hittar ingen bra lo-
kal. Det krävs ju både att 
det är en rejäl lokal, ligger 
centralt och att det finns 
parkeringsmöjligheter. Det 
finns inte så många såda-
na lokaler kvar i Värmdö, 
säger LG Nilsson, styrelse- 
ledamot i Handelskamma-
ren Nacka-Värmdö.

Tidigare har man varit i 
mässhallen i Gustavsbergs 
hamn men den ska kommu-
nen bygga om till ett kultur-
hus.

I fjol hölls tredje företa-
gardagen i Värmdö, och 
både antalet utställare och 
besökare ökade, besöksan-
talet med 20 procent. 

I veckan ska Handels-
kammaren Nacka-Värm-
dö, Företagarna, Nyföre-
tagarcentrum, Nacka och 
Värmdö AffärsQvinnor och 
Värmdö företagarförening 
träffas för att diskutera den 
uppkomna situationen.

CHARLOTTA WESTLING
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Motel L  

Oavsett om dagen varit rörig, kontoret stökigt eller om 

 

More is less,  
rum fr. 650:-/natt

Men dessförinnan är det vinter. Vintern är årstiden då din bil kräver mest 
omvårdnad för att inte smuts, vägsalt och föroreningar i kombination 

med väta skall bita sig fast i lack, fälgar, glas, skrymslen och vrår. 
För att inte nämna den delikata interiören som även den skall 

stå emot vinterns härjningar. 

Just nu har vi flera förmånliga Vintererbjudanden hos 
Mr CAP i Nacka, Värmdö och Hammarby.

Välkommen att ringa oss!

Snart är det 
vår igen!

Alphyddevägen 1, Nacka
Tel: 08-574 118 18

Chamottevägen 10 A, Värmdö
Tel: 08-570 109 99

Virkesvägen 26F, Hammarby
Tel: 08-644 72 50

 problem
deller. Dessutom limmas 
hängarna fast, för att inte 
slita på badrummens eller 
kökens tätskikt.

Första företagsidén var 
att starta en prisvärd bok-
föringstjänst åt företag, 
men grabbarna kände att 
de ville hitta på något nytt. 
Och när de väl kommit un-
derfund med sin företagsidé 
ändrades designen med ti-
den, från gummibaserad till 
helmetall, och sedan till da-
gens trähängare med mag-
netfäste för klämmorna.

Vill öka vinstmarginalen
– Det har varit en lång start-
sträcka, i början såg den 
inte alls ut som den gör nu. 
Designen förändrades ju 
mer vi pratade med vänner 
och familj, säger Gabriel 
Morin.

Segern på UF-mässan i 
Stockholm innebär att kil-
larna från Värmdögymna-
siet tar sig vidare till den 
nationella tävlingen, där de 
är ett av två företag som re-
presenterar Stockholm den 
11 och 12 maj.

– Jag tror vi har en bra 
chans, det är hård och tät 
konkurrens i Stockholm. Så 
vi har potential att vinna, 
säger David Grannas.

Har ni något företag som 
ni hoppas nappar på er 
produkt?

– Först och främst måste 
vi försöka få ner produk-
tionskostnaderna för att få 
högre vinstmarginal. Men 
Designtorget hade varit ro-
ligt! Vårt mål är så klart att 
förvalta företaget som ett 
aktiebolag och sälja mer, 
även i framtiden, säger Da-
vid Grannas.

GUSTAV GRÄNDEBY

gustav.grandeby@nvp.se

Av de lokala vinnarna 
på UF-mässan återfanns 
Värmdö gymnasium 
i flera priskategorier. 
Förutom Sweholder vann 
även Concinnity UF pris i 
olika kategorier. Concin-
nity är ett företag som 
erbjuder egenproduce-
rat läppbalsam gjort på 
endast ekologiska råva-
ror, och som startats av 
Johanna Burenius, Feli-
cia Tobali Ekberg, Maria 
Stappe, Linda Flodin och 
Sofia Frohm.

Värmdö gymnasium 
dominerade mässa

Färre nya 
företag  
NACKA/VÄRMDÖ

I Stockholms län ökar 
antalet nystartade 
företag – men Nacka 
och Värmdö avviker 
svagt från trenden. 

Bolagsverket har presente-
rat data över antalet nystar-
tade företag i Stockholms 
läns kommuner, och Nacka 
och Värmdö utmärker sig 
negativt. I Värmdös fall 
rör det sig visserligen om 
en obetydlig minskning, 
från 330 år 2013 till 329 år 
2014. I Nacka startades 764 
företag år 2014, 33 färre än 
år 2013.

Antalet konkurser i Nacka 
var 52 år 2014, medan siff-
ran för Värmdö var 23.

INGEMAR LUNDIN

Nystartade företag

Stockholms län
2014: 21 981 (+646)
2013: 21 335

Nacka kommun
2014: 764 (-33)
2013: 797

Värmdö kommun
2014: 329 (-1)
2013: 330

KÄLLA: BOLAGSVERKET

Uppsving i länet – 
minskning lokalt
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Catering & Event • Tel 08-27 03 14 • www.onzo.se

Undfägnad på äkta råvaror
Kickoff - Krokodilkalas 
Event - Fest - Mottagning 
Minnesstund 

Köksmästarna har ett förflutet från 

Operakällaren, Grand Hotel, 

Stallmästaregården och 

S:t Moritz i Schweiz.

TEMA NÄRINGSLIV

NACKA/VÄRMDÖ
Sammansvetsande 
eller splittrande?

AW-ölen må vara 
en på många arbets-
platser helig insti-
tution – men dess 
effekter är inte själv-
klara.

– Det beror ofta på 
hur stämningen är på 
arbetsplatsen, säger 
organisationskonsul-
ten Johan Stenlund.

Att mötas över borden, det 
vill säga utbyta tankar över 
ett par så kallade ”glas”, 
brukar ses som ett bra sätt 
att bygga band till kollegor, 
men risk finns att ett happy 
hour-pass slutar i gravöls-
stämning.

Johan Stenlund, konsult 
på Vidare Organisationsut-
veckling Sverige AB, livnär 
sig på att bygga lagkäns-
la på arbetsplatser. After 
work-aktiviteter, med eller 
utan alkohol, är enligt hans 
uppfattning ingen säker väg 
till ökad sammanhållning.

– Det finns former av 
teambuildningar där man 
åker ribbåt eller ägnar sig åt 

olika former av fysiska sys-
selsättningar. Man krigar 
mot varandra i paintball, 
spelar bowling eller så. Det 
är ju kul för stunden, men 
det ändrar inte nödvändigt-
vis på hur du och jag beter 
oss mot varandra. Likadant 
är det med AW-ölen.

Osämja kan komma fram
– AW-ölen kan ju även få 
negativa effekter i form av 
frågor som uppstår: Var al-
la bjudna, varför kom inte 
alla, fanns det de som inte 
ville komma och varför? 
Man kan känna sig utanför. 
Grupperingar kan uppstå, 
fortsätter Johan Stenlund.
Vad är då nyckeln för att 
ett after work-initiativ ska 
bli bra?

– Det beror ofta på hur 
stämningen är på arbets-
platsen. Är stämningen god 
blir i regel utgången trevlig, 
men om det finns en osäm-
ja riskerar den att komma 
fram, säger Johan Stenlund. 

Han framhåller samtidigt 
att en AW även kan lösa 
eventuella knutar som upp-
stått mellan kollegor. 

– Om du och jag är osams 
om hur vi ska jobba så kan-
ske jag under AW:n kom-

mer underfund om att du 
är jättetrevlig. Då kanske 
vi når varandra den vägen. 
Men jag tror det är bättre 
om vi pratar med varandra 
under mer organiserade 
former. Generellt är nyck-
eln att bättre lyssna. Vi pra-
tar bägge två, men är det 
någon av oss som lyssnar?

Sett till det lokala pubut-
budet är AW:ns eventuella 

för- eller nackdelar dock 
närmast en sekundär frå-
ga. Både Nacka och Värm-
dö har fått kritik för skrala 
möjligheter till uteliv, men 
en anläggning som vill eta-
blera sig som AW-alterna-
tiv är Djurönäset som varje 
fredag, mellan 17 och 21, 
arrangerar loungebar med 
rabatterade priser på både 
mat och dryck.

– Och vid sista fredagen 
varje månad har vi en spe-
ciell temadag som vi kallar 
”äntligen fredag”. Det är 
olika teman, det kan va-
ra öl- och whiskyspel eller 
bordshockeyturneringar. Vi 
har haft pianister, vinprov-
ningar och föreläsningar 
och senare i vår kommer vi 
ha livepainting där konst-
nären Patrik Lundell må-

lar en tavla samtidigt som 
AW-kvällen pågår, säger 
restaurang- och eventche-
fen Catrin Niemi Furubom 
och tillägger:

– AW-kvällarna ingår i en 
kampanj som vi sedan någ-
ra år tillbaka drivit för att bli 
mer publika och kända för 
Värmdöborna.

INGEMAR LUNDIN

Öl efter jobbet – aw eller på? 

Det finns inte särskilt många ställen i Nacka och Värmdö som riktat in sig på after work. Djurönäset, som arangerar lounge-
bar varje fredag, är ett undantag.   FOTO: DJURÖNÄSET
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ANTA
UTMAN-
INGEN!

Mer info www.nackahalvmara.se

HUVUDPARTNER MEDIAPARTNER

Utmana er själva och andra företag 
på Nacka Halvmarathon den 2 maj
Sträckor från 21 km till 5 km. En härlig friskvårdsaktivitet 

där alla företag och organisationer kan vara med.

Kom och träffa oss på Nacka Företagar-
träff 10 mars. Du hittar oss i monter 129. 

Ps Missa inte Anders Szalkais seminarium 
”Kom igång eller utvecklas som löpare” kl. 13.00.

NACKA STRAND
Nacka företagarträff 
börjar bli en institu-
tion, men allt handlar 
inte om traditionell 
business. I år blir 
det ännu mer miljö, 
hälsa och musik på 
mässan.

Företagarträffen brukar gå 
som tåget i Nacka nu för 
tiden, med besöks- och ut-
ställarrekord varje år. Men 
i år har det varit trögare att 
locka lokala företagare att 
köpa yta på Nacka Strands-
mässan.

En orsak kan vara att 
mässan flyttats fram tre 
veckor. Ett beslut som fat-
tades på grund av att kon-
ferensanläggningarna alltid 
håller till på en eventmässa 
i Kista vid samma tidpunkt, 
och för att Företagarträffen 
alltid legat så tätt in på julen.

– Det här kanske inte pas-
sar företagen lika bra. Käns-
lan är att det är lite försikti-
gare, jag vet inte om vi fyller 
platserna i år, säger Hélène 
Dahlberg, en av arrangörer-
na av Företagarträffen.

Tror på 2 500 besökare
Om man jämför mässan 
med föregående år, så kom-
mer skillnaden gestalta sig i 
att allt fler företag inriktar 
sig på miljö, hälsa och mu-
sik. Framför allt vänder sig 
musikgenren till yngre en-
treprenörer.

– Vi har startat samarbe-
ten med Rytmus (musik-
gymnasium, redaktionens 
anmärkning) och Design-
gymnasiet. Dessutom kom-
mer upSweden hit, de hjäl-
per unga företag som vill in 
i musikbranschen. De är lite 
som musikens motsvarighet 
till Nyföretagarcentrum, sä-
ger Hélène Dahlberg.

I mitten av 2000-talet 
ställde 60-70 företagare ut, 
och mässan kunde räkna in 
ungefär ett hundratal besö-
kare. 

Förra året var mässan 
utsåld (220 utställare) och  
2 300 personer besökte 
mässan. 
Vad tror du siffrorna lan-
dar på i år?

– Då tror jag vi får 2 500 
besökare och 200 utställare, 
säger Hélène Dahlberg.

GUSTAV GRÄNDEBY

gustav.grandeby@nvp.se

Några punkter på Företagarträffen 10 mars
08.30 Hur går det för värl-
den, Sverige och företa-
gen? 
Debatt med ekonomijour-
nalisten Anders Andersson 
som moderator. Bland an-
dra deltar rådgivaren och 
Nackabon Per Schlingmann.

11.00 Hur blir det med 
infrastrukturen i Nacka/
Värmdö?
Debatt mellan Handels-
kammaren, politiker och 
stadsplanerare. NVP:s 
chefredaktör Anders  
Milde modererar.

14.00 Ta betalt  
på flera sätt
Handelsbankens Paul 
Wåhlander och Jonas Me-
din berättar om smarta 
betalningslösningar för 
e-handel och annan för-
säljning.

Mer musik på träffen

Hélène Dahlberg.
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KULTUR  
& NÖJE
Kulturredaktör: Lennart Spetz
Tel: 555 266 21  e-post: lennart.spetz@nvp.se

UTMÄRKELSE Konsthallen Artipelag har ut-
setts till stockholmarnas favoritmuseum 2015 
i kategorin bästa restaurang/café. Cirka 2 000 
personer boende i Storstockholm har fått tycka 
till om 39 muséer i staden. Undersökningsföre-
taget Evimetrix har initierat tävlingen. 

FÖRFATTARBESÖK Den isländske författaren Jón Kalman 
Stefánsson, som nyligen nominerades till Nordiska rå-
dets pris 2015 för sin roman ”Fiskarna har inga fötter”, 
kommer till Nacka. Tisdagen den 10 mars klockan 19.30 
besöker han Dieselverkstadens bibliotek, för att inför 
publik samtala med förläggaren Svante Weyler.

Tandblekning

Tandhygienist

Barntandvård

Allmäntandvård

Estetisk tandvård

Implantat

Undersökning  390:-Just nu halva priset

6 röntgenbilder ingår. Ordinarie pris: 780:-

Gäller t.o.m. 30 april och endast nya patienter

08-717 92 90
www.saltsjobadenstandvardsteam.se

Fisksätra torg 20 Saltsjöbaden

08-717 92 90
www.saltsjobadenstandvardsteam.se

Fisksätra torg 20 Saltsjöbaden

08-718 22 80 
www.nackatandvardsteam.se

Telefonstigen 2  Nacka

Ak

07
(Gä

Akut:

0704-92 76 28

(Gäller båda klinikerna)

Nu är det dags 
för Fias Alltjänsts 
vårerbjudande
Nu när vårsolen tittar in och man längtar efter att vårstäda 
sitt hem, erbjuder vi oss att putsa dina fönster och/eller städa.
Detta för endast 150:- per timme efter RUT-avdrag.
Gäller 2/3-30/4.  Gäller ej flyttstädningar.

Vi kan även hjälpa till med din trädgård, snickra, måla och 
tapetsera m.m. Pris: 180:- per timme efter ROT-avdrag.
Vi kan flyttstäda, samt ge omsorg och ledsagning m.m. för 
165: -per timme efter RUT-avdrag.
Ring så får vi prata om just dina önskemål.

Ann-Sofi Österberg (verksamhetschef) 
Tel: 070-532 98 49

FISKSÄTRA
Singelaktuella 
sångerskan och 
låtskrivaren Sabina 
Ddumba spås en 
lysande framtid och 
arbetar med några 
av världens största 
producenter i Los 
Angeles och London. 
Men när det var dags 
för pressbilder ville 
hon att de skulle tas i 
Fisksätra. 

– Här jag har mina 
rötter och det var här 
jag skrev mina första 
låtar, säger hon. 

Sabina Ddumbas gospeldof-
tande ballad ”Scarred for li-
fe” var en av förra årets mest 
spelade låtar i P3. Nu är hon 
aktuell med uppföljaren 
”Effortless” som hon redan 
framfört i både Nyhetsmor-
gon och på Grammisgalan. 
Men att uppträda i tv är 

Fiskis 
Sabina Ddumba  

När popkarriären tar fart passar Sabina Ddumba på att sprida bilden av Fisksätra. Där har hon tagit pressbilderna.  FOTO: SAGA BERLIN (NICEGUZZ)
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SÄRSKILT KULTURBIDRAG: För kulturföreningar.
STIPENDIER: Arbetsstipendium, kulturstipen-
dium, ungdomskulturstipendium & ungdoms-
ledarstipendium. Sök eller nominera senast 31/3.
Info & blanketter: varmdo.se Välkommen med 
ansökan! Kultur- och fritidsnämnden

GUSTAVSBERGBALETTEN
Platser kvar. 
Info & anmälan: www.gustavsbergbaletten.se

VÄRMDÖ SCENSKOLA
Platser kvar. 
Info & anmälan: www.varmdoscenskola.nu

UNGKULTURHUSET GURRABERG 
13-25 år. Gratis. 
7/3, 14/3, Vogue-dance kl 13-15
9/3, 16/3, DJ kl 18-20
11/3, Slagverk kl 19-20.30
11/3, Keramik kl 17-20
16/3, Musikvideo kl 17-20
Info & anm: gurraberg.com, 
info.gurraberg@gmail.com 
Arr: Ungkulturhuset Gurraberg

KURSER I KERAMIK/KONST/BRODERI  
Tyra Lundgrens v 25. Info & anm: 08 789 42 00, 
www.folkuniversitetet.se/varmdo
Arr: Folkuniversitetet

BOKCIRKEL
4/3, 15/4, 20/5 kl 14-15. Anm: 08 570 474 17, 
maria.vogel@varmdo.se. 50 kr. 
Arr: Gustavsbergs bibliotek

4 MARS KL 18 
ÄLSKADE UNGE!
Sandra Jonsson om lyckan att vara förälder och 
om dess ledarskap enligt Jesper Juul. Gratis. 
Anm: sandra.hansson@varmdo.se
Arr: Gustavsbergs bibliotek
7 MARS KL 12.15-16.15
KERAMIK/DREJNING  
Skapa i lera, alla nivåer. Tyra Lundgrens v 25.
Info & anm: www.folkuniversitetet.se/varmdo, 
08 789 42 00. Arr: Folkuniversitetet
7 MARS KL 14
ZIGGAZING  
Ensemble Yria. Ett musikäventyr för 1-5 år. 
Gustavsbergsteatern. Bilj: bokagrupp.se/varmdo
Arr: Värmdö kultur- och fritidsenhet

8 MARS KL 12.15 -16.15
KERAMIK/PORSLINSLERA
Prova på. Tyra Lundgrens v 25.
Info & anm: www.folkuniversitetet.se/varmdo, 
08 789 42 00. Arr: Folkuniversitetet

8 MARS KL 18
KAMPEN MOT ONDSKAN 
Ord, konst och musik. Gustavsbergs k:a. 
Arr: Gustavsberg-Ingarö församling

11 MARS KL 14-15
STICKCAFÉ 
Fika. Drop-in. Ingen anmälan.
Info: varmdo.se/bibliotek. 
Arr: Gustavsbergs bibliotek

11 MARS KL 19
FÖRFATTARBESÖK
Lasse Berg om sin bok 
”Ut ur Kalahari – drömmen om det goda livet”. 
Bilj. 25 kr.
Arr: Gustavsbergs bibliotek

14 MARS KL 14
DRÖMMER JAG?
Dansäventyr med aliEN dance company, 4-6 år. 
Bilj: bokagrupp.se/varmdo. Gustavsbergsteatern. 
Arr: Värmdö kultur- och fritidsenhet

VÄRMDÖ BIBLIOTEK 
www.varmdo.se/bibliotek 
Gustavsbergs bibliotek:
Sagostund: 3-5 år. Tis 3/3 kl 9.30-10. 
Babyrim: 4-10 mån. Ons 11/3 kl 13.30-14. 
www.bokagrupp.se/varmdo
Advokatjour: Tis 3/3 kl 17-18.30. 
Svenskt språkcafé. Tors 5/3, 12/3 kl 10.30-12. 
Info: britaakesson@telia.com. 
Samarr: Röda Korset

GUSTAVSBERGSTEATERNS BIO 
Pingvinerna: Sön 8/3 kl 13.30, 7 år, 75 kr, 2D
Sune i fjällen: Sön 8/3 kl 15.45, bt, 80 kr
Chappie: Sön 8/3 kl 19, 90 kr
Trevligt folk: Tis 10/3, kl 19, bt, 90 kr
Fullst. program & bilj: www.eurostar.se

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: 
Värmdö bibliotek, kultur- och fritidsenhet och kulturskola 
tel 570 470 00 (vxl) eller www.varmdo.se
Gustavsbergs Porslinsmuseum tel 570 356 58 eller 
www.gustavsbergsporslinsmuseum.se

ingenting som gör den blott 
21-åriga sångerskan och 
låtskrivaren nämnvärt ner-
vös. Trots sin unga ålder har 
hon redan stor erfarenhet 
av att spela i de stora sam-
manhangen, men då som 
en av medlemmarna i kören 
Tensta Gospel Choir.  
  – Det känns jätteskönt att 
ha den erfarenheten. Då 
behöver jag inte ägna en 
massa energi åt att försöka 
lugna ned mig själv. Nu kan 
jag istället fokusera på att 
göra ett bra framträdande, 
säger hon.  

Genombrott i gospelkör
Det var för sju år sedan som 
hon sökte sig till en av lan-
dets mest etablerade och 
erkända körer. Tack vare 
Tensta Gospel Choir och 
körens samarbete med ar-
tisten Jenny Wilson byggde 
hon upp ett kontaktnät i 
branschen och insåg att det 
faktiskt inte var en omöjlig-
het att en dag kunna ägna 
sig åt musiken på heltid.  

– När jag fick in en fot i 
branschen kändes det inte 
längre lika svårt. Jag börja-
de köra med andra och efter 
ett tag visade folk intresse 
för att jobba med mig. Jag 
har alltid haft uppbackning 
av folk som trott på mig mer 
än vad jag trott på mig själv 
och det är väldigt viktigt.  

Sjunger på Katy Perrys låt 
Förhoppningen är att debu-
talbumet ska ges ut till hös-
ten, och det senaste halvår-
et har hon pendlat mellan 
hemmet i Liljeholmen och 
studior i London och Los 

Angeles. Producenterna 
hon arbetar med har alla en 
diger meritlista med artister 
som Britney Spears och Ma-
ry J Blige på sitt samvete. 
Och enligt musiktjänsten 
Spotify är Sabina Ddumba, 
som faktiskt hörs i Katy Per-
rys hitsingel ”Walking on 
Air”, 2015 års stora stjärn-
skott på musikhimlen. Själv 
tar hon det med ro. 

– Samtidigt är det skönt 
att ha uppbackning och veta 
att folk stöttar mig. 
Hur kommer det sig att 
dina pressbilder är tagna i 
Fisksätra?

– Jag bodde i Fiskis tills 
jag var 16, det är där jag är 
uppvuxen och det kommer 
alltid att vara hemma för 
mig. Det är där jag har mina 
vänner, dagisfröknar, brö-
der och kusiner. Sedan var 
det ju där jag spelade in min 
första låt, som tioåring. Den 
var visserligen asdålig, men 
ändå, skrattar hon. 

PATRIK WIRÉN

 alltid hemma
 tar avstamp där musikkarriären började

”Jag har alltid 
haft uppbackning 
av folk som trott 
på mig mer än 
vad jag trott på 
mig själv och det 
är väldigt viktigt.”
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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 3/3, kl 11.00 Senior-Qi gong. Kl 12.00 Tisdagssop-
pa. Kl 13.00 Oasen. Kl 16.30-20.00 Ungdomskväll.
Onsdag 4/3, kl 08.30 Morgonmässa. Kl 18.00 Scouter 
(Arbetsgården).
Torsdag 5/3, kl 13.00 Finsk samtalsgrupp. Kl 19.00 Bibel-
grupp. Söndag 8/3, kl 11.00 Högmässa i Boo kyrka, Sandra 
Signarsdotter. Kl 18.00 Konsert i Boo kyrka, Johannespas-
sionen, Boo Kammarkör. Se annons! Måndag 9/3, kl 10.00 
Må bra-gruppen. Kl 12.00 Kyrkliga arbetskretsen. OBS! 
Ny tid. Tisdag 10/3, kl mars, 11.00 Senior-Qi gong. 12.00 
Tisdagssoppa. 13.00 Oasen. 16.30-20.00 Ungdomskväll. 
19.00 Zenmeditation. 19.00 Ungdomsmässa.
www.booforsamling.se

Djurö, Möja och Nämdö församling
Djurö kyrka: Torsdag 5/3, kl 09.30 Morgonmässa. Lördag 
7/3, kl Församlingsdag i fastan i Klockargården kl 10-14. 
Söndag 8/3, kl 16.00 Kvällsgudstjänst med Yvonne Hallin.
Möja kyrka: Söndag 8/3, kl 11.00 Gudstjänst med nattvard 
med Yvonne Hallin.

Nacka församling
Nacka kyrka: Onsdag 4/3, kl 18.00 Kvällsmässa, J Ekvall. 
Söndag 8/3, kl 11.00 Högmässa, J Ekvall, G Tornving, 
Nacka ungdomskör, söndagsskola. 
Nacka kapell: Onsdag 4/3, kl 8.30 Mässa, Y Jansson.
Älta kyrka: Tisdag 3/3, kl 12.00 Lunchträff, M Norlin. 
Torsdag 5/3, kl 9.00 Morgonandakt, M Hofmann. 
Söndag 8/3, kl 11.00 Gudstjänst, EK Fackel, C Granberg, 
söndagsskola. Måndag 9/3, kl 11.00 Måndag i Älta.
Fisksätra kyrka: Tisdag 3/3, kl 18.00 Fisksätramässa,        

PS Passmark. Söndag 8/3, kl 17.00 Konsert med söndags-
bön, B Nyberg, O & E Lobas. Måndag 9/3, kl 10.00 Öppen 
dörr. Kl 11.45 Måndagsbön.
Forumkyrkan: Torsdag 5/3, kl 13.00. Torsdagsträff. 
Söndag 8/3, kl 11.00 Musikgudstjänst, I Lundberg, 
S Jämtbäck, kören Cantus Forum. Kl 13.30 Musikari.

Saltsjöbadens församling
Tisdag 3/3, kl 11.45 Lunchmässa. 
Kl 19.00 Au Pair Café, Församlingshemmet.
Onsdag 4/3, kl 09.00 Morgonbön, Skogsö kapell. 
Kl 18.30 Kvällsmässa. Kl 19.00 Ung i kyrkan. 
Torsdag 5/3, kl 09.00-12.00 Öppet hus - Babysång & café, 
Församlingshemmet. 
Söndag 8/3, kl 11.00 Mass of the Celtic Saints, Gunnel 
Mauritzson, solist, Stefan Gustafson, piano,  Patrik Boman, 
bas, Anette Leitz, flöjt, Saltarkören, Katja Själander dir. 
Tisdag 10/3, kl 12.00 Tisdagslunch, Peter Sterner 
Gunnarsson och Katja Själander spelar vårmusik.
Anmälan senast 6/3 08-748 19 14.
Onsdag 11/3, kl 09.00 Morgonbön, Skogsö kapell. 
Kl 18.30 Kvällsmässa.
www.merasaltis.se

Skärgårdskyrkan Värmdö
Tisdag 3/3, kl 19.00 Bibelstudium. 
Torsdag 5/3, kl 9-12 Baby-Café.
Söndag 8/3, kl 11.00 Gudstjänst Tatta Lennartsson mfl. 
Söndagsskola. Kyrkkaffe. 
www.skargardskyrkan.nu

  PREDIKOTURER  e-post: predikoturer@nvp.se

TACK ▼ 

Tack för ert fantastiska 
engagemang och omtanke 
om våra barn, Elin och 
Lovisa! Ni på Sjöstjärnan 
och Snäckan är bäst! 
Kram från familjen 
Stomberg.

GRATTIS     ▼ 

Vår stora tjej har nu fyllt 8 år. Massor av kramar till dig från 
mamma, pappa och Gabriel. Vi älskar dig, gumman!

GRATTIS     ▼ 

Vår Hugo fyller 10 år den 3 mars och det vill vi fira. Du är 
bästa killen och vår prins det kommer du alltid att vara. Ha 
en rolig födelsedag! Massor av kramar från mormor och 
morfar, Asterix och Newton.

Hjälp oss hjälpa katterna!
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FAMILJENYTT

Vår älskade Mamma, 
Farmor och Svärmor

Berit 
Andersson 

Ramsdalen

* 26 mars 1935 

Har lämnat oss i 

stor sorg och saknad 

† 12 februari 2015

LEIF 

KJELL 

TOMMY 

GUNNAR 

Övrig familj, 

släkt och vänner

Vart du än går så har du 
Våra hjärtan med dig 

på vägen

Begravning äger rum i Värmdö 
Kyrka torsdagen den 12 mars kl 

11.00. Efteråt inbjudes till minnes- 
stund i Sockenstugan. OSA 

senast 6 mars till 0708-191224 
eller gunnar.a@bredband.net. 
Istället för blommor, tänk på 

Värmdö blomsterfond 
Pg 464907-5.

GRATTIS     ▼ 

Grattis på 7-årsdagen, älskade Elias! Nästa år firar vi med 
dunder och brak på din riktiga dag 29/2. Puss från mamma 
och pappa.

VÅRT 90-KONTO KONTROLLERAS AV SVENSK INSAMLINGSKONTROLL

Ge din jubileumsgåva på pg 90 91 92-7, 
www.hjart-lungfonden.se eller ring
0200-89 19 00.

tillsammans r äddar vi  liv

En katastrof sker på en 
sekund. Vi kan skicka en 
operationssal inom 
några timmar.
I katastrofsituationer hänger allt på att agera 
snabbt. Sms:a LÄKARE till 72970 så skänker du 
50 kr eller gå in på lakareutangranser.se för att 
ge din gåva. Tack. 

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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STRÖMMA OUTLET
STOCKHOLMS STÖRSTA SORTIMENT
TILL STOCKHOLMS LÄGSTA PRISER

Butiken hittar du på Värmdö, vid Strömma Kanal
Öppettider: Torsdag-Lördag 11-17, Söndag 11-16

www.strommaoutlet.com facebook.com/strommaoutlet
Tel: 571 406 10

STOR  FLYTTREA
Vi flyttar nu till nya större lokaler
butiken skall tömmas på alla varor

allt i butiken har prissänkts 
upp till 50%

Påslakan, Underlakan, Örngott, Överkast
Frotté, Belysning, Möbler, Plädar, Present

Morgonrockar, Sovtäcken, Sovkuddar
Prydnadskuddar, Ljus, Doftljus

Persienkajal Orientmattor AB
Ektorpsv 4 (i Ektorp centrum), Nacka
Mån-fre 11-18, Lör 11-16, Sön 10-16
08-716 27 23, www.persienkajal.just.nu
Etablerad sedan 2000

KVALITETSREA!
Välj ett miljövänligt 

alternativ genom att 

köpa en kvalitetsmatta 

som håller längre! 

Välkommen in och 

låt dig inspireras av 

vackra och unika 

konsthantverk och 

njut av våra utsökta 

erbjudanden.

30-40% rabatt
på 1000-tals utvalda handknutna äkta mattor.

20% rabatt på rengörning och reparation av alla sorters mattor.

20% rabatt på röllakan, rya och kelimmattor.

HEMMESTA
Visst blev det ett 
sportigt lov i  Värm-
dö. Ungefär 1 500 
elever deltog i 
Lillsveds årliga sport-
lovsaktiveter. 

Några hundra av 
dem prövade par-
kour inomhus.

I Hemmestaskolans sport-
hall kryllar det av sportlovs-
lediga barn som hoppar och 
klättrar över redskapen.

– Vi försöker simulera 
en gatumiljö, säger Gustav 
Kransberg.

Han är elev på Lillsveds 
folkhögskola och ansvarar 
för dagens pass. 

Blackminton och vikingar
– Det är smidigheten man 
vill åt. Barnen tycker att det 
är häftigt, många har sett 
parkourfilmer på Youtube, 
fortsätter han.

Nioårige Linus, en av del-
tagarna, har knappt tid att 
prata med NVP.

– En av mina kompisar 

gillar parkour och då ville 
jag också pröva. Man kan 
göra tricks och volter och 
det, säger han i farten.

Under lovet arrangerade 
Lillsved även bland annat 

blackminton, vikingaläger, 
disco och de alltid lika po-
pulära gladiatorspelen. 

Sammanlagt deltog up-
pemot 1 500 elever, enligt 
läraren Henrik Österberg.

– Alla elever i Värmdö får 
reda på detta, genom skolan 
och föreningslivet.

HANNA BÄCKMAN

hanna.backman@nvp.se

Lillsved tog gatan till hallen
Parkourpasset i Hemmestaskolans sporthall, som var en del av Lillsveds stora årliga sportlovssatsning, lockade många barn 
i förra veckan. FOTO: JENNT FREJING

Redskapen ska simulera en gatumiljö, där barnen får klättra och hoppa. Många av barnen 
har inspirerats av parkourfilmer på Youtube. FOTO: JENNY FREJING

Måla
om?
Målaren hittar du bland Yrkes & Hantverksannonserna
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DET HÄNDER
MÅLNINGAR, GLASKONST OCH SMYCKEN
Nackakonstnären Anita Franzén deltar vid Stock-
holms konstsalongs vårvisning, i Bergrummet på 
Skeppsholmen 7/3-15/7 med 100 utställare. 
Öppet kl 12-18. Entré 50:-. www.stockholms- 
konstsalong.se och www.konsthant.se

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 4 MARS

FÖRELÄSNING Älskade unge! 
Om föräldraledarskap av  
i dag på Gustavsbergs bibli-
otek kl 18.00. Sandra Jonsson 
föreläser och reflekterar 
över att vara förälder, med 
utgångspunkt i Jesper Juuls 
relationistiska tankesätt. 
Gratis. Anmälan sandra.
hansson@varmdo.se

SECOND HAND BUTIK och KAFÉ 
kl 11.00-15.00 på Fredrik 
Jahns Gränd 18 B i Finntorp.
Uppl. 716 08 64 tel.svarare
Arr: Röda Korset Nacka- 
Bookretsen och   
Saltsjöbadskretsen. 

BOULE spelas i Nybacka-
skolan i Orminge, kl 13-16. 
Info: Reino 570 283 74.       
Arr: Värmdö boulesällskap.

TORSDAG 5 MARS

BOO HEMBYGDSGÅRD har 
öppet kl 10-12. 
Kom och ta en kopp kaffe 
med dopp och titta i våra 
arkiv med bilder, tidnings- 
urklipp och gamla kartor 
eller läs gamla nummer av 
Booposten och Koldals-
bladet. Loppmarknaden är 
öppen vid tjänligt väder.
Boo Hembygdsförening, 
Nämdöstigen 1.

STICKCAFÉ välkommen att 
sticka i Forumkyrkan kl 14.00. 
Ledare: Inger Lundberg.

TRÄFF FÖR SOCIAL SAMVARO 
äger rum kl 13.00-15.00 på
Fredrik Jahns Gränd 18 B i 
Finntorp. Uppl. 716 08 64 (tel.
svarare). Arr: Röda Korset 
Nacka-Boo.

FREDAG 6 MARS

MOGEN DANS i Boo Folkets 
hus kl 13–16. Ikväll livemusik 
av Kjell & Magnus. Kafé-
servering. Buss 471, 444 fr. 
Slussen till Orminge C. Fri 
parkering.
 
BARNRYTMIK i Dieselverksta-
den i Sickla. Sjung, dansa och 
ha kul tillsammans med ditt 
barn. Drop-in varje fredag 
6/2 - 8/5 (ej 3/4 eller 1/5), kl 
10.15 1 - 4 år och småsyskon 
kl 11.30 2 - 8 mån, kl 13.00 
1 - 2 år.
Pris: 80:-/barn. Syskon 40:-.
Ledare: Charlotte Wihk.

LÖRDAG 7 MARS

MUSIK OCH SKOJ med Inga 
Rising! Kom och sjung tillsam-
mans kl 11.00 på Saltsjöbadens 
bibliotek.

LÄXHJÄLP och TRÄNA SVENSKA
med Röda Korset i Boo på
Orminge bibliotek kl 11-13.
Uppl. A-C Malmlöf 0730 676 253. 
Arr: Röda Korset Nacka-Boo-
kretsen.

AFRIKANSK DANS  Kom och 
prova på afrikansk dans på 
lördagar i Fisksätra Aktivitet-
center (bredvid Ica) kl 16-17 
för barn och familj, och kl 17-
18 för vuxna. Kostnadsfritt 
för barn. Gilla oss på Face-
book: Darra Musik & Dans 
webb: sportnik.com/darra

SECOND HAND BUTIK och KAFÉ 
kl 11.00-15.00 på Fredrik 
Jahns Gränd 18 B i Finntorp.
Uppl. 716 08 64 tel.svarare.
Arr: Röda Korset Nacka-
Bookretsen och Saltsjöbads-
kretsen.

SÖNDAG 8 MARS
UNG & STRESSAD, ELLER?
Ett diskussionscafé för dig 
som är intresserad av hur 
unga mår. Kl 14.00-16.00 i  
unkulturhuset Gurraberg.
Föreläsningar med Cazandra 
Wimnell och United Sisters 
Anne Levin. Gratis, och vi 
bjuder på våfflor och fika. 
Välkommen! Arr: Miljöpartiet 
i Värmdö.

FILMKNUTEN visar kultklas-
sikern ”Blade Runner – the 
final cut” kl 19-21 Plats: Älta 
Kulturknut i Älta centrum. 
Entré 50:-. Förköp: Älta Kul-
turknut. Bokning: 773 32 20 el 
info@altakulturknut.se

FINSK MUSIKLEK för alla barn 
med finsk anknytning.
Vi leker i musikens värld 
genom att spela, sjunga, 

dansa och rimma på finska.
Vi träffas kl 13.30 i Forum- 
kyrkans lokaler. 
Ledare: Hannele Iivonen.

ÖPPET HUS i Boo Hembygds-
gård kl 13-15. Kom och ta en 
kopp kaffe med dopp och 
titta i våra arkiv med bilder, 
tidningsurklipp och gamla 
kartor eller läs gamla num-
mer av Booposten och Kol-
dalsbladet. Loppmarknaden 
är öppen vid tjänligt väder.
Boo Hembygdsförening, 
Nämdöstigen 1.

MÅNDAG 9 MARS
GULDKANTENS LOPPIS
Välkomnar dig och dina 
vänner att fynda allehanda 
saker. Hästhagsterrassen 1, 
Gustavsberg kl 12-17.
Arr: Guldkanten.

TISDAG 10 MARS

HÖGLÄSNING Skådespelaren 
Kristina Adolphson läser ur 
brevväxlingen mellan Strind-
berg och Harriet Bosse. 
Kl 14.00 på Gustavsgården. 
Arr: SPF Värmdö.

SAMTAL med Per-Birger 
Kalldin, Boo-politiker och 
grundare av Kilsvikens båt-
klubb med mera. Boo Hem-
bygdsgård, Nämdöstigen 1, 
kl 18.30.

NACKA KYRKA • Söndag 8 mars kl 18.00

S:T ERIKS ORKESTERFÖRENING
Biljetter i entrén. 140 kr (endast kontanter) Medarrangörer: Bilda, Nacka k:n, SOF-KUR

FILIP GRADEN SPELAR 
HAYDNS 2:a CELLOKONSERT
med S: t Eriks Orkesterförening
Dirigent Michael Lagerström
Dessutom bjuds på mäktig orkestermusik
Sibelius Finlandia, Mussorgskij En natt på Blåkulla

Chatchaturian Adagio ur Spartacus

UTSTÄLLNINGAR

FÅGEL, FISK OCH MÄNNISKA 
keramiska verk av unge 
japanske keramikern Ryozo 
Miki. Visas på Gustavsbergs 
porslinsmuseum 28/2-3/5.

MÅLERIUTSTÄLLNING av 
konstnären Sabina Kadiyska 
visas på Fisksätra bibliotek 
tom 24/3. Välkomna!

ÖVRIGT 

PRÖVAT AA ÄN? Önskan om 
att sluta dricka är det en-
da kravet för att vara med 
i Anonyma alkoholister. 
Tisdag slutet möte kl 19.00. 
Fredag kl 19.00 öppet möte. 
Söndag kl 09.00 slutet möte. 
Välkommen till Värmdöga-
tan 3, Gustavsberg.

HEMMESTA LOPPIS 
har öppet tisdag-fredag kl 
14-19 och lördag-söndag kl 
11-16. Fri parkering. Mer info 
www.hemmestaloppis.se

GRAFFITI SPACES Graffitiut-
ställning på Stockholms läns 
museum. I utställningen 
visas sju personliga installa-
tioner från sju fysiska platser 
som alla varit stilbildande för 
Stockholms graffiti. Utställ-
ningen pågår tom 6/9 2015.  
Fri entré. Öppet ti-to kl 12-17, 
fr-sö kl 12-16.



NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 3 MARS 2015  32

SPORT
Tipsa sporten 
Tel: 555 266 26 
e-post: sport@nvp.se

Gustav Grändeby reporter
555 266 24
gustav.grandeby@nvp.se

Ingemar Lundin sportchef
555 266 27
ingemar.lundin@nvp.se

BANDYKVAL Den 6 och 8 mars spelar Gustavsbergs bandy för sin över-
levnad i allsvenskan norra. Vilka de ska möte var dock oklart vid NVP:s 
pressläggning, då lottningen baserades på det lag som låg närmast 
geografiskt Värmdö. När det visade sig att det stod mellan de två Ka-
lixlagen Nyborg och Karlsborg, hade ännu inte Svenska bandyförbun-
det bestämt sig för hur de skulle göra. 

Skuru krossade 
jumbolaget
NACKA HANDBOLL Med 
bara en vinst och en oav-
gjord på 20 matcher var 
det ytterst lite som talade 
för att Tyresö skulle kunna 
rubba Skuru i Nacka boll-
hall i lördags. Det gjorde 
de inte heller. Skuru var 
revanschsugna efter Säve-
hofmatchen och vann med 
hela 33-14. Laget släppte 
endast in fem mål i första 
halvlek. ”Tillsammans 
sprang vi sönder Tyresö 
och ökade på vår målskill-
nad rejält”, skrev Linnéa 
Claesson i Skurubloggen på 
NVP.se
 

VHC fick med 
sig en poäng
VÄRMDÖ HOCKEY En-
dast ett av de sex lagen i 
Värmdö HC kvalgrupp får 
spela i hockeyettan nästa 
år. VHC inledde i söndags 
kvalserien med att möta 
Tumba på bortplan. I en 
tät och jämn match hade 
Tumba länge ledning med 
uddamålet, men i tredje 
perioden lyckades Värmdö 
återigen kvittera till 2-2. 
Men på övertid stötte Tum-
ba in segermålet 3-2. 

Kollapsade efter 
trygg ledning
INGARÖ INNEBANDY Det 
tredje lokala laget i inne-
bandyettan, Ingarö IF, har 
sedan länge varit nedflytt-
ningsklara, då de ännu inte 
vunnit en match. I förra 
veckan var de dock väldigt 
nära första trepoängaren 
när laget ledde mot Tumba 
med 6-3 i mitten av tredje 
perioden. Dessvärre gjor-
de bortalaget fyra snabba 
innan slutsignalen var över, 
och vann med 7-6.

 
Nej till tävling i 
Nackareservatet
 
NACKA MULTISPORT 
Nacka kommun avslår ar-
rangören till cykeltävlingen 
Sthlm Rumbles ansökan om 
att få arrangera en cykeltäv-
ling i Nackareservatet. Ter-
rängcykling är inte tillåten i 
Nackareservatet och därför 
hade arrangören sökt dis-
pens för en tävling den 23 
maj. Men miljö- och stads-
byggnadsnämnden avslog 
ansökan med hänvisning att 
tävlingen ligger inom par-
nings- och häckningsperio-
den och att det skulle vara 
olämpligt att störa djur- och 
växtliv i terrängen utanför 
ordinarie stigar och leder.

NOTERAT

NACKA INNEBANDY
Nacka Wallenstam 
har de senaste åren 
varit den lokala inne-
bandyns dominant. 

Men i år har ett 
maktskifte ägt rum. 

När derbyt mellan 
Nacka Wallenstam 
och Värmdö IF spe-
lades i helgen – slogs 
lagen i olika ändar av 
tabellen.

Trots att Värmdö IF inför 
derbyt fortfarande hade en 
teoretisk chans att bli topp 
fyra, och Nacka fick spela 
med kniven mot strupen för 
att hålla lagen under kval-
strecket bakom sig – skiljde 
det bara en tabellplacering.

Å andra sidan var poäng-
skillnaden, nio poäng, mer 
rättvis för att få en bild av 
hur lagen presterat under 
säsongen. Värmdö har varit 
och nosat på topplagen, och 
Nacka har tvingats fokusera 
energin mot den nedre regi-
onen av tabellen.

Annars brukar det vara 
tvärtom. Både Andreas Nor-
ström, tränare för Nacka 
Wallenstam, och Andreas 
Svensson, tränare i Värmdö, 
medger att det varit ombyt-
ta roller den här säsongen.

– Tabellmässigt har det 
varit så. Vi har allt att spe-
la för i de sista matcherna, 

medan de är i ingenmans-
land. Men föreningsmässigt 
har de varit med längre, 
medan vi är en hopslagning 
av två lag sedan några år 
tillbaka, säger Nackaträna-
ren Andreas Norström.

Publiksnitt som imponerar
– Inom föreningslivet har 
jag alltid känt det som att 
vi i Värmdö är storebror. Vi 
har också det näst bästa pu-
bliksnittet i serien i år. Men 
det har också höjts för att vi 
spelat många matcher mot 
Nacka och Ingarö, säger An-
dreas Svensson.

Jo, om poängen på nio 
siffror inför derbyt delade 
lagen på övre och nedre 
halvan av tabellen, så ma-
nifesterade Värmdö IF:s 
publiksnitt (397 personer), 
jämfört med Nackas 79, att 
laget återigen tagit över rol-
len som tydlig storebror.

Däremot var det ingen 
vanlig matchdag i Orming-
ehallen när Värmdö IF 
gästade Nackalagets hem-
maborg. Ormingehallens 
träbänkar var fyllda, så när 
på några gluggar,  och käns-
lorna på planen var heta.

– Derbyt mellan oss är 
stort, framför allt för spelar-
na. De känner varandra väl 
och spelar på samma sida 
stan, säger Andreas Nor-
ström. 

– Det är prestige, ett der-
by mot Nacka vill man ald-

rig förlora. Spelarna vet 
själva hur det känns att läm-
na ett derby efter en förlust. 
Det räcker som tändvätska, 
säger Andreas Svensson.

Värmdö IF klappade ihop
Men derbyt blev inte så 
tätt och jämnt som de bru-
kar bli. Och frågan är om 
ett derby räckte som tänd-
vätska för Värmdö, för om 
man bortser från de första 
fem minuterna i period ett,  
då Värmdö tog kommandot 
och även gjorde 1-0, så var 
det Nacka Wallenstam som 
kändes piggare och mer mo-
tiverade under hela match-
en. 

I andra perioden ryckte 
hemmalaget till 6-1 när de 
gjorde fyra raka mål, och 
den tredje perioden blev en 
transportsträcka där Nacka 

i lugn och ro kunde spela 
hem matchen med totalt 
8-2.

En viktig seger för Nacka, 
som på söndag spelar ytter-
ligare en viktig match, där 
de möter jagande Linköping 
borta. Vinner de den är kon-
traktet säkrat.
Hur skulle ni annars sum-
mera säsongen?
Andreas Svensson, Värmdö: 
Vi har första halvan av sä-
songen där vi är med riktigt 
bra i alla matcher, med un-
dantag mot Farsta. Efter jul 
har vi tappat många match-
er i onödan. Men vi har än-
då nått vårt mål, att slippa 
spela med kniven mot stru-
pen. Vi har gått bättre än 
förväntat och faktiskt nosat 
på topplaceringarna.
Andreas Norström, Nacka:  
I två delar. Det defensiva 

har varit väldigt bra, det är 
bara serieledarna Tullinge 
som släppt in mindre mål. 
Det negativa är att vi inte 
gör tillräckligt mycket mål 
på de anfallschanser vi har 
per match. Jag tror mycket 
har haft med självförtroen-
det att göra. Vi är inne i en 
generationsväxling. Många 
nyckelspelare har lämnat, 
och för de unga spelarna är 
det mycket att se och lära.
Är det någon speciell spe-
lare ni vill lyfta fram?
Andreas Svensson, Värmdö: 
Jag tycker att vi är en lag-
maskin, när alla gör jobbet 
vinner vi matcherna.
Andreas Norström, Nacka: 
Den som varit bäst all round 
är Jack Noaksson, han är så 
lugn i sitt spel och har varit 
jämnast.
Hur ser ni på nästa säsong?
Andreas Svensson, Värmdö: 
Vi har börjat prata om vad 
vi vill ha in för spelartyper, 
och börjat signa spelare. Vår 
stomme är redan klar för 
nästa år. Och så klart vill vi 
ha in ännu mer kompetens 
på ledarsidan.
Andreas Norström, Nacka: 
Vår målsättning är att bli 
ett topplag i division 1, och 
om ett par år ta klivet upp i 
allsvenskan. Vi har många 
unga spelare som är väldigt 
lovande.

GUSTAV GRÄNDEBY

gustav.grandeby@nvp.se

Ombytta roller i innebandyn 
– då derbyöverraskade Nacka

Nacka Wallenstam vann derbyt mot Värmdö 
med 8-2, och tog därmed en viktig seger inför 
slutstriden i innebandyettan. För Värmdös del 
sprack drömmen om att hamna bland topp 4. 
FOTO: MIKAEL ANDERSSON

Nackas tränare Andreas Norström (i förgrunden) och Värm-
dös dito Andreas Svensson (i mössa) var eniga om att det 
skett ett maktskifte i den lokala innebandyn.

FO
T

O
: 

M
IK

A
E

L 
A

N
D

E
R

S
S

O
N



NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 3 MARS 2015  33

SPORT

Djurgården nästa för Solveig
BOO HOCKEY
Nu lämnar Solveig 
Neunzert, 15, grab-
barna i Boo hockey, 
och tar nästa steg på 
sin resa. 

Nästa anhalt blir 
Djurgårdens damlag.
 
Solveig Neunzert, 15, i Boo 
hockey utmärker sig på fle-
ra sätt. Dels för att hon re-
dan som 15-åring spelat i 
Boo hockeys U16/J18-lag, 
även någon enstaka match 
för J20, och för att hon är 
alltid är ensam tjej i laget. 

– Solveig har en väldigt 
bra speluppfattning, och 
är bra på skridskorna. Hon 
hänger på killarna med 
bravur. Det känns tråkigt 
att släppa i väg henne, men 
samtidigt roligt att vi kan 
utveckla så bra spelare, sä-
ger tränaren Ola Josefsson.

Vardag att träna med killar
För när Solveig Neunzert 
nyligen blev antagen till 
Djurgårdens hockeygym-
nasium (endast två andra 
tjejer blev antagna) kom-
mer hon att börja spela med 
Djurgårdens damlag.

– Djurgården har en bra 

verksamhet och det känns 
roligt att få börja träna på 
Hovet. Där kommer jag trä-
na både med damlaget och 
med killarna i hockeygym-
nasiet, säger Solveig Neun-
zert.

Även om hon är van att 
få frågan om hur det är att 
vara ensam tjej i ett hock-
eylag, så är det vardag  för 
Solveig Neunzert.

– Jag har känt många av 
killarna i åtta år, och jag är 
en i laget. Det är roligt att 
spela med killarna eftersom 
det går fortare.
Vad har du för hockey-
drömmar?

– Först ska jag klara av 
hockeygymnasiet, och sen 
vill jag gå college i USA. 
Men jag hoppas så klart på 
att bli en av de bästa i värl-
den, och att få spela med 
Sveriges landslag i OS.
Vad tycker du själv att du 
är bäst på?

– Min spelförståelse och 
att jag alltid försöker spela 
enkelt. Jag är bra på att se 
var mina medspelare är nå-
gonstans på isen, säger Sol-
veig Neunzert.

GUSTAV GRÄNDEBY

gustav.grandeby@nvp.se

Solveig Neunzert förbereder sig för träning med killarna i Boo hockey där hon spelar back. Nästa säsong kommer hon att 
spela i Djurgårdströjan och i damernas högsta serie Riksserien.  FOTO: NADIA ENEDAHL
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Bränsleförbrukning blandad körning i20 5,1 l/100km, CO2 119g/km. Bilen på bild är extrautrustad.
Kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter. Med reservation för slutförsäljning och tryckfel.

Äntligen 
här!

En perfekt balans
Nya generationen i20 utmanar i småbils-
klassen med större utrymmen och en ny
design. Den nya fronten ger en modern 
framtoning, med en specialdesignad 
grill och nya dynamiska LED-varselljus.
Den perfekta balansen mellan design, 
funktion och rymlighet.

Nu är den äntligen här! Provkör 
nya Hyundai i20 hos Bilia! 

Nya Hyundai i20 
1.2 75 hk M5 Select

Inkl. Låsningsfria bromsar med elektronisk 
bromskraftfördelning & panikbromsassistans, 
eluppvärmd ratt, integrerad stabilitetskontroll, 
färddator, 15” stålfälgar, elmanövrerade & 
uppvärmda backspeglar och mycket mer.

Från 129.900:-

Premiär hos Bilia

Nya Hyundai i20

Ingarö IF VS

Gustavsbergs
Sporthall

Herr

Herr Div 1 Mellersta Svealand

Kafeteria!

Du kan även se matchen 
online via IIF TV: 

ingaroif.solidtango.com

Entré: 40 kr vuxen, barn och ungdom under 18 år gratis!

Nykvarns IF

Fredag
6 mars 
kl. 20.00

Erbjudandena kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter. Bilen på bilden är extra-
utrustad. Vinterhjul på köpet gäller utvalda lagerbilar t.o.m. 31/3 2015. Privatleasing är 
beräknad på 0:- kontant, 4.500 mil/ 36 mån och fast kundränta 4,60%.Bränsleförbrukning 
4,9l/100km, CO2 113g/km.

Just nu hos Bilia

Privatleasa 
en ny Renault

Renault Captur 90 hk Expression
16”-aluminiumfälgar, AC, dimljus, nyckelkort m. 
handsfree, farthållare, kromilägg i grill & lister 
och mycket mer!

Privatleasing 2.370:-/mån
Inkl. serviceabonnemang i 3 år.

Vinterhjul
på köpet

Värde 10.400:-

INNEBANDY

Division 1 mellersta Svealand herr

Nykvarn - Onyx     4-11 
Ingarö - Tumba GoIF     6-7 
Nacka Wallenst - Värmdö     8-2 
Tullinge - Linköping IBK     5-4 
Strängnäs - Huddinge     6-8  

Tullinge 20 18 2 0 137 – 75 56
Onyx 20 14 1 5 141 – 106 43
Strängnäs 20 12 3 5 143 – 102 41
Farsta 19 11 3 5 134 – 110 38
Huddinge 20 12 0 8 115 – 125 36
Tumba GoIF 20 9 3 8 139 – 141 32
Värmdö 20 9 2 9 113 – 123 31
Nacka Wallenst 20 6 5 9 106 – 94 25
Södertälje IBS 19 6 3 10 96 – 115 22
Linköping IBK 20 5 3 12 117 – 116 19
Nykvarn 20 3 1 16 84 – 153 10
Ingarö 20 0 2 18 91 – 156 2

Division 2 Stockholm herr

Tureberg - Huddinge U     3-3 
Grimsta - Rotebro     8-3 
Ekerö IK - Västerhaninge     8-6 
Älta - Råsunda IS     5-4 
Bele Barkarby - Hammarbyhöjden     7-2  

Rotebro 20 15 3 2 135 – 91 48
Grimsta 20 13 7 0 152 – 100 46
Bele Barkarby 20 13 2 5 162 – 104 41
Hammarbyh. 20 11 2 7 128 – 107 35
Råsunda IS 20 9 2 9 119 – 117 29
TT Ungdom 20 7 6 7 138 – 138 27
Ekerö IK 19 7 3 9 136 – 139 24
Älta 20 7 2 11 105 – 123 23
Västerhaninge 20 6 3 11 93 – 120 21
Huddinge U 20 5 3 12 98 – 132 18
Tureberg 20 4 6 10 116 – 162 18
Högalid 19 1 3 15 92 – 141 6

Division 3 Stockholm södra herr 

Off Lidingö - FBI Tullinge     9-1 
Sörskogen - Marieberg     7-4  

Off Lidingö 15 9 3 3 88 – 57 30
Boo KFUM IA 14 10 0 4 83 – 69 30
Skogås/Trång 14 8 2 4 71 – 53 26
Marieberg 15 6 2 7 71 – 65 20
Djurgården 14 4 7 3 55 – 53 19
Vendelsö 14 5 2 7 66 – 63 17
FBI Tullinge 15 5 1 9 80 – 103 16
Sörskogen 16 4 3 9 63 – 90 15
Stockholm IBK 13 4 0 9 48 – 72 12

HANDBOLL

Elitserien dam

Team Eslöv - Önnered     25-20 (15-12)
VästeråsIrsta - Skånela     32-16 (16-7)
Heid - Höör H 65     24-28 (13-15)
Skuru - Tyresö     33-14 (14-6)

Sävehof 20 20 0 0 616 – 418 40
Höör H 65 20 16 0 4 589 – 476 32
Skuru 20 13 2 5 557 – 479 28
Lugi 19 12 1 6 466 – 410 25
VästeråsIrsta 20 11 1 8 475 – 475 23
Skövde 20 11 0 9 525 – 479 22
Heid 20 7 2 11 464 – 498 16
Team Eslöv 20 7 0 13 438 – 509 14
Önnered 20 5 3 12 501 – 519 13
Spårvägen 19 6 1 12 448 – 512 13
Skånela 20 4 1 15 484 – 588 9
Tyresö 20 1 1 18 400 – 600 3

Resultat
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Prästkragens väg 15, Saltsjö-Boo. Tel. 08-55661650. www.dahlbacka.se

 Dahlbacka bil AB  
söker 

Ekonomiassistent
Om oss
Dahlbacka Bil är auktoriserad återförsäljare av Mitsubishi och Citroën. Vi erbjuder 
allt ifrån nybilsförsäljning, begagnade bilar och serviceverkstad i vår anläggning 
i Orminge. Vi är totalt 15 medarbetare som arbetar för att ge våra kunder bästa 
service. Vi har många framgångsrika år bakom oss och är stolta över vår stabila 
tillväxt. Nu utökar vi vår personalstyrka med en ekonomiassistent på deltid.  

Dina arbetsuppgifter
Som ekonomiassistent hos oss kommer du få arbeta med allt som berör bokföring 
och ekonomi, leveranser, kundnöjdhet, registrering etc . 

Eftersom vi är ett mindre företag kommer du få arbeta under stor frihet under 
ansvar och arbeta brett i rollen. Här kommer du att axla stort ansvar som du 
kommer ha nytta av för eventuella vidare avancemang i vår organisation. 

Som person är du självklart mycket noggrann och strukturerad och inte minst 
arbetsvillig. Du tycker om att ta eget ansvar och håller hög kvalitet. Du är en lagspelare
som gärna hjälper dina kollegor när det behövs, du ser till företagets bästa. 

Du har tidigare arbetat med bokföring i en liknande roll. Din person karaktäriseras 
av att du är positiv, serviceminded och strukturerad.
Erfarenhet från bilbranschen är meriterande.
I denna rekrytering samarbetar vi med Foretell och frågor om tjänsten och processen 
besvaras av rekryteraren Susanne Adawi 073-6332990. Intervjuer kommer att ske 
löpande så skicka in ditt CV, tillsammans med ett motiverande personligt brev till 
susanne.adawi@foretell.se så snart som möjligt.

Välkommen med din ansökan!

Bilar köpes även defekta. 
Ring eller sms så blir din bil 
såld snabbt och enkelt. 
Tel 0735-411 232 mvh Jimmy.

Garageplats önskas hyra, allt 
inom Värmdö kommun av 
intresse. Tel: 073-720 25 05.

NACKA KOMMUN SÖKER

SOMMAR-
VIKARIER

I Nacka bor närmare 100 000 invånare och antalet ökar stadigt. Vår service 
präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor 
valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsätt-
ningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Kommunens upp-
drag är att leverera välfärdstjänster av hög kvalitet till Nackaborna och att 
utveckla Nacka för nuvarande och nästa generation. Nacka kommun ska 
vara bäst på att vara kommun.

Bemanningsenheten söker sommarvikarier till våra kommunala verksamheter inom vård 
och omsorg. Månadslön och rätt att välja din sysselsättningsgrad på hel- eller deltid enligt 
vårt lokala kollektivavtal om flexibel arbetstid.
Våra annonser hittar du på www.nacka.se. Vid frågor: 070-431 88 30.

Välkommen med din ansökan.

Som sommarvikarie i våra verksamheter inom vård och omsorg får du 
arbeta med något av det bästa som finns – att göra vardagen meningsfull 
för kommunens medborgare.

Vikariaten gäller samtliga verksamheter inom avdelningen vård och 
omsorg: 

• Äldreomsorg
• Hemtjänst
• Gruppbostad
• Personlig assistans
• Daglig verksamhet

Välkommen på öppet hus den 9 mars kl. 18 i Värmdö kommunhus, 
Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg. 

Läs mer på varmdo.se/ledigajobb

Bil köpes: Från -00 o uppåt! 
Allt av intresse. Små fel ej 
hinder. Tacksam för alla 
förslag Rickard 076-265 08 87.

Dipart växer och vi rekryterar:

AFFÄRSOMRÅDET BETONG renoverar broar, tunnlar, kajer och parkeringshus. Vi har tecknat 

ramavtal med Nacka Kommun och Trafikverket gällande underhåll av broar och betongkonstruktioner.

•   Produktionsledande tjänstemän på alla nivåer.

•   Erfarna betong/anläggningsarbetare som vill ha ett fritt arbete med eget ansvar. 

BYGG som är specialiserat på byggservice åt Trygg-Hansa och större fastighetsförvaltare 

som HSB har mycket att göra och söker för Södra Storstockholm: 

•   Servicesnickare och Rivare som självständigt kan planera och utföra byggprojekt. 

HUS som arbetar med stora entreprenadprojekt med fokus på balkonger

•   Betongare för arbeten med främst balkonger 

Vår kalkyl och inköpsavdelning behöver också förstärkas och vi söker:

•   En inköpare och en kalkylator  

Tjänsterna finns beskrivna på vår hemsida: www.dipart.se

Ansökningar och frågor adresseras till Mats Hoffmann på 08-515 162 02 eller mats@dipart.se

Varmt välkomna att söka

Dipart är ett växande, värderingsstyrt byggföretag med huvudkontor i Nacka. Vi är 115 anställda och omsätter 
ca 275 miljoner. Bra relationer med facket, aktivt arbetsmiljöarbete, lönsamhet, tillväxt och att vara ett företag 
där alla är lika mycket värda oavsett kulturell eller religiös tillhörighet är värderingar vi tror på.

Vi renoverar just nu Stallbron utanför Riksdagen åt Trafikkontoret. 

Bilar & Tillbehör

KÖPES

Arbetsmarknad

DIVERSEKÖPES
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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.

Bortskänkes: 3-sitssoffa, 
grått tyg, hög rygg, ett år 
gammal. Ring 0706-668 032.

Äldre sportfiskeredskap i bra 
skick, drag, rullar, ABU, Record, 
Pebeco amb. mfl. Pris enl ök. 
Hämtas omg. Tel 0739-32 99 73.

SJUKSKÖTERSKOR OCH 
UNDERSKÖTERSKOR
sökes för sommarvikariat och/eller timanställning 
med möjlighet till förlängning  

På uppdrag av Stockholms Läns Landsting rehabiliterar                                                                
vi patienter som genomgått thoraxkirurgiska, allmän-
kirurgiska och ortopediska operationer. Våra patienter                                                            
kommer i huvudsak från Karolinska Universitetssjukhuset                                                       
och Södersjukhuset. 

Nu söker vi sommarvikarier, stor vikt läggs på social                                                           
kompetens och servicekänsla. Vårt arbetssätt är                                                               
teambaserat för att på bästa sätt möta våra patienters                                                             
behov. Vi är dagligen bemannade med specialistläkare.

För rätt person kan vi erbjuda:
• Inspirerande och omväxlande arbetsuppgifter
• Flexibla arbetstider
• Konkurrenskraftiga lönevillkor
• En arbetsplats präglad av kvalitet, omtanke och trivsel

Är du intresserad eller har frågor tveka inte höra av dig till: 
Enhetschef: Frida Åström Tel: 072-996 34 90
E-post: frida.astrom@capio.se

Välkommen till oss!
Besök gärna vår hemsida www.capiorehab.se/saltsjobaden

Båtmekaniker med initiativförmåga

Vi söker nu dig som yrkeserfaren och kunnig mekaniker till vårat 

fantastiska båtvarv ute i skärgården. Du är flexibel med positiv 

inställning till problemlösningar. Du har erfarenhet/utbildning 

på båtmotorer. Du gillar att jobba i grupp men fattar även gärna 

egna beslut. Du kommer jobba med fokus på hög kundservice 

och kvalitet. Körkort och marin behörighet är givetvis en fördel.

Varvet ligger på Djurö vid Kanholmsfjärden. Vår kompetens är

bred med stor variation på arbeten. Vi servar, reparerar och 

underhåller alla typer av båtar men har genom åren nischat oss 

mer mot motorbåtar. Vår verkstad har auktorisation för Mercury, 

Mercruiser, Cummins, Volvo Penta, Yamaha och Yanmar. 

Vi samarbetar mycket med försäkringsbolagen och vårdar även 

ett större antal vackra träbåtar årligen. På varvet finns verkstäder 

för mekanik, motorer, plastning & snickerier. Vi har sommarplatser 

och vinterförvaring med fullt serviceavtal. Vi hjälper både fritid- 

och yrkesflottan. 

Intresserad? Välkommen att skicka din ansökan/CV till:  
jonas@seaquip.se

Tjänsten är på heltid och med tillträde omgående.

Vid frågor är du välkommen att kontakta 
Jonas Algernon, 070 757 48 60, 08-571 504 28.

Nackaboken 1964-2007, Boo 
sockens historia, Boo vid 
vattnet, Boo Boken, Koldals-
bladet mm. 2.000:-.
Ralph Lundsten 08-715 14 37.

Keramik av Stig Lindberg, 
Lisa Larson, W Kåge, Å Holm, 
B Friberg mfl. Gustavsbergs 
servisporslin mm. 
Tel 0709-48 10 80.

CYKELMEKANIKER 
Vi söker en erfaren cykelmekaniker till vår cykelverkstad.
Välkommen med din ansökan till info@sportrecycling.se

Värmdö Köpcentrum, Fenix Väg 14 Tel 570 207 77
www.sportrecycling.se

MER INFO PÅ JM.SE

PORSLINSKVARTEREN 3 
GUSTAVSBERG
Välkomna till Gustavsberg! Några hundra meter från 
hamnen bygger JM 62 lägenheter om 2-4 rum och 
kök. Lägenheterna blir välplanerade, öppna och ljusa 
med goda förvaringsmöjligheter. Här bor du bekvämt 
med modern inredning, balkong eller uteplats och en 
trivsam, skyddad innergård.

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. 
Strax utanför entrén stannar en direktbuss som tar  
dig till slussen på knappa 20 minuter.

 

Visning: torsdag 5/3 kl 18-19.  
Visningsbostad på Publikvägen 27.  
Storlek: 2-4 rok, 46-113 kvm
Pris: 1 800 000-3 350 000 kr 
Månadsavgift: 3 160-5 830 kr
Tillträde: prel. 2016-2017
Mäklare: Kerstin Granlund,  
kerstin@nytthem.se,
08-441 57 12

KULTUR- OCH 
SKÄRGÅRDSNÄRA

Vi är en liten och omtyckt förskola både bland föräldrar, barn och 
personal. Vi erbjuder dig ett toppen arbetslag där vi arbetar med 
vi-känsla och en positiv arbetsmiljö. Vi erbjuder dig även frisk-
vårdsbidrag, fortbildning och bra arbetstider. Läs gärna mer om 
Pärlan på www.fsparlan.se. Förskolan ligger på Ringvägen 40, 
bredvid Saltsjöbanan och 25 minuter från Slussen. 

Ring eller maila så kan vi berätta mer om tjänsten.
Montessoriförskolan Pärlan
Kontaktperson: Christine Héli 08-717 84 79, info@fsparlan.se

Montessoriförskolan Pärlan 

i Saltsjöbaden söker en 

FÖRSKOLLÄRARE

3:A EKUDDEN

BALKONG I VÄST & GRANNE MED JÄRLA SJÖ!
Välkomna till denna ljusa gavellägenhet med balkong med em/kvällssol! Toppfräscht stam-
bytt (2012/13) badrum. Hiss, källarförråd och tvättstuga i huset. Centralt läge granne med 
Järla Sjö och nära service i Sickla och Forum. Nära bussar och Saltsjöbanan. Garage i 
grannföreningen 750:-/mån. Varmt välkomna!
■ Ekuddsvägen 3, 6 tr  ■  Pris 2 900 000 kr/Bud   ■  Avg. 4 655 kr/mån   ■  Boyta 76 kvm  
■ Söndag 8/3 kl.13:45-14:45  Måndag 9/3 kl.17:00-17:30  ■ Fastighetsmäklare  Tarja Radencrantz

2:A FINNBERGET

MAGNIFIK SJÖUTSIKT ETT STENKAST FRÅN STAN! 
Unik lägenhet med vy mot Stockholms inlopp & Djurgården. Njut av glittrande sjöspegel och 
spektakulära solnedgångar! Möjlighet att bygga stor altan i soligt söderläge. Kök med balkong 
mot sjösidan & öppen planlösning mot vardagsrummet, sovrum mot sjösidan, stambytt badrum.
KLK. Hiss och tvättstuga i huset. Välkomna!
■ Finnbergsvägen 58 nb        ■  Pris 2 595 000 kr/Bud        ■  Avg. 3 306 kr/mån  ■  Boyta 59 kvm  
■ Söndag 8/3 kl.12:00-13:00  Måndag 9/3 kl.18:00-18:30   ■ Fastighetsmäklare  Tarja Radencrantz

3:A EKUDDEN

NYTT OCH FRÄSCHT SAMT STRÅLANDE SJÖUTSIKT! 
Med högt och fritt läge samt strålande utsikt över Järlasjön är denna toppfräscha lägenhet 
belägen. Lägenheten har genomgående renoverats med smakfulla material och påkostad 
inredning. Stambytt, ny el, ny fasad, nya fönster samt tillbyggda balkonger. Kvällssol på 
balkongen. Nära Sickla samt innerstaden. Ett boende som måste upplevas!
■ Ekuddsvägen 3, 11 tr      ■  Pris 2 995 000 kr/Bud        ■  Avg. 4 655 kr/mån      ■  Boyta 76 kvm  
■ Söndag 8/3 kl. 13:30-14:30   Måndag 9/3 kl. 17:00-17:30   ■  Fastighetsmäklare  Jessica Larsson

08-714 04 05   ■  www.sehem.se

BostadsmarknadPrylmarknad

KÖPES

BORTSKÄNKES

SÄLJES



Fin sjötomt vid Karbosjön med bra byggrätt, VA till tomtgr.
Accepterat pris 3.495.000 kr Tomt 1920 m² Bef hus ca 45 m²
Visas Ons 4/3 16.00-16.45 & sön 8/3 14.30-15.15
Nacka Emma Bivstedt 08-716 25 00

KUMMELNÄS - HÖGABERGSVÄGEN 9

Utsikt över Stockholms
inlopp. Stor härlig altan.
Accepterat pris 2.295.000 kr
Kvm 57 Avgift 3.365 kr
Visas Fre 6/3 12.00-12.45 &
sön 8/3 11.00-11.45
Nacka Emma Bivstedt 
08-716 25 00

FINNBERGET 2:A
FINNBERGSVÄGEN 10, NB

Energiprestanda 161 kWh/m², år

Toppfräsch! Inglasad blk,
renoverat kök & badrum.
Accepterat pris 2.595.000 kr
Kvm 75 Avgift 4.250 kr
Visas Tors 5/3 17.45-18.30 &
sön 8/3 12.45-13.30
Nacka Emma Bivstedt
08-716 25 00

JARLABERG 3:A
LANDÅVÄGEN 16, 3 TR

Energiprestanda 186 kWh/m², år

Accepterat pris 11.950.000 kr
Kvm 212 Visas Fre 6/3 12.00-12.45 & sön 8/3 14.15-15.15
& tis 10/3 18.00-18:30
Tyresö/Älta Helene Carlsson 08-712 60 00

TYRESÖ STRAND - BACKSIPPEVÄGEN 18AREPRESENTATIV
ENPLANSVILLA MED
EN magisk utsikt.

Energideklaration beställd

Utgångspris 3.995.000 kr Kvm 90.5 Avgift 4.747 kr
Visas Sön 8/3 12.30-13.15 & tis 10/3 18.00-18.30
Värmdö Susanne Rylander 08-574 102 93

LJUNG 3:A - BANKIR ZETHRAEUS VÄG 14CENTRALT LÄGE MED
sjöutsikt,
SAMFÄLLD BRYGGA
och bad!

Energiprestanda 67 kWh/m², år

Accepterat pris 5.800.000 kr Kvm 92 Avgift 5.654 kr
Visas Sön 8/3 12.30-13.30 & mån 9/3 17.30-18.00
Nacka  08-716 25 00 Ragnhild Sjöberg

JÄRLA SJÖ 2.5:A - WINBORGS VÄG 39MAGISK SJÖUTSIKT
FRÅN ALLA RUM &
35 KVM TERRASS I
soligt söderläge

Energiprestanda 109 kWh/m², år

Utgångspris 4.295.000 kr Kvm 156 + 31
Visas Sön 8/3 13.15-14.00 & mån 9/3 18.00-18.45
Värmdö Jenny Svensk 08-570 308 88

FRUVIK HAGHULTA - SUNDSTEDTS VÄG 8DRÖMVILLA BELÄGEN
I HJÄRTAT AV
sjönära Fruvik!

Energiprestanda 73 kWh/m²

Friköpt radhus med nytt kök och bad, bara att flytta in!
Accepterat pris 3.975.000 kr Kvm 100+50
Visas Sön 8/3 14.00-14.45 & mån 9/3 17.30-18.15
Nacka Johan Aspenberg 08-716 25 00

DUVNÄS UTSKOG - RUDSJÖVÄGEN 47

Energiprestanda 89 kWh/m², år

DIN BOSTAD KAN 
VARA en oslipad 
diamant=
VI VET VÄGEN TILL EN LYCKAD FÖRSÄLJNING. 
FRÅGA OSS OM KOMMANDE®.

Nacka 08-716 25 00  Tyresö-Älta 08-712 60 00  Värmdö 08-570 308 88

fastighetsmäklaren med nöjdare kunder=

www.husmanhagberg.se

FLER BOSTÄDER HITTAR DU PÅ husmanhagberg.se



Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

NACKA 08-716 91 50  VÄRMDÖ 08-570 230 30  / FASTIGHETSBYRÅN.SE

Mitt i den trivsamma idyllen Saltsjö-Duvnäs är denna rymliga villa från sent 40-tal
belägen. Villan har en härlig atmosfär och många bevarade orginaldetaljer så som
murad eldstad och vacker fiskbensparkett.

Övre plan hyser ett ljust och vackert vardagsrum med murad eldstad och utgång till
stor altan samt tre sovrum. På nedre plan är det väl tilltagna köket samt matsalen
belägen, liksom allrum, kontor och flera praktiska utrymmen.

En stor och skyddad trädgård med garage, växthus och lekstuga finns. Villan har
bergvärme och fiberanslutning.

Accepterat pris 8 950 000 kr Rum 6 rum, varav 4 sovrum Boarea 169 kvm + 31 kvm Tomt 1 250 kvm

Byggt 1947 Visas Sön 8/3 13.00-14.00 Mån 9/3 18.00-18.30 Mäklare Anna Hellgren 0733-460 228

Nacka | Saltsjö-Duvnäs
Skogvaktarvägen 3

VACKER & VÄLHÅLLEN VILLA



Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

NACKA 08-716 91 50  VÄRMDÖ 08-570 230 30  / FASTIGHETSBYRÅN.SE

Arkitektritad, representativ och exklusiv villa med ett solitärt läge centralt i Eknäs. På hela 298

kvm finns fantastiska sällskapsytor med utgång till stort loungedäck. Pool & jacuzzi. Exklusiva

badrum & sovrum med egna utgångar till utsträckta trädäck och tomt.

Accepterat pris 13 000 000 kr Rum 5 rum, varav 3-4 sovrum Boarea 298 kvm + 45 kvm Tomt 2 388 kvm

Byggt 2011 Visas Visas söndagen den 8/3 & måndagen den 9/3. Ring för tidsbokning

Mäklare Per Olofson 0733 460 226

Nacka | Eknäs
Långvägen 8

SOLITÄRT & EXKLUSIVT

Accepterat pris 5 495 000 kr Rum 5 rum, varav 3 sovrum Boarea 130 kvm Tomt 351 kvm Byggt 2004

Visas Sön 8/3 13.30-14.15 Mån 9/3 17.30-18.00 Mäklare Niklas Norlin 0766-31 00 10

Nacka | Lännersta Fältspatsvägen 1

HÖGT LÄGE

Accepterat pris 4 500 000 kr Rum 4 rum, varav 3 sovrum Boarea 70 kvm + 30 kvm Tomt 1 620 kvm

Byggt 1997 Energiklass F Visas Sön 8/3 13.30-14.15 Mån 9/3 18.45-19.15

Mäklare Lina Nordström 0733 460 229

Nacka | Boo Gård Kornettvägen 22

INSYNSSKYDDAT LÄGE!



Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

NACKA 08-716 91 50  VÄRMDÖ 08-570 230 30  / FASTIGHETSBYRÅN.SE

Tidstypisk & representativ funkis i smakfullt renoverat hus centralt i Nacka. Tilltagna

sällskapsytor med öppna spisar. Sovrum till alla & gott om förvaringsmöjligheter. Bergvärme.

Allt på uppväxt tomt med skola, dagis & buss till Stockholms City på promenadavstånd.

Accepterat pris 7 625 000 kr Rum 8 rum, varav 4-5 sovrum Boarea 145 kvm + 80 kvm Tomt 1 012 kvm

Byggt 1938 Energiprestanda 94 kWh/kvm år Visas Sön 8/3 11.45-12.30 Mån 9/3 17.30-18.15

Mäklare Per Olofson 0733 460 226

Nacka | Skogalund
Bygränd 7

FUNKISVILLA

Accepterat pris 4 150 000 kr Rum 7 rum, varav 5 sovrum Boarea 122 kvm + 60 kvm Tomt 186 kvm

Byggt 1974 Energiklass B Visas Sön 8/3 12.00-12.45 Mån 9/3 17.30-18.00

Mäklare Lina Nordström 0733 460 229

Nacka | Älta Lovisedal Högmoravägen 24

FRIKÖPT!

Stor familjevilla med härlig utsikt mot Torsbyfjärden och solnedgångar mot väst. Smart

planlösning med generösa sällskapsytor och ett flertal sovrum samt uthyrningsbar lägenhet om 57

kvm.

Accepterat pris 6 495 000 kr Rum 9 rum, varav 5-6 sovrum Boarea 274 kvm Tomt 1 820 kvm Byggt 1990

Visas Sön 8/3 14.00-14.45 Mån 9/3 17.30-18.00 Mäklare Cathrine Olofsson 070-3383523

Värmdö | Värmdö Torsby
Torsby Bergstig 1

HAVSUTSIKT
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BLI VISNINGSKLAR!

Vissa tillfällen i livet är viktigare 
än andra. Bli Visningsklar, så får du 
hjälp hela vägen till ditt nya hem. Västra Orminge - Utövägen 13, 2 tr

Accepterat pris: 1 695 000 kr Avgift: 3 638 kr Hiss: Ja
Visas: sön 8/3 kl 12:45-13:45, mån 9/3 kl 17:30-18:00
EP: 120 kWh/m², år Gunilla Lundstedt 0707-770 432

2:a / 70 m²

Kvarnholmen - Mjölnarvägen 24, 5tr
Accepterat pris: 4 995 000 kr Avgift: 4 799 kr Hiss: Ja
Visas: sön 8/3 kl 14:00-14:45, mån 9/3 kl 17:00-17:30

Tiiu Eneroth 0707-99 10 28

3:a / 90,5 m²

Saltängen - Tranvägen 13
Accepterat pris: 3 895 000 kr Avgift: 6 590 kr Hiss: Ja
Visas: sön 8/3 kl 14:30-15:30, mån 9/3 kl 18:30-19:15
EP: 108 kWh/m², år Gunilla Lundstedt 0707-770 432

5:a / 123,5 m²

Ingaröstrand - Falkbovägen 1
Accepterat pris: 2 450 000 kr Boa: 52 m² Tomt: 3 116 m²
Visas: sön 8/3 kl 11:00-12:00

Gunilla Lundstedt 0707-770 432

Kummelnäs/Vikingshill - Enrisvägen 4 B
Accepterat pris: 6 495 000 kr Yta: 168 m² Tomt: 4 287 m²
Visas: sön 8/3 kl 12:00-13:00, mån 9/3 kl 17:15-18:00
EP: 82 kWh/m², år Mia Leijon 076-87 87 200

Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

NACKA 08-716 91 50  VÄRMDÖ 08-570 230 30  / FASTIGHETSBYRÅN.SE

Accepterat pris 2 390 000 kr Avgift 3 387:-/mån (inkl värme, va, kabel-TV) Boarea 67 kvm

Vån 7 av 7 (Hiss) Energiklass C Visas Sön 8/3 11.30-12.00 Mån 9/3 18.30-19.00

Mäklare Johan Stenis 0733460220

3:a Nacka | Henriksdalsberget Henriksdalsringen 119, 7 tr

Accepterat pris 1 795 000 kr

Avgift 4 849:-/mån

Boarea 72 kvm Vån 5 av 5 (Hiss)

Energiprestanda 139 kWh/kvm år

Visas Sön 8/3 12.00-12.30Mån 9/3 17.30-18.00

Mäklare Sandra Enåsen 0733 460227

3:a Nacka | Jarlaberg
Diligensvägen 76

Accepterat pris 2 150 000 kr

Avgift 2 135:-/mån

Boarea 38,1 kvm Vån 2 (Hiss)

Energiprestanda 127 kWh/kvm år

Visas Sön 8/3 13.45-14.15 Tis 10/3 17.30-18.00

Mäklare Sandra Enåsen 0733 460227

1,5:a Nacka | Alphyddan
Alphyddevägen 45

Accepterat pris 1 850 000 kr

Avgift 5 517:-/mån

Boarea 97 kvm Vån 4 av 7 (Hiss)

Energiprestanda 158 kWh/kvm år

Visas Sön 8/3 15.00-15.30Mån 9/3 19.30-20.00

Mäklare Sandra Enåsen 0733 460227

4:a Nacka | Älta Stensö
Stensövägen 7, 4 tr

Accepterat pris 1 195 000 kr

Avgift 2 582:-/mån

Boarea 41 kvm

Energiprestanda 178 kWh/kvm år

Visas Sön 8/3 13.00-13.30Mån 9/3 17.30-18.00

Mäklare Angelica Gedlund 0733-460 340

1,5:a Nacka | Västra Orminge
Betsövägen 8

Accepterat pris 1 350 000 kr

Avgift 1 596:-/mån (inkl värme, VA, Internet & TV.)

Boarea 34 kvm

Energiprestanda 120 kWh/kvm år

Visas Sön 8/3 12.00-12.45Mån 9/3 18.00-18.30

Mäklare Lars Nordensvärd 0735-221350

1:a Värmdö | Gustavsberg
Meitens väg 11, nb

Accepterat pris 2 895 000 kr

Avgift 3 381:-/mån

Boarea 67 kvm Vån 3 av 3

Energiprestanda 158 kWh/kvm år

Visas Sön 8/3 13.00-13.30Mån 9/3 18.30-19.00

Mäklare Sandra Enåsen Due 0733 460227

3:a Nacka | Alphyddan
Alphyddevägen 19, 3 tr



Perfekt läge för barnfamiljen
TRUMSLAGARVÄGEN 9, LÄNNERSTA 11 rok, 211 kvm

Badrockavstånd till Bagarsjön! Mycket gott skick Många sovrum och bra sällskapsytor Härlig trädgårdstomt

Den perfekta familjevillan, belägen lugnt och fritt, men ändå
nära till allt! Utbyggt  med alla bekvämligheter som man
kan önska. Öppen spis, två badrum, hela sju sovrum och god
förvaring. Genomgående vackra golv och ljus färgsättning.

Härlig tomt med flera uteplatser. Här finns äppelträd,
plommonträd, hallon, jordgubbar, smultron. Flera bilplatser.

Lugn återvändsgata och kort gångväg till populära Bagarsjön.
Sjön skymtar från huset. Perfekt läge i området nära mataffär,
dagis, skola, sjön och påfart till motorvägen. Bra bussar till
stan.

Här trivs man!

ACCEPTERAT PRIS 7 500 000 kr. TOMT 1 500 kvm. EP B. VISAS To 5/3 17.30-18.00. Sö 8/3
14.15-15.00. Trumslagarvägen 9. NACKA Maria Fjellner 08-556 184 38.
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VARUDEKLARERAT*

NACKABUTIKEN NACKA FORUM, TORGHUSET HÖGST UPP, 08-716 17 00, VÄRMDÖBUTIKEN ODELBERGS VÄG 13 A, 08-570 365 00, WWW.SVENSKFAST.SE



ACCEPTERAT PRIS 10 800 000 kr. TOMT 1 332 kvm. VISAS Sö 8/3 12.30-13.30. Må 9/3 17.30-18.00. Vargungevägen 5. NACKA Maria Fjellner 08-556 184 38.

SALTSJÖ-DUVNÄS 9 rok, 241 + 75 kvm

Högt och soligt ligger denna klassiska och välunderhållna villa byggd 1946 Garage Bergvärme och två öppna spisar Nära till allt!
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 5 495 000 kr. TOMT 1 478 kvm (friköpt). EP G. VISAS Sö 8/3 12.00-13.00. Må 9/3 18.00-18.30.
Berghemsvägen 24. NACKA Johan Markelius 08-556 184 40.

ÄLGÖ 7 rok, 185 kvm

1920-tals villa Flera uteplatser Gångavstånd till badplats
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 5 000 000 kr. TOMT 706 kvm. VISAS Fr 6/3 14.00-14.45. Sö 8/3 11.00-11.45. Floravägen 6.
NACKA Maria Fjellner 08-556 184 38.

LILLÄNGEN 4 rok, 64 + 59 kvm

30-talsvilla med renoveringsbehov Lugnt och trivsamt beläget i området
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ACCEPTERAT PRIS 3 975 000 kr. AVGIFT 4 200 kr/månad. EP 125 kWh. VISAS Sö 8/3 13.00-14.00. Fågelbrostigen
433. VÄRMDÖ Sofia Karlsson 073- 671 07 97 .

FÅGELBRO SÄTERI SKÄRGÅRDSHUSEN 5 rok, 143 kvm

Havsnära idyll Altan i söder Tornrum och takterrass
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ACCEPTERAT PRIS 3 250 000 kr. AVGIFT 4 546 kr/mån, ink garage. EP 137 kWh. VISAS Sö 8/3 15.45-16.15.
Må 9/3 18.45-19.15. Gamla Värmdövägen 12, plan 4. NACKA Maria Fjellner 08-556 184 38.

FINNTORP 4 rok, 97 kvm

Perfekt med inglasad uteplats och tre sovrum Gott skick Varmgarage
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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, 08-562 889 40, Nacka.Bobutik@lansforsakringar.se

Värmdö, Gustavsberg Centrum, 08-562 889 50, Varmdo.Bobutik@lansforsakringar.selansfast.se

ADRESS ÅKARPELLES VÄG 8 BOAREA CA 190 M² / 6 ROK

TOMTAREA 823 M² EP 134 KWH/M² ÅR.

ACCEPTERAT PRIS 4 495 000 KR

VISAS SÖ 8/3 13.00-13.45, MÅ 9/3 17.30-18.00

MÄKLARE MARCUS FOLMER TEL 070-226 91 53

VILLA VÄRMDÖ - FRUVIK
Stor villa med utsikt över Torsbyfjärden. Villan ligger på en

lugn gata i populära och barnvänliga Fruvik. Nära till allt.

ADRESS KLOSTERVÄGEN 21 BOAREA CA 106 M² / 5 ROK

ENERGIKLASS G TOMTAREA 1185 M²

ACCEPTERATPRIS 3 550 000 KR

VISAS SÖ 8/3 13.00-13.45, MÅ 9/3 18.00-18.45

MÄKLARE JONAS LÖNNROTH  TEL 070-162 70 87

 VILLA GUSTAVSBERG, LUGNET
Trevlig en-plans villa med högt och soligt sydväst läge.

Insynsskyddad natur-och trädgårdstomt. Nära till det mesta.

ACCEPTERAT PRIS 2 495 000 kr/bud. TOMT 4 890 kvm . VISAS Sö 8/3 12.00-13.00. Gruvvägen 3. VÄRMDÖ
Magnus Wångrell 0708-842511.

INGARÖ - BALDERSNÄS 2 rok, 66 kvm

Stor tomt Insynsskyddat Nära bad och brygga Gästhus
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VARUDEKLARERAT*

AVGIFT 2 896 kr/mån. Ormingeringen 29A. Vill du också ha en smidig försäljning och riktigt bra betalt för din bostad?
Kontakta oss, vi har köparna. NACKA Maria Fjellner 08-556 184 38.

VÄSTRA ORMINGE 1 rok, 45 kvm

Etta som lätt kan bli en tvåa Balkong i väster Gott skick!
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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



bovida.se | 08-571 400 80 

Tel 0760 400 240

Att bemöta andra så som 
jag själv vill bli bemött är 
viktiga ledord för mig. 

Med ett leende på läpparna 
och en positiv inställning 
löser sig det mesta här i 
världen, så det är den 
Agneta du kommer att 
möta när våra vägar 
korsas!

Agneta Svensson

Tel 070 456 18 13

Många känner nog igen mig 
då jag har arbetat på orten 
sedan 1999.

Tjusningen med arbetet 
för mig är att kunna hjälpa 
säljare och köpare hela 
vägen. Därför är många 
kunder återkommande 
vilket är det bästa betyg 
man kan få. 

Jessica Halvardsson

Tel 070 791 76 46 

Under mina 22 år som 

mäklare har jag skaffat mig 

ett ovärderligt kontaktnät 

och erfarenhet av yrket 

som få kan matcha. 

Det viktigaste för mig är att 

både säljare och 

köpare skall kunna 

känna sig trygga när 

de gör sitt livs 

största affär. 

Jan Lundqvist

DINA MÄKLARE 
PÅ VÄRMDÖ 

Tel 0707 99 29 99

Jag är uppväxt i Strömma och 

bor numera i Herrviksnäs på 

Värmdö med min familj. 

Mer än 25 års erfarenhet av 

fastighetsmäkleri på Värmdö 

och ett erkänt personligt 

engagemang borgar 

för en trygg och 

lyckad affär.

Michel Adeheimer



ERA® Mäklargruppen Nacka/Värmdö 

Tel: 08-717 70 00. www.erasweden.com
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www.erasweden.com

SALTSJÖBADEN - NEGLINGE 
Familjens egen välplanerade klassiker om 6 rum och kök mitt i byn. Nu är det dags för nästa generation att ta vid. Vardagsrum med 
öppen spis, utgång till trädgård i söder. Kök och matsal samt stor hall. Fyra till fem sovrum och badrum på övre plan. Inredningsbar vind. 
Allt man behöver och nära till allt!

Adress Oskar Bergmans väg 3 Utgångspris 4 600 000 kr Boarea: 145 Kvm Energiprestanda 93 kWh/Km/år  
Visning Söndag 8/3 kl. 13.00 - 14.00 och Onsdag 11/3 kl. 17.30 - 18.30 och Söndag 15/3 kl. 13.00 - 13.45. Välkomna!  
Ansvarig mäklare Bore Måsén Mobil: 070-717 75 45 

SALTSJÖBADEN - 5:A IGELBODAPLATÅN
Ljust, lugnt och centralt ligger denna fina och välplanerade våning med balkong i söder mot vacker innergård. 3-4 sovrum med fönster 
mot natur. Lägenheten är genomgående i gott skick. Ljuslaserat Pusstelli kök, klinkerlagt köksgolv och matplats med golvvärme. Ekparkett. 
Förråd bredvid lägenheten. Hiss ner till varmgarage. Bekvämt & tryggt boende nära centrum & tåg. 

Adress Svartkärrsvägen 8 Utgångspris 3 000 000 kr Månadsavgift: 5 627 kr Boarea: 120 Kvm  
Energiprestanda 158 kWh/Kvm och år Visning Söndag 8/3 kl. 14.30 - 15.30 och Tisdag 10/3 kl. 17.30 - 18.15. Välkomna!  
Ansvarig mäklare Bore Måsén Mobil: 070-717 75 45 
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ÄLTA / KOLARÄNGEN

TRIVSAMT TVÅPLANS RADHUS
Accepterat pris: 3 950 000 kr / Boarea: 116 m2, 5 rok
Tomtarea: 182 m2 / Energiklass: D
Adress: Sävsångarvägen 24 / Visning: Sön 8/3 kl. 
14.00-14.45 samt Mån 9/3 kl. 18.45-19.15
Mäklare: Jörgen Lundgren, 070-749 02 08

ÄLTA / HEDVIGSLUND

ETAGELÄGENHET - RADHUSKÄNSLA
Accepterat pris: 2 495 000 kr / Avgift: 5 928 kr/mån
Boarea: 106 m2, 4 rok / Energiprestanda: 115 kWh/m2/år
Adress: Vinkelhaksvägen 15 / Visning: Sön 8/3 kl. 
12.15-12.45 samt Mån 9/3 kl. 19.15-19.45
Mäklare: Peter Ramani, 0708-10 39 00

ÄLTA / KOLARÄNGEN

ENERGISNÅLT TVÅPLANS PARHUS
Accepterat pris: 4 495 000 kr / Boarea: 116 m2, 5 rok
Tomtarea: 237 m2 / Energiprestanda: 113 kWh/m2/år
Adress: Sävsångarvägen 78 / Visning: Tors 5/3 kl. 
18.00-18.45 samt Sön 8/3 kl. 15.00-15.30
Mäklare: Peter Ramani, 0708-10 39 00

ÄLTA / HEDVIGSLUND

HÄRLIG & LJUS 3:A
Accepterat pris: 1 795 000 kr / Avgift: 3 989 kr/mån
Boarea: 59 m2, 3 rok / Energiprestanda: 98 kWh/m2/år
Adress: Finserudsgränd 20 B, 1 tr / Visning: Sön 8/3 
kl. 12.45-13.15 samt Mån 9/3 kl. 17.30-18.00
Mäklare: Jörgen Lundgren, 070-749 02 08

ÄLTA / BASTUOMRÅDET

SMAKFULL & FRÄSCH 3:A
Accepterat pris: 1 995 000 kr / Avgift: 3 868 kr/mån
Boarea: 65, 7 m2, 3 rok / Energiprestanda: 165 kWh/m2/år
Adress: Björnmossvägen 46, 1 tr / Visning: Sön 8/3 kl. 
13.30-14.00 samt Mån 9/3 kl. 18.00-18.30
Mäklare: Peter Ramani, 0708-10 39 00

ÄLTA 08-773 01 50 
TYRESÖ 08-712 08 80  
NACKA 08-715 72 90  

VÄRMDÖ 08-570 240 80  

WWW.MAKLARHUSET.SE
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Igelboda
Saltsjöbaden
Storlek Boa 146 m² Bia 13 m²   
Tomtarea 172 m² Rum 5 rok 
Accepterat pris 4 975 000 kr
Adress Sommarvindsvägen 1
Byggår 1974 Energiklass E

Välplanerat gavelradhus Insyns-
skyddad innergård  Stora säll-
skapsytor  Två badrum och bastu   
 Separat grovkök Förråd & garage  
Barnvänligt Nära tåg & centrum

Visas söndag 8 mars kl 14.45-15.30

Mäklare Helena Österman                                      
0765-016 880       

www.berggrenco.se

MÖRTNÄS VÄRMDÖ
Tillfälle att förvärva en sjönära bostadsrätt i vackra Mörtnäs på Värmdö. Topputrustad lägenhet med genomgående hög standard såsom vitoljad ekparkett, påkostat kök och badrum. Lättskött och 
praktiskt boende för såväl gammal som ung. Här finns lyxiga 80 kvm plus loft, härlig altan med kvällssol. Kort promenadväg till bussar, skolor och affärer. Endast ca 20 minuter från Stockholm. 
Adress Solbacken 14F Pris 3 995 000 kr Acceptpris Visas 8/3 kl 12,00-12,45 samt 9/3 efter ök Mäklare Erik Garpenbeck 0707 300 500

Anmäl ditt intresse och bli medlem i Ikano Förmån 
så får du möjlighet att välja lägenhet först.
Ikanobostad.se/gustavsberg.

Bli medlem 
och få förtur!

Nu bygger vi vidare i klassisk designmiljö
Nya gemytliga kvarter i Gustavsberg! Nära hamnliv och på klassisk mark fortsätter 
vi att bygga kvadratsmarta lägenheter med närhet till både city och skärgården. 

PORSLINSFABRIKEN
GUSTAVSBERG BRF GLASERA
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ANTAL LÄGENHETER: 84
STORLEK: 1–4 rok
SÄLJSTART: Våren 2015
INFLYTTNING: Vintern 2016

SÄLJES



Maries Hemfotvård 
fotvård med massage 

500:-
Tel 076-231 84 14

CONTAINERS
Uthyrning och försäljning.

Kyl/Frys/Förrådscontainers.
www.consale.com

08-571 621 20

Helsvenskt byggföretag svensk 
kvalite med svenska priser.

Mobil 070-518 46 07
E-mail: bruab@telia.com

BRUAB

Marias Ateljé i Gustavsberg

Tel 070-357 39 51

Inredningssömnad 
möbelomklädsel

MÖLNVIKS CENTRUM
Butikslokal 160 m2.

Lagerlokaler med stora garageportar
36-100 m2. Hyra från 750 kr/m2 + moms.
KL Förvaltning AB
08-643 13 22, 070-543 64 22  klforvaltning@gmail.com

BYGGLUDDE
ALLT INOM PUTS & MURNING

Skorstenstätning 
Braskaminer

070-775 45 04
08-571 546 17

A. LUNDMARK 
MÅLERI & BYGG

Vi uför Badrumsrenoveringar,
till- och ombyggnationer 

samt måleriarbeten.
Även helentreprenad.

Vi innehar F-skattsedel
070-747 28 25

Billiga kontor uthyres
på Älvsbyvägen 9

31-85 kvm Från 1800 kr/m
Inklusive el, värme vatten.

Boka Fastigheter 
Tel 571 621 20

Fritt hembesök & offert.
Ring 715 00 88

www.ormingemaleri.com

Allt inom Flytt och Flyttstäd
Beställ nu och få paketpris!
31 71 78, 072-332 04 99 
för kostnadsfri offert!
www.nacka-flytt.se
www.nackaflyttstad.se

-30%

Värmdöviks Måleri

Ring oss för fri offert 
070-743 00 30

Datareparationer/Återställning
Internet/Nätverksinstallationer
Hembesök

070-727 36 39
www.varmdo-it.se

ADVOKATFIRMAN ÅLHED AB
Hammarby Sjöstad • 08-644 03 38 • www.alhed.se

Ring för en kostnadsfri offert!
Tel 070-729 80 40  
NACKA - VÄRMDÖ Medlem i SMS

Jag finns i Nacka och ger support på

MAC & PC, MJUKVAROR, NÄTVERK, ROUTRAR, 
BRANDVÄGGAR, BACKUPER, NYINSTALLATIONER
0733-584010 dh@danielhoijer.se www.kreativitsupport.se

KREATIV 
IT-SUPPORT*

Medlem i SMS
Kostnadsfri offert. Innehar F-skattsedel

070-735 31 70

Färg & Byggnadsvård

Sickla Köpkvarter

KULTURHANTVERKARNA
Butik & Måleriarbeten med ROT

Tel 640 60 40, 0707-443 290
Ateljébutikerna - Smedjegatan 18

Hjälp med bra och billig redovisning, 
bokslut och deklarationer m.m. 

www.ercaredovisning.se 
Monica 070-563 42 74

+ + +ERCA
    redovisning

Välgjorda 
arbeten utföres

Telefon 08-645 47 90
Vi tillämpar ROT-avdrag

MAUD MATTSEN AB 
hjälper dig med:   

uRedovisning uMoms uBokslut 
Många års erfarenhet.

Tel 08-715 74 40, 0708-15 74 40

NYA INDUSTRILOKALER I SALTSJÖ-BOO
54 st nybyggda i betong. Stenhuggarvägen 2-4.

Finns ledigt nu: 2 st på 162 kvm samt 1 st på 133 kvm.
4 m i takhöjd. Dusch, wc kontor samt kök på övervåning.

907 kr+moms/kvm inklusive grundvärme.

Boka Fastigheter - Tel 571 621 20

Saltsjö-Boo • 070-717 22 81

AllMåleriet
- Allt inom måleri -

Renovering, montering & försäljning av skorstenar, 
eldstäder och rökgasfläktar. Vi har egen båt 
för ö-jobb.

Kostnadsfri offert.

Carinas Måleri
070-486 77 88

www.carinasmaleri.se
Innehar f-skatt

Vi tar emot nya, 
akuta och 

tandvårdsrädda 
patienter.

Även implantatbehandling.

Kvällsöppet. Fri barntandvård.

Ansl. till Försäkringskassan.

SICKLA
TAND-

AKUTEN

Atlasvägen 37 B

Tel 716 40 81

– IDÉSNICKARN –

Spec: ”Compact living” lösningar
08-57034541, 0708-370791

Nya gardiner till våren?  
Titta in på vår hemsida 

www.bm-konsult.com
Där kommer du lätt åt vår webbshop

Vi hjälper Er med bokföring, lön, bokslut och inkomstdeklaration.
Kontakta Anna Larsson, 08-522 599 04.

Björn Pettersson
Målerifirma

Målar allt överallt
Tel 773 21 31, 070-371 40 79

Tel 08-574 117 50 www.bravolins.se

Bravolins utför tjänster inom Ekonomi &
Administration åt småföretag i Nacka och Värmdö

Advokat Håkan Ullberg

Arvs-, bodelnings- och testamentsärenden. Bouppteckningar - Boutredningar. 
Lång erfarenhet. Kontor i Hammarby Sjöstad och på Ingarö. 
Tel 584 003 00, 070-624 49 99 hakan.ullberg@advokatub.com

Välj den bästa komforten i bostaden med ett FTX aggregat.
FREE serien, Svensktillverkad/kvalitet energisnål och tyst. 
För mer information gå in på www.nackaventilation.se

Ulf Mårtenssons Golv

Specialitet golvslipning 

0708-18 88 33 
Innehar F-skattsedel. Garanti lämnas.

SNICKARE/
PLATTSÄTTARE
40 års erfarenhet • Bästa referenser 

Diicon A.T. AB
070-88 77 203

08-776 21 00 • 070-576 21 00

GARAGEPORTSPECIALISTEN HJÄLPER 
DIG ATT HITTA RÄTT GARAGEPORT

Tel 070-576 21 00

Nacka Inredning & Golv AB
Allt inom renovering med 

specialité på trägolv.
Golvläggning, golv-/trappslipning 
olika behandlingar och målning.

Vi är proffs på vad vi gör.
nackainredning.se   070-7554311

HAGHULTAHUSET - Fruviksvägen 2  
En ljus kontorslokal på 32 kvm. 
Tillgång till konferensrum och pentry. 

PalmHus Värmdö AB 
Mail: t.olsson@palmhus.se 
Tel: 32 32 03

    B&M Må Bra
Massage • Spa • Hudvård 

Gravidbehandling - specialbänk 
070-788 11 21  

Pastor Ödmans väg 34, Brunn 
Nätbokning www.bmmabra.se

vi fixar det mesta

™

www.alltjanstpoolen.se
Stockholm
Täby
Värmdö

08-410 4 1 7  70
08-410 909 90
08-410 002 09

Målare, elektriker, snickare, allt-i-allo, någon som 
städar, klipper gräs och häckar, kör till tippen eller 
något annat? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Lokal eller rum med 
dagsljus önskas hyra
för måleri och konstnärligt arbete. 
Tillgång till vatten och toalett. 
Sickla, Finntorp, Järla. Max 
1500-2000 kr/mån. 0707-338 981.

M WESTLING BYGG

Tel 070-773 72 63 www.westlingbygg.se

• Nybyggnader
• Renoveringar

• Ombyggnader
• Grundläggningar

Zetterlund 
Mur & Plattsättning

Kakel
Klinker
Marmor

Mur & 
Putsfasader
Öppna spisar

Skorstenar
Grunder

Tel 08-570 219 64, 070-329 19 64

Advokat Karin Rajala
Vårdnad, boende, umgänge
Västerlångg. 27, Gamla stan

073-55 36 745
karin.rajala@dinadv.se

www.dinadv.se

Hej alla företagare 
som driver AB! 

- redovisning - bokslut 
- deklarationer.

Hör av er!
MARKEDA AB 

tel 070-413 56 26

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

DIVERSE

ELDSTÄDER & VENT

BOKFÖRING

BYGGNADSARBETEN

Företagens Marknad

ÖNSKAS HYRA

MÅLNING

ADVOKATER

UTHYRES

TERAPEUTER

IT

Tjänster & Service

INREDNINGAR

FLYTTFIRMOR

GOLV

Yrke & Hantverk

MURARE

TANDLÄKARE

DIVERSE

MURARE

FÖNSTERPUTS

Specialister

FOTVÅRD

CONTAINER
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CHRISTIAN
073-962 56 76

NIKLAS
070-446 21 61

Hansson & Larsson

TAK & PLÅT AB
08-734 92 79

Alla slags plåtarbeten.
Fri offert. Fasta priser.  

F-skatt och Ansvarsförsäkring

• Boka snörasskydd & 
   snöskottning
• Tak, fukt och mögel
• Plåtarbeten
• Murning
  F-skatt, ROT avdrag 
  0709-763380

Vi hjälper dig med:

JUL-erbjudande 10% rabatt

Täppan ab
LAGER & MAGASIN

Flyttningar
OT Flytt & Lagertjänst AB
Tel 070-568 80 80, 715 86 36

www.ot-flytt.se

Låt oss hjälpa er 
med er trädgård 
• Maskinell snöröjning och 

handskottning m abbonemang

• Häckklippning

• Fastighetsskötsel 

• Beskärning av träd 

• Bortforsling grovsopor

• Allt efter era önskemål.

Ring för ett kostnadsfritt hembesök

Kennet 0735-323 933
kennet_forvaltning@hotmail.com

Förvaltningsservice AB
Vi ombesörjer RUT-avdrag

MARKISER & PERSIENNER
även service och montering

Tel 747 22 25, 
571 687 77
Ugglevägen 34A, Nackawww.bosemarkis.se

CB RÖR - VET HUR MAN GÖR
Utför det mesta inom VVS, Värme och Enskilt vatten.

Tel 073-999 22 12, 08-570 222 90 • www.cbror.se

ett familjeföretag som utför alla typer av städning.
Begär en kostnadsfri offert.

08-715 87 18 • 070-813 76 47

Håller rent i Nacka!

TJ STÄDPROFFSEN AB
Vi utför all slags städning åt 

privatpersoner & företag.
• Flyttstädning • Veckostädning 

• Fönsterputs • Trädgårdsarbeten

Tel 0709-35 85 01

Se över ditt tak! • TAKOMLÄGGNINGAR 
• TAKREPARATIONER
• PLÅTARBETEN • SNICKERIER
Innehar F-skatt & Ansvarsförsäkring 
Gratis kostnadsförslag 

0708-666 505
TRYGG VILLARENOVERING AB

KLIPPNING/BESKÄRNING AV 
HÄCKAR, BUSKAR OCH FRUKTTRÄD
L. FALK Trädgård- och Gärdsgårds Entreprenad

Tel 070-260 56 90   www.hackklippning.com

LÖVHAMRAKOMPANIET

Markiser & Persienner 3 års garanti 

570 165 50, 070-6746840 Ingarö
www.varmdomarkiser.se

PER ERIKSEN 
Plåtslageri & Bygg

073-617 33 05
www.pepb.se

Medlem i PLR, Plåtslageriernas Riksförbund
www.ingarö-plåtslageri.com

Tel 070-480 03 39
Fuktisolering, dränering, vatten, avlopp, 

tomtplanering, LPS. Minigrävare.

Kent Forslin
GRÄV & SCHAKT AB

PERSIENNER
Markiser Fönstertätning

Reparationer

717 15 20, 070-741 02 15
Torsvägen 61, Saltsjöbaden

Värmdö Städ & Fix
Städ, fönsterputs,
flyttstädning mm.

www.varmdostadofix.eu  
Ring 070-380 20 16 för offert

KUNGÖRELSE
Värmdö kommuns bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd 
har fått in följande ärende som härmed kungörs.

•  Fastighetsbeteckning Gustavsberg 2:1, diarienummer 
   (dnr) BYGG.2015.414
•  Ärendet avser ansökan om bygglov för fackverkstorn 
   på 36 meter med teknikbod.

Synpunkter för ärendet ska ha inkommit till bygg- och 
miljöavdelningen senast 2014-03-31. Glöm inte att uppge 
vilken fastighetsbeteckning och diarienummer (dnr) dina 
synpunkter avser.

Synpunkterna skickas till:
Värmdö kommun
Bygg- och miljöavdelningen
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg

Handlingarna finns tillgängliga i Värmdö kommuns 
kontaktcenter, Skogsbovägen 9-11 i Gustavsberg. 
Handlingarna finns också tillgängliga på kommunens 
webbplats: www.varmdo.se

Kungörelsen anslås även på kommunens anslagstavla.

Öppettider:
Måndag-onsdag 08:00-17:00
Torsdag 08:00-19:00
Fredag 08:00-17:00

Har ni fuktproblem?
VI ÄR SPECIALISTER PÅ 

DRÄNERING & FUKTSKYDD

08-779 80 50 FuktskyddadeHem.se

• Grävning • Trädgårdsskötsel 
• Sandsopning • Gräsklippning
• Stubbfräsning • Trädfällning
• Bergssprängning utan besiktning

070-778  28  18

www.anund.nu

Persienner, Markiser mm

Er leverantör i
Värmdö / Nacka
57140525

www.arnesmarkis.nu

Kvalitet till LÅGPRIS

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
Vi utför även uppdrag på öar

Kostnadsfria offerter 
070-777 90 05 • www.avanzatrad.se

KUNGÖRELSE

Granskning av detaljplan för 

Näsuddsvägen, Värmdö kommun

Förslag till detaljplan för Näsuddsvägen i Värmdö

kommun ställs ut under perioden 2015-03-03 – 

2015-03-23.

Planområdet är beläget i de centrala delarna av Brunn 
på Ingarö. Området följer i huvudsak befintliga 
planers gränser, fastighetsgränser och Eknäsvägen. 
Planområdet ligger norr om Eknäsvägen (väg 646) och 
öster om Näsuddsvägen. Området nås från korsningen 
Eknäsvägen-Entreprenadvägen-Näsuddsvägen. 

Planens syfte är att tillgodose behovet av parkeringsplatser 
i Brunns centrum och att denna parkering ska vara tra-
fiksäker för cyklister, gående och biltrafikanter. Vidare 
är syftet att skydda Ingarö vattentäkt från förorenat 
dagvatten från vägar och parkeringar i Brunns centrum 
genom att anlägga en renande dagvattendamm. 

Planens syfte är även att bekräfta befintlig gång-, cykel- 
och mopedväg utmed Eknäsvägen samt befintligt spon-
tanidrottsfält. 

Mark som enligt förslaget föreslås tas i anspråk för 
allmän plats: Fastigheterna Brunn 1:1, Brunn 2:1 och 
Brunn 3:1 

Kommunen har för avsikt att upphäva strandskyddet 
enligt miljöbalken 7 kap. 

Utställningslokal: 
Kommunens kontaktcenter, Skogsbovägen 9–11 i 
Gustavsberg. Öppet: mån–ons 08:00–17:00, tors 08:00–
19:00 och fre 08:00–13:00. 

Planhandlingarna finns även på kommunens webbplats
varmdo.se under länken Bygga, bo och miljö/Kommunens
planarbete/Detaljplanering/Pågående detaljplanering

Eventuella synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 
2015-03-23. Ange diarienumret 15KS/107. Synpunkter 
kan skickas till varmdo.samhallsbygg@varmdo.se eller 
till Värmdö kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, 
Plan- och exploateringsenheten, 134 81 Gustavsberg.

Den som inte senast under granskningstiden framfört 
skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare över-
klaga beslut att anta detaljplanen.

Frågor om detaljplanen besvaras av Helena Gåije, telefon
via kommunens kontaktcenter 08-570 470 00.

     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

BERGSPRÄNGNING 
MATJORD & MARKARBETEN

Kjell Jinneby Allservice AB
070-657 83 24

Tel 08-771 69 76 • www.cjallservicehb.se

Utnyttja
Rutavdraget!

50%

Städning • Fönsterputsning 
Golvvård • Tapetsering 
Målning • Trädgård 
Bortforsling 
Snöskottning 
Trädfällning 
Tornslingan 22, Trångsund
Email: info@cjallservicehb.se

C & J Allservice HB
Mobiltfn 070-713 71 17

PERSIENNER TOMTARBETEN

PLÅTSLAGERIARBETE

Kungörelser

STÄDNING

VVS ARBETEN

Kungörelser

TAKARBETEN

TRANSPORTER
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6.00 Rapport. 
6.05 Gomorron  
Sverige sammandrag. 
6.25 Gomorron Sverige. 
10.00 Skavlan. (R) 
11.00 Smak av England. (R) 
11.45 Nudisten. (R) 
12.00 Idrottens himmel och  
helvete. (R) 
12.30 Men jag kämpar. (R) 
13.00 Sverige. (R) 
13.30 Fråga doktorn. (R) 
14.15 Husdrömmar. (R) 
15.15 Kanske en diktare. 
16.30 Gomorron Sverige  
sammandrag. 
16.50 Strömsö. 
17.30 Sverige idag. 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Nyheter. 
18.15 Go’kväll. 
19.00 Kulturnyheterna. 
19.15 Nyheter. 
20.00 Under samma tak. 
21.00 Veckans brott. 
22.00 True detective. 
23.00 Rapport. 
23.05 Marley och jag. 
0.55 Husdrömmar. (R) 
1.55 Plus. (R) 
2.55–6.00 Nattsändningar.

8.05 Världens fakta: 
Våra vanligaste pa-
rasiter. (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 Världens fakta: Vaneslavar. 
18.55 Tones dockhus. 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 Kärlek och svek. 
20.00 Min sanning: Ulf Ekman. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.15 Nurse Jackie. 
22.45 Undercover på bordell. (R) 
23.45 Det är något med Susan  
Boyle. (R) 
0.30–5.06 Nattsändningar.

6.55 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.20 How I met your mother. 
9.10 The real housewives of 
Orange County. 
10.05 Vanderpump rules. (R) 
11.00 The mentalist. 
12.00 The Taste US. 
13.00 Lyxfällan. (R) 
14.00 Sex and the city. 
14.30 Sex and the city. 
15.00 Top model. 
16.00 Vanderpump rules. 
17.00 Djurakuten. 
18.00 Lyxfällan. 
19.00 SOS Sommar. 
20.00 Djurens hjältar. 
21.00 Trolljägarna. 
22.00 Stalkers. 
23.00 Paradise hotel Danmark. (R) 
23.50 Girlfriend’s guide to divorce. 
0.50 Sex and the city. (R) 
2.10 How I met your mother. (R) 
2.35–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Malou efter tio. 
11.35 Hem till gården. 
12.45 Coronation street. 
13.45 Mannen som talar 
med hundar. (R) 
14.50 Jamie Oliver: Middag på 30  
minuter. (R) 
15.25 Halv åtta hos mig. (R) 
15.55 Husjägarna. 
16.55 Äntligen hemma. (R) 
17.55 Vardagspuls. 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheter. 
19.30 Farmen. 
20.00 Bygglov. 
21.00 Hustrumördaren. 
22.00 Nyheterna. 
23.00 Hawaii five–0. (R) 
23.55 Brottskod: Försvunnen. (R) 
0.55–4.40 Nattsändningar.

7.15 Livet på BB. 
8.10 The little couple. 
8.40 Suburgatory. (R) 
9.10 Private practice. (R) 
10.05 Grey’s  
anatomy. (R) 
11.05 Desperate housewives. 
12.05 Ellen DeGeneres show. 
13.00 The secret millionaire USA. 
14.00 The little couple. 
15.05 America’s funniest home  
videos. 
15.35 Vänner. (R) 
16.05 Private practice. 
17.05 Grey’s anatomy. 
18.00 Suburgatory. 
18.30 Vänner. 
19.00 The Big bang theory. 
20.00 Hart of Dixie. 
21.00 The Big bang theory. 
21.30 Mom. 
21.55 Black-ish. 
22.25 Cougar town. 
22.55 The Big bang theory. (R) 
23.50 Criminal minds. 
0.45 CSI Miami. 
1.40–6.00 Nattsändningar.

 ONSDAG 4/3

6.00 Rapport. 
6.05 Gomorron  
Sverige sammandrag. 
6.25 Gomorron Sverige. 
10.00 Strömsö. (R) 
10.40 Go’kväll. (R) 
11.25 Arkitekturens pärlor. 
11.35 Under samma tak. (R) 
12.35 Landet runt. (R) 
13.20 Så ska det låta. (R) 
14.20 Gift vid första ögonkastet. (R) 
15.05 Korsdrag i paradiset. 
16.30 Gomorron Sverige  
sammandrag. 
16.50 Vita vidder. 
17.30 Sverige idag. 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Nyheter. 
18.15 Go’kväll. 
19.00 Kulturnyheterna. 
19.15 Nyheter. 
20.00 Uppdrag granskning. 
21.00 Alla är fotografer. 
21.30 Hitlåtens historia – Björn Skifs. 
22.00 Idrottens himmel och helvete. 
22.30 Pluggkoden. 
23.00 Au pair i London. 
23.30 Rapport. 
23.35 State of play. 
1.35–6.00 Nattsändningar.

8.05 Världens fakta: 
Vaneslavar. (R) 
9.00 SVT Forum. 
16.20 Min sanning: Ulf Ekman. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Världens fakta: Sanningen  
om fusk. 
18.55 Runes träbåt. 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 Kärlek och svek. 
20.00 När livet vänder. 
20.30 På bröllop med Kakan. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.15 Game of thrones. 
23.05 Måns Möller: Jävla pajas – det 
här skojar du inte bort. (R) 
0.35–5.06 Nattsändningar.

6.00 Top model. (R) 
6.55 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.20 How I met your mother. 
9.10 The real housewives of Orange 
County. 
10.05 Vanderpump rules. (R) 
11.00 The mentalist. 
12.00 The Taste US. 
13.00 Lyxfällan. (R) 
14.00 Sex and the city. 
14.30 Sex and the city. 
15.00 Top model. 
16.00 Vanderpump rules. 
17.00 Djurakuten. 
18.00 Lyxfällan. 
19.00 SOS Sommar. 
20.00 Chicago fire. 
21.00 Morden i Midsomer. 
23.00 Paradise hotel Danmark. (R) 
23.50 Stalkers. 
0.50–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Malou efter tio. 
11.35 Hem till gården. 
12.45 Coronation street. 
13.45 Mannen som talar 
med hundar. (R) 
14.50 Jamie Oliver: Middag på 30  
minuter. (R) 
15.25 Halv åtta hos mig. (R) 
15.55 Husjägarna. 
16.55 Äntligen hemma. (R) 
17.55 Vardagspuls. 
18.25 Lotto, Joker och Drömvinsten. 
18.35 Vardagspuls, forts. 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheterna. 
19.20 Vädret. 
19.30 Farmen. 
20.00 Sveriges mästerkock. 
21.00 Renées brygga. 
22.00 Nyheterna. 
23.00 Hawaii five–0. (R) 
23.55 Brottskod: Försvunnen. (R) 
0.55 Tyst vittne. (R) 
3.05–4.40 Nattsändningar.

6.00 America’s funniest 
home videos. 
6.25 Desperate house-
wives. (R) 
7.15 Livet på BB. 
8.10 The little couple. (R) 
9.10 Private practice. (R) 
10.05 Grey’s anatomy. (R) 
11.05 Desperate housewives. 
12.05 Ellen DeGeneres show. 
13.00 The secret millionaire USA. 
14.00 The little couple. 
15.05 Suburgatory. (R) 
15.35 Vänner. (R) 
16.05 Private practice. 
17.05 Grey’s anatomy. 
18.00 Suburgatory. 
18.30 Vänner. 
19.00 The Big bang theory. 
20.00 Nya Arga snickaren. 
21.00 Grey’s anatomy. 
21.55 How to get away with murder. 
22.55 The Big bang theory. (R) 
23.50 Criminal minds. 
0.45 CSI Miami. 
1.45 Perception. 
2.40 Mad men. 
3.35–6.00 Nattsändningar.

 TORSDAG 5/3

6.00 Rapport. 
6.05 Gomorron  
Sverige sammandrag. 
6.25 Gomorron Sverige. 
10.00 Hem till byn. 
11.00 Go’kväll. (R) 
11.45 Djurkyrkogården. (R) 
11.55 Uppdrag granskning. (R) 
12.55 Alla är fotografer. (R) 
13.25 Hitlåtens historia – Björn Skifs. 
13.55 Au pair i London. (R) 
14.25 Under samma tak. (R) 
15.25 Gomorron Sverige samman-
drag. 
15.45 Minnenas television: Vi äro 
musikanter. (R) 
17.00 Skidskytte. Mix stafett. 
18.00 Rapport. 
18.10 Regionala nyheter. 
18.15 Go’kväll. 
19.00 Kulturnyheterna. 
19.15 Regionala nyheter. 
19.30 Rapport. 
20.00 Antikrundan. 
21.00 Plus. 
22.00 Debatt. 
22.45 Gift vid första ögonkastet. 
23.30 Rapport. 
23.35 Jordskott. (R) 
0.35 Uppdrag granskning. (R) 
1.35 Alla är fotografer. (R) 
2.05–6.00 Nattsändningar.

8.05 Världens fakta: 
Sanningen om fusk. 
9.00 SVT Forum. 
16.20 Agenda. (R) 
17.05 Via Sverige. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Skidskytte. Mix stafett. 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 Kärlek och svek. 
20.00 Min morfar hade en rymdhund. 
20.50 Herregud vad det är vackert. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.10 Hockeykväll. 
22.45 Mannen som älskade Yngve. 
0.20 När livet vänder. (R) 
0.50 Nyheter. 
1.15–5.05 Nattsändningar.

6.00 Top model. (R) 
6.55 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.20 How I met your mother. 
9.10 The real housewives of Orange 
County. 
10.05 Vanderpump rules. (R) 
11.00 The mentalist. 
12.00 The Taste US. 
13.00 Lyxfällan. (R) 
14.00 Sex and the city. 
14.30 Sex and the city. 
15.00 Top model. 
16.00 Vanderpump rules. 
17.00 Djurakuten. 
18.00 Lyxfällan. 
19.00 SOS Sommar. 
20.00 Lyxfällan. 
21.00 The blacklist. 
22.00 Brottskod. 
23.00 Paradise hotel Danmark. 
23.50 Trolljägarna. 
0.50 Sex and the city. (R) 
2.10 How I met your mother. (R) 
2.35–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Malou efter tio. 
11.35 Hem till gården. 
12.45 Coronation street. 
13.45 Mannen som talar 
med hundar. (R) 
14.50 Jamie Oliver: Middag på 30  
minuter. (R) 
15.25 Halv åtta hos mig. (R) 
15.55 Bröd – bara bröd. (R) 
16.25 Friidrott. 
19.00 Nyheterna. 
19.20 Vädret. 
19.30 Farmen. 
20.00 Eldsjälsgalan med miljonbingo. 
22.00 Nyheterna. 
23.00 Hawaii five–0. (R) 
23.55 Brottskod: Försvunnen. (R) 
0.55 Tyst vittne. (R) 
3.05–4.40 Nattsändningar.

6.00 America’s funniest 
home videos. 
6.25 Desperate house-
wives. (R) 
7.15 Livet på BB. 
8.10 The little couple. (R) 
9.10 Private practice. (R) 
10.05 Grey’s anatomy. (R) 
11.05 Desperate housewives. 
12.05 Ellen DeGeneres show. 
13.00 The secret millionaire USA. 
14.00 The little couple. 
15.05 Suburgatory. (R) 
15.35 Vänner. (R) 
16.05 Private practice. 
17.05 Grey’s anatomy. 
18.00 Suburgatory. 
18.30 Vänner. 
19.00 The Big bang theory. 
20.00 Ninja warrior Sverige. 
21.00 En clown till kaffet. 
22.00 Law & order: Special victims 
unit. 
23.00 Resurrection. 
23.55 The Big bang theory. (R) 
0.50 Criminal minds. 
1.45 The babysitters. 
3.20–6.00 Nattsändningar.

 FREDAG 6/3

6.25 Gomorron  
Sverige. 
10.00 Vid lägerelden. 
10.30 Vita vidder. (R) 
11.10 Go’kväll. (R) 
11.55 Arkitekturens pärlor. 
12.05 Plus. (R) 
13.05 Debatt. (R) 
13.50 Gift vid första ögonkastet. (R) 
14.35 Antikrundan. (R) 
15.35 Gomorron Sverige  
sammandrag. 
15.55 Columbo. 
17.30 Sverige idag. 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Nyheter. 
18.15 Go’kväll. 
19.00 Kulturnyheterna. 
19.15 Regionala nyheter. 
19.30 Rapport. 
20.00 Stjärnor hos Babben. 
21.00 Skavlan. 
22.00 Shetland. 
23.00 Rapport. 
23.05 Rome. 
0.00 Hem till byn. (R) 
1.00 Under samma tak. (R) 
2.00–6.00 Nattsändningar.

8.15 Det är något 
med Susan Boyle. 
9.00 SVT Forum. 
16.00 Rapport. 
16.05 SVT Forum. 
16.20 Historiska personligheter. (R) 
16.45 Hockeykväll. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Världens fakta: Rädda världen, 
bli miljonär. 
18.55 Naturfotografens uppdrag. (R) 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 Kärlek och svek. 
20.00 Arkitektur och natur med  
Tadao Ando. 
20.55 K-märkta ord. (R) 
21.00 Aktuellt. 
21.30 Sportnytt. 
21.45 Moonrise kingdom. 
23.15 Nurse Jackie. (R) 
23.45 Game of thrones. (R) 
0.35–5.06 Nattsändningar.

6.00 Top model. (R) 
6.55 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.20 How I met your mother. 
9.10 The real housewives of Orange 
County. 
10.05 Vanderpump rules. (R) 
11.00 The mentalist. 
12.00 The Taste US. 
13.00 Lyxfällan. (R) 
14.00 Sex and the city. 
14.30 Sex and the city. 
15.00 Top model. 
16.00 The real housewives of Atlanta. 
17.00 Djurakuten. 
18.00 Lyxfällan. 
19.00 Euros of Hollywood. 
20.00 The blacklist. 
21.00 The Goldbergs. Amerikansk 
dramaserie från 2013. 
22.00 Du, jag och Dupree. Ameri-
kansk komedi från 2006.  
0.20 Contraband. 
2.30 Sex and the city. (R) 
3.05 Sex and the city. (R)
3.35 How I met your mother. (R)   
4.20 The mentalist. (R) 
5.00–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
9.40 Friidrott. 
14.00 Lurad! (R) 
14.50 Friidrott. 
19.00 Nyheterna. 
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 I spindelns nät. 
1.00 Collateral damage. 
3.20 Lurad! (R) 
4.20–4.50 Bröd – bara bröd. (R)  

6.00 America’s funniest 
home videos. 
6.25 Desperate house-
wives. (R) 
7.15 Livet på BB. 
8.10 The little couple. (R) 
9.10 Private practice. (R) 
10.05 Grey’s anatomy. (R) 
11.05 Desperate housewives. 
12.05 Ellen DeGeneres show. 
13.00 The secret millionaire USA. 
14.00 The little couple. 
15.05 Suburgatory. (R) 
15.35 Vänner. (R) 
16.05 Private practice. 
17.05 Grey’s anatomy. 
18.00 Ullared. (R) 
19.00 Ninja warrior Sverige. (R) 
20.00 America’s funniest home  
videos. 
21.00 The Big bang theory. 
22.00 Scary movie 4. 
23.30 Resurrection. (R) 
0.25 Eraser. 
2.40 Castle. (R) 
3.30 The protector. 
4.10 The secret millionaire USA. (R) 
4.55 Ellen DeGeneres show. (R) 
5.35–6.00 America’s funniest home 
videos. (R) 

 LÖRDAG 7/3

6.00 Fråga doktorn. 
6.45 Debatt. (R) 
7.30 Här är ditt liv: 
Meg Westergren. (R) 
9.30 Vintermagasinet. 
10.30 Vinterstudion. 
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 2015: Andra 
chansen. 
21.30 Grantchester. 
22.20 Rapport. 
22.25 A royal affair. 
0.40 Music within. 
2.10 Rome. (R) 
3.05–3.35 Au pair i London. (R) 
3.55 Columbo. (R) 
5.30–6.15 Nattsändningar.

8.05 Världens fakta: 
Rädda världen, bli 
miljonär. (R) 
9.00 Rapport. 
9.05 Agenda. (R) 
9.50 Lenas resor. (R) 
10.00 Rapport. 
10.05 Kärlek och svek. (R) 
11.05 Rapport. 
11.10 Kärlek och svek. (R) 
12.10 Rapport. 
12.15 Kärlek och svek. (R) 
12.45 Fotboll: AIK–Hammarby. 
15.05 Vetenskapens värld. (R) 
16.05 Sverige idag på romani  
chib/lovari. 
16.10 Rapport. 
16.15 Sverige idag på romani chib/
arli. 
16.20 Måns Möller: Jävla pajas – det 
här skojar du inte bort. (R) 
17.50 Skidskytte: Damer, 7,5 km 
sprint. Från Kontiolahti, Finland. 
18.30 Victorias och Daniels bröllops-
present. (R) 
19.00 På bas: Renaud Gracia-Fons. 
20.00 Åtta minuter kontrabas. 
20.10 På bas: Esperanza Spalding. 
21.25 I ondskans spår. 
22.55 Hunted. (R) 
23.55 När livet vänder. (R) 
0.25 På bröllop med Kakan. (R) 
0.55–5.05 Nattsändningar.

6.00 Top model England. 
7.00 Nanny. 
7.30 Alla älskar Raymond. (R) 
8.00 Jims värld. (R) 
8.55 How I met your mother. 
9.50 The Goldbergs. (R) 
10.20 American idol. 
12.20 Zoom – skolan för superhjältar. 
14.05 Real girl’s kitchen. 
14.35 Playing house. 
15.05 Totalrenovering. 
16.05 Euros of Hollywood. (R) 
17.10 Diary of a wimpy kid. 
19.00 Hasselhoff – en svensk  
talkshow. 
20.00 Realitystjärnorna på godset. 
21.00 The Goldbergs. 
21.30 Pluras kök Istanbul. 
22.45 Fäst vid dig. 
1.05 Anger management. (R) 
2.05 69 saker du vill veta om sex. 
3.00 Nick & Norahs oändliga låtlista. 
4.25 Totalrenovering. (R) 
5.00 The new normal. (R) 
5.35–6.00 Nattsändningar.

6.05 Lucky dog – en  
andra chans. 
6.35 Barnprogram. 
7.58 Nyhetsmorgon. 
9.55 Friidrott. 
14.20 Längdskidåkning. 
16.25 Friidrott. 
20.30 Lotto, Joker och Drömvinsten. 
20.40 Lurad! (R) 
21.30 Maria Wern: Pojke försvunnen. 
22.00 Nyheterna. 
22.05 Vädret. 
22.10 Maria Wern: Pojke försvunnen, 
forts. 
23.45 The last airbender. 
1.55 Strength and honour. 
4.10–4.40 Nattsändningar.

6.00 Ultimate  
Spiderman. 
6.25 Gilmore girls. 
7.20 ANT – Avancerad 
ny talang. 
7.45 Brothers & sisters. 
8.40 Super fun night. 
9.05 Young & hungry. 
9.35 House swap. 
10.35 Biggest loser UK. 
11.35 Top 20 Funniest. (R) 
12.35 Nya Arga snickaren. (R) 
13.35 En clown till kaffet. (R) 
14.35 Black-ish. (R) 
15.00 Mom. (R) 
15.30 The Big bang theory. (R) 
16.30 Ninja warrior Sverige. (R) 
17.30 The Rookie. 
20.00 Top 20 Funniest. 
21.00 America’s funniest home  
videos. 
21.30 Big ass spider! 
23.20 Perfect stranger. 
1.30 Partaj. 
3.20 Rizzoli & Isles. 
4.05 Biggest loser UK. (R) 
4.50 House swap. (R) 
5.35–6.00 Nattsändningar.

 SÖNDAG 8/3

6.15 Minnenas  
television. (R) 
7.30 Vinterstudion. 
16.55 Hem till byn. (R) 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 
18.10 Regionala nyheter. 
18.15 Landet runt. 
19.00 Sportspegeln. 
19.30 Nyheter. 
20.00 Så ska det låta. 
21.00 Arne Dahl: Dödsmässa. 
22.00 Fortitude. 
22.50 Akuten. 
23.40 Rapport. 
23.45 Melodifestivalen 2015: Andra 
chansen. (R) 
1.15 Shetland. (R) 
2.15–6.00 Nattsändningar.

9.00 Rapport. 
9.05 Historiska per-
sonligheter. (R) 
9.30 På bröllop med Kakan. (R) 
10.00 Rapport. 
10.05 Gudstjänst. 
10.50 Arkitekturens pärlor. 
11.00 Rapport. 
11.05 Arkitektur och natur med  
Tadao Ando. (R) 
12.00 Rapport. 
12.05 Alpint. Damernas super-G. 
13.20 Vem vet mest? (R) 
15.50 Kuling 265 dagar om året. 
16.05 Sverige idag på meänkieli. 
16.10 Rapport. 
16.15 Rent, vitt, slätt och några  
livstycken. 
17.00 Den mobila revolutionen – 
teckenspråkstolkat. 
18.00 Heliga resor. 
18.55 Örtskolan. (R) 
19.00 Världens natur: Ryggrads-
djuren. 
20.00 Den som får finnas. 
21.00 Aktuellt. 
21.15 Agenda. 
22.00 Sportnytt. 
22.10 Dokument utifrån: Indiens  
dotter. 
23.10 Gudstjänst. (R) 
23.55 Min morfar hade en rymdhund. 
0.45–5.05 Nattsändningar.

6.00 Top model Australien. 
7.00 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. (R) 
7.55 Jims värld. (R) 
9.15 How I met your mother. 
10.15 The Goldbergs. (R) 
10.45 SAF3. 
11.40 Royal pains. 
12.35 Dukes of Melrose. 
13.05 Real girl’s kitchen. (R) 
13.35 Playing house. (R) 
14.10 Drive me crazy. 
16.00 Hasselhoff – en svensk  
talkshow. (R) 
17.00 Djurens hjältar. (R) 
18.00 Lyxfällan. (R) 
19.00 Realitystjärnorna på  
godset. (R) 
20.00 NCIS: New Orleans. 
21.00 Backstrom. 
22.00 Unstoppable. 
0.05 Pluras kök Istanbul. (R) 
1.20 NCIS: New Orleans. 
2.15 Royal pains. 
3.05–6.00 Nattsändningar.

6.05 Paul O’Gradys  
älskade hundar. 
6.35 Barnprogram. 
7.58 Nyhetsmorgon. 
11.30 Skidor: Världs- 
cupen.
13.20 Renées brygga.  
14.25 Friidrott. 
18.30 Bröd – bara bröd. (R) 
19.00 Nyheterna. 
19.10 Sporten. 
19.25 Vädret. 
19.30 Postkodmiljonären. 
20.00 Farmen. Svensk realityserie 
från 2015. 
21.00 Wallander: Sveket. 
22.00 Nyheterna. 
22.05 Vädret. 
22.15 Wallander: Sveket, forts. 
23.20 Fotbollskanalen Europa. 
0.05 Life at the extreme: Volvo  
ocean race. 
0.40 Agora. 
3.05–4.45 Nattsändningar.

6.25 Gilmore girls. 
7.20 ANT – Avancerad 
ny talang. 
7.45 Brothers & sisters. 
8.40 Super fun night. 
9.05 Young & hungry. 
9.35 House swap. 
10.35 Livet på BB. 
11.35 The bachelorette. 
13.30 Chrisley knows best. 
14.00 Grey’s anatomy. (R) 
15.00 How to get away with murder. 
16.00 Real housewives of New  
Jersey. 
17.00 Familjen Kardashian. 
18.00 Ullared. (R) 
19.00 En clown till kaffet. (R) 
20.00 Castle. 
21.00 Partaj. 
22.00 The Carbonaro effect. 
23.00 Criminal minds. (R) 
23.55 Stalker. (R) 
0.50 Partaj. 
1.50 Kommissarie Morse. 
3.40–6.00 Nattsändningar.

 MÅNDAG 9/3

6.00 Rapport. 
6.05 Gomorron  
Sverige sammandrag. 
6.25 Gomorron Sverige. 
10.00 Ett sånt liv! 
11.25 Landet runt. (R) 
12.10 Stjärnor hos Babben. (R) 
13.10 Melodifestivalen 2015: Andra 
chansen. (R) 
14.40 Sjösalavår. 
16.15 Gomorron Sverige  
sammandrag. 
16.35 Motor: VM-rally. 
17.30 Sverige idag. 
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. 
21.00 Jordskott. 
22.00 Dox: Under pälsen. 
23.00 Rapport. 
23.05 Arne Dahl: Dödsmässa. (R) 
0.05 Fortitude. (R) 
0.55 Så ska det låta. (R) 
1.55–6.00 Nattsändningar.

7.55 Den mobila re-
volutionen – tecken-
språkstolkat. (R) 
8.55 Sverige idag på meänkieli. (R) 
9.00 SVT Forum. 
16.00 Rapport. 
16.05 SVT Forum. 
16.20 Gudstjänst. (R) 
17.05 Jan och sparvhöken. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Världens fakta: Vikingakvinnor. 
18.55 En bild berättar. 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 Kärlek och svek. 
20.00 Vetenskapens värld. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.15 Top of the lake. (R) 
23.15 Nurse Jackie. (R) 
23.45 Undercover på bordell. (R) 
0.45–5.06 Nattsändningar.

6.00 Top model. (R) 
6.55 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.20 How I met your mother. 
9.10 The real housewives of Orange 
County. 
10.05 The real housewives of  
Atlanta. (R) 
11.00 The mentalist. 
12.00 The Taste US. 
13.00 Lyxfällan. (R) 
14.00 Sex and the city. 
15.00 Top model. 
16.00 The real housewives of Atlanta. 
17.00 Djurakuten. 
18.00 Lyxfällan. 
19.00 SOS Sommar. 
20.00 Realitystjärnorna på godset. 
21.00 Girlfriends’ guide to divorce. 
22.00 Revenge. 
23.00 Paradise hotel Danmark. 
23.50 Backstrom. 
0.50 Sex and the city. (R) 
2.10 How I met your mother. (R) 
2.35 Paradise hotel Danmark. (R) 
3.10 Navy CIS. 
3.55 Revenge. (R) 
4.40 The real housewives of Orange 
County. (R) 
5.25–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Malou efter tio. 
11.35 Hem till gården. 
12.45 Coronation street. 
13.45 Mannen som talar 
med hundar. (R) 
14.50 Jamie Oliver: Middag på 30  
minuter. (R) 
15.25 Halv åtta hos mig. (R) 
15.55 Husjägarna. 
16.55 Äntligen hemma. (R) 
17.55 Vardagspuls. 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheterna. 
19.30 Farmen. 
20.00 Bästa bonden. 
21.00 Klockan nio hos stjärnorna. 
22.00 Nyheterna. 
23.00 Hawaii five–0. (R) 
23.55 Brottskod: Försvunnen. (R) 
0.55 Tyst vittne. (R) 
3.05–4.40 Nattsändningar.

7.15 Livet på BB. 
8.10 The little couple. (R) 
9.10 Private practice. (R) 
10.05 Grey’s anatomy. 
11.05 Desperate house-
wives. 
12.05 Ellen DeGeneres show. 
13.00 The secret millionaire USA. 
14.00 The little couple. 
15.05 Familjen Kardashian. (R) 
16.05 Private practice. 
17.05 Grey’s anatomy. 
18.00 Suburgatory. 
18.30 Vänner. 
19.00 The Big bang theory. 
20.00 Ullared. 
21.00 Criminal minds. 
21.55 Stalker. 
22.55 The Big bang theory. (R) 
23.45 Criminal minds. 
0.40–6.00 Nattsändningar.
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”Partaj” är tillbaka med 
en ny  säsong och skåde-
spelaren  Rachel Mohlin är 
glad.

– Det känns som att gå 
på fest dagtid, säger hon.

Under säsongen kommer 
tittarna att få återse många 
av de mest  populära kändis- 
tolkningarna från tidigare 
år. Rachel Mohlin utlovar 
bland annat att hennes 
Annie Lööf-imitation kom-
mer göra storstilad come-
back. Dessutom filar hon 
ständigt på nya rollfigurer.

– Jag samlar på röster 
och sorterar i högar för att 
kunna använda någon 
gång. Jag har som ett  rörigt 
röst-skrivbord inuti mig 
där jag klipper och klistrar 
hela tiden, säger hon.

Tillsammans med Johan 
Petersson, Eva Röse och 
resten av ”Partaj”-ensem-
blen jobbar hon i ett 
snabbt tempo för att hinna 
skämta om så aktuella 
händelser som möjligt.

– ”Partaj” har en alldeles 
egen energi. Man kastar 
sig in i saker och sedan 

lika snabbt ut och så om 
möjligt ännu snabbare in  
i nästa sak, säger Rachel 
Mohlin.

I säsongpremiären 
 gästar komikern Johan 
Glans som Rachel bland 
annat har gjort humor- 
serien ”Kvarteret Skatan” 
tillsammans med.

– Johan är snäll, fin och 
van sinnigt rolig. Det kan 
inte bli en bättre start på 
säsongen än att få jobba 
tillsammans med honom 
igen, säger hon. 

 KANAL 5 SÖNDAG 21.00

Moonrise kingdom
KOMEDI ¡¡¡¡

En ö utanför New England, 

1965. Töntigaste 12-åring-

en på scoutlägret rymmer 

med likasinnad flicka. Wes 
Anderson berättar på sitt 

dråpliga sätt en udda, 

 oemotståndlig, kärleks- 

saga. (USA, 2012)

SVT2 FREDAG 21.45

The rookie
DRAMA ¡¡¡¡

High school-tränare i Texas 

söker lite motvilligt jobb 

som professionell baseball-

coach på grund av en vad-

slagning. Dennis Quaid är 

utmärkt i huvudrollen i fin 

film, bland annat utsedd till 

”årets bästa sportfilm”  

i USA. (USA, 2002)

 KANAL 5 LÖRDAG 17.30

Unstoppable
ACTION ¡¡¡

Godståg med farliga äm-

nen dundrar fram mot stad 

utan synbart sätt att stop-

pas, därav titeln. Denzel 
Washington och Chris 
Pine (Kirk i nya ”Star Trek”) 

kan rädda dagen. Välgjord 

actionfilm med sensmoral. 

(USA, 2010)

TV3 SÖNDAG 22.00

Rachel pepp på ”Partaj”

TV TISDAG 3 MARS–MÅNDAG 9 MARS 2015FILMTIPS 

– En del röster får växa fram och så plötsligt är de där, säger Rachel Mohlin om att imitera kändisar.

Nanne hittar 
dansglädjen
Efter att ha blivit tillfrågad 

flera gånger gav Nanne 
Grönvall till slut med sig 

och tackade ja till att vara 

med i ”Let’s dance”. Och 

hon ångrar sig inte. Till sin 

hjälp har hon det luttrade 

dansproffset Tobias 
 Wallin. TV4 FREDAG 20.00

Linus hoppas 
 upprepa skrällen
En som vet hur det känns 

att lyckas gå vidare i andra 

chansen är Linus Svenning 
som gick vidare förra året. 

Nu hoppas han på att kun-

na upprepa bedriften.

– Det är inte lika nervöst 

den här gången, säger han. 

 SVT1 LÖRDAG 20.00

Komiker lyfter 
kvinnodagen
Komikern, författaren och 

skådespelaren Zinat Pirza-
deh laddar inför internatio-

nella kvinnodagen på sitt 

eget vis i ”Go’kväll”. Zinat 

har arbetat mycket med ut-

ställningen ”Hon, hen och 

han” som visas runtom i 

landet. SVT1 LÖRDAG 18.15

Kämpar på 
 skidor i nio mil
15 800 åkare från 51 länder 

deltar i skidfesten Vasalop-

pet. André Pops leder sänd-

ningen från Mora och längs 

spåret återfinns bland an-

dra Yvette Hermundstad 
och Kajsa Bergqvist för att 

ge en bild av hur loppet går. 

 SVT1 SÖNDAG 8.00

UNDERHÅLLNINGUNDERHÅLLNING

MAGASIN SPORT



 NVP SISTA FRÅGAN:

Hur märks det att 
drygt 30 000 människor 
har flyttat in i Nacka 
sedan 1990?

Ulrika Wretling, 
45 år, har bott i 
Nacka i 18 år.

– Jag ser det 
som positivt att 
folkmängden har 
ökat, vi får bättre 
utbud och servi-
ce. Nackdelen är 
bilköerna.

Hans Wiklander, 
72 år, har bott i 
Nacka i 38 år.

– Är orolig för 
Nackas framtid. Vi 
har sett att Gerdau 
startar stora pro-
jekt med minimala 
kalkyler och dålig 
kostnadskontroll.

Christer Onn, 
83 år, har bott i 
Nacka i 50 år.

– Den stora 
skillnaden är 
ökad trafik och 
att tomterna blir 
mindre.

Peter Forsman, 70 
år, har bott i Nacka 
till och från i 50 år.

– Jag förstår 
att folk velat och 
kommer att flytta. 
Största skillnaden 
är att Nacka gått 
från småskaligt 
till storskaligt.

 Läs om Nackas och Värmdös 
befolkningsutveckling på s 6.









eu.moderat.se Nackabladet

Hela denna bilaga är en annons från Moderaterna i Nacka kommun

Vid årsskiftet 
tillträdde Helene 
Skantze (M) som 
ordförande för 
Socialnämnden. 

Nackabladet träffar en glad, 
frihetsälskande och energisk 
Saltsjöbadsbo som brinner för 
Nacka. 

Grattis! Hur känns det?
-Jag är väldigt hedrad att få 
förtroendet att leda arbetet i So-
cialnämnden.Välfärdsfrågorna 
ligger mig varmt om hjärtat och 
jag vill visa att vi moderater har 
den bästa politiken för männi-
skor som har det svårt.

Vad är det viktigaste i ditt 
nya uppdrag? 
-Det är för tidigt att peka ut den 
enskilt viktigaste frågan, men 

ligger framför oss. Kommunen 
växer och en stor utmaning 
är att vården och omsorgen 
byggs ut i takt med att Nackas 
befolkning växer. Många 
behöver hjälp och stöd under 
vissa skeden i livet, vissa mer 
än andra. Den vård som kom-

som behöver hjälp i sin vardag 
ska hålla hög kvalitet.

-Ett annat område är det före-
byggande arbetet. Ju mer vi 
kan göra inom det området, ju 
mindre insatser behöver sättas 
in i ett senare skede.

Helene Skantze (M), ny socialnämndsordförande, utanför Kringelgården i Neglinge.  

-Jag är väldigt oroad över det 
tilltagande drogmissbruket. 
Alkoholkonsumtionen före-
faller minska, men narkotiska 
preparat som cannabis och 
nätdroger blir allt mer tillgäng-
liga. Vi ska fortsätta vårt arbete, 
tillsammans med andra, att 
tydligt motarbeta detta. Här 
hoppas jag kunna öka insat-
serna ytterligare för att bryta 
trenden.

-Nacka kommun är ett 
föredöme i Sverige, med stor 
valfrihet och bra kommunal ser-
vice. Jag ska göra mitt absolut 
bästa för att bidra till att Nacka 
kommun fortsätter att leva upp 
till detta inom mitt område, 
avslutar Helene Skantze.

Vi vill gärna höra din åsikt! 

Skriv vad du tycker och skicka in det till
oss via post eller e-mail.
nackamoderaterna@moderat.se

SVARSPOST
20602097
131 20 Nacka

Porto betalt 

*Ditt namn:

*Din adress/e-post:

*Frivilligt

Mats Gerdau, 
kommunstyrelsens 
ordförande i Nacka 
kommun, vill höra 
dina åsikter om hur 
han kan göra kom-
munen bättre. 

Efter regerings-
skiftet i höstas har 
de rödgröna parti-
erna enats om att 
”rika moderat-
kommuner” ska 
straffas.

Det innebär att bl a Nacka ska 
tvingas betala 80 miljoner 
kronor mer till andra 
kommuner varje år, något som 
fått Nackamoderaterna att gå 
i taket. 

-I praktiken är det en straff-
skatt på tillväxt och framgång, 
menar kommunstyrelsens 
ordförande Mats Gerdau.  

Nacka bidrar redan med drygt 
450 miljoner kronor i 
inkomstutjämning och bidrag 
till kommuner som har höga 
kostnader för funktionshin-
drade (LSS). Mats Gerdau 

för vad kommunen klarar och 
vad som är moraliskt 
försvarbart.  

-Självklart ska vi vara med och 
bidra till andra kommuner som 
har en minskande befolkning 
och stora utmaningar. Men de 
här extra pengarna kommer 
främst att gå till Skåne och 
Göteborg, inte avfolknings-
bygder i Norrland. Det är inte 
rimligt. 

Han påpekar också att det 
bästa sättet att få hela Sverige 
att leva är att det fortsätter gå 
bra för Nacka och
Stockholmsregionen.

När nya hus byggs i Älta och 
Jarlaberg så får företag som 
tillverkar fönster i Vetlanda 
och golv i Örnsköldsvik nya 
order och kan anställa. 

Mats Gerdau drar också en 
parallell till tunnelbanan, som 
kommunen ska bidra med 850 
miljoner till. 

-De som tycker att 
tunnelbanan är dyr ska veta 
att det här handlar om mycket 
mer pengar. Som vi dessutom 
inte får något för. 

-Regeringen verkar inte förstå 
att det kostar att växa. Ny 
bussterminal och överdäckn-
ing av Värmdöleden är inte 
gratis, men det vill inte staten 
bidra till. 

När Nacka yttrar sig till 
regeringen om förslaget så 
förordar de lokala 
socialdemokraterna en
modell som innebär att kom-
munen ”bara” ska bidra med 
75 miljoner i stället för 80. 

-I valet mellan Nackaborna och
Löfven-regeringen så väljer 
Nackas socialdemokrater 
Löfven. Vi moderater står alltid 
ett tusen procent på Nackabor-
nas sida!  

Stefan Löfven vill att Nacka ska betala ännu mer till andra kommuner, främst Göteborg. 

“Vad tycker du?”


