
Flyktingar välkomnas 
– stämning läggs ner
VÄRMDÖ Det blir ingen rättegång om fotbolls-
planen och badplatsen i Älvsala. Tomtägareför-
eningen har beslutat att dra tillbaka sin stämning 

mot flyktingboendet i området. Nu startar den 
nye ordföranden, Olle Ljungdahl, ett arbete för att 
hjälpa killarna in i det svenska samhället.   ➤6

 

Satsning ska 
blåsa liv i hamn
VÄRMDÖ Hamnen i Stav-
snäs ska bli levande året 
om. Det är tanken i områ-
dets nya detaljplan som 
innehåller bland annat 
vandrarhem, bostadsområ-
den, caféer och ett Taube-
museum.   
 ➤12-13

NACKA HANDBOLL
I Nacka bollhall är Sku-
ruklacken bara 26 platser 
stor. NVP har träffat läktar-
profilen Ingela Wallin. ➤30

Vem tar vem  
i hönshuset?
VÄRMDÖ Förra året kom 
hundratals personer för att 
byta och köpa höns på Nora 
gård. Till helgen är det dags 
igen – och den som har lite flax 
kanske gör ett fynd. 
   – Men detta är inte bara 
för hönsfanatiker, säger ar-
rangören Anna Ranebo.
 ➤16

NÄRINGSLIV 24

Twittrande holkar 
i reklamkampanj

NYHETER 8

Dålig koll på  
representation

TEMA UTBILDNING 22-23

Legendarisk rektor 
undervisade Palme

VÄRMDÖ 13

Ja till skola  
trotts varning

SPORTEN

Ny bild av  
otrygga platser
VÄRMDÖ David Arefjärd 
och Jenny Lönngren vill 
ha ungdomarnas bilder av 
Värmdö. De ska sedan an-
vändas för att göra otrygga 
platser mer gästvänliga.
   – Ungdomar ser på saker 
på ett annat sätt än vuxna, 
säger David Arefjärd.
 ➤8

Inga härbärgen 
för tiggare
VÄRMDÖ S föreslog att 
Värmdö skulle ordna nöd-
boende åt tiggare i kommu-
nen. Nu har förslaget ratats.
Enligt tjänstemännen  skul-
le en sådan lösning troligen 
strida mot kommunallagen.
 ➤10

Färre stopp när 
tunnel renoveras
NACKA/VÄRMDÖ För att 
Södra länken ska slippa 
stängas av så ofta krävs 
bättre säkerhetssystem. 
Trafikverket ska göra något 
åt problemet – men inte 
förrän tunneln behöver re-
noveras.  ➤7

Hon tar ton  
för Skuru

MED HAMMARBY SJÖSTAD NVP.seLäs även:
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Det var glada miner när killarna på Fagerdala vårdhem mötte tomtägareföreningens nye ordförande, Olle Ljungdahl, och fick pröva att flyga hans radiostyrda 
drönare. Här är det Henok Mebrahtom som sköter spakarna.  FOTO: NADIA ENEDAHL
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D et var byggherrarna som 
skulle betala för Nackas 
tunnelbana. Men den speci-

altaxa som plockades fram verkar 
mest vara av akademiskt intresse. 
T-banan betalas genom markför-
säljning – Nackabornas mark.

Det var förra våren som taxan, 
de så kallade exploateringsbidra-
gen plockades fram. Via specifika 
priser per kvadratmeter skulle 
byggherrarna få bidra för den öka-
de nyttan av tunnelbanan. Kontor 
skulle kosta 1 000 kronor per kva-
dratmeter, bostadsrätter 800 kro-
nor och hyresrätter 600 kronor.

I teorin ett slags tull för att häm-
ta in de 850 miljoner som Nacka 

betalar i förskott för t-banan.
Nu börjar kommunen att sälja 

mark till det första delprojektet 
i Nacka stad – då lyser taxan 
med sin frånvaro. Istället skriver 
kommunen att man utgår från att 
de som lägger anbud redan kän-
ner till t-banan och frivilligt tar 
hänsyn till det. Markpriset anses 
därför bli så mycket högre att t-ba-
netaxan slopas. Hej då!

Faller gör då den kalkyl som 
skulle hämta in de 850 miljoner-
na. Åtminstone förespeglingen 
att t-banetaxan skulle ge extra 
pengar och inte bara bli en vanlig 
mark affär, något facit på det lär 

bli svårt att mjölka ut. Återstår gör 
möjligheten att plocka ut taxa av 
det som byggs på privat mark, vil-
ket är ungefär hälften av de  
14 000 bostäderna. 

Men det tar vi en annan gång.

Så snabbt skrotade 
Nacka t-banetaxan

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.

INSÄNT  

Chans att skapa ny avfart

ANDERS MILDE

anders.milde@nvp.se

Angående att polisen 
flyttar resurser  
till Huddinge.

Buset applåderar men vi 
andra kan bara konstate-
ra att man återigen skär 
ner på en av de viktigas-
te samhällsfunktionerna.  
 Robban 

Dålig timing nu när 
Nacka får ändstation av 
tunnelbanan några me-
ter från polisstationen i 
Nacka Strand. En forska-
re på KTH skrev år 2012 
följande: 62 procent av 
alla polisanmälda brott 
i Stockholm sker inom 
500 meters radie från en 
t-banestation. Anna

Kommentarer 
från NVP.se

SM-slut spelet i 
handboll inifrån 

Läs inläggen på: 
nvp.se/Blogg/skurubloggen

Från bloggarna

DAGENS ROS vill jag ge till alla vux-
na föredömen i trafiken, som håller 
ordentligt avstånd vid omkörning av 
mopeder och bländar av när ni möter 
våra unga medtrafikanter på moped. 
Ett stort fång rosor till er! Vivi

Nacka Värmdö Posten är partipolitiskt obunden, utges av Nacka Värmdö Posten AB och distribueras 
av Posten AB till samtliga hushåll, kontor och postboxar i Nacka och Värmdö. Medlem av Tidnings-
utgivarna (TU) och GTF. NVPs innehåll publiceras elektroniskt samt lagras i elektroniska arkiv. Den 

som sänder material till tidningen anses medge sådan publicering och tillhandahållande. För insänt 
material ansvaras ej. Du får citera och referera materialet i NVP förutsatt att källan anges. Varje 
form av mångfaldigande utan utgivarens skriftliga godkännande är förbjudet. ISSN: 1654-4692
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Angående vägbygget på 
222:an Farstabron till 
Mölnvik. Nu breddas vägen 
med en ny fil och alla ma-
skiner är på plats – varför
inte passa på att göra en av-
körningsramp till Ingarö- 

vägen. Då slipper vi den far-
liga vänstersvängen för oss 
som bor på Ingarö.

Ingarös befolkning ökar 
hela tiden, vi måste få bätt-
re framkomlighet.

De  som ska till Gustavs- 

berg får också en egen 
avkörningsramp för bättre 
flyt.

Hoppas Trafikverket gör 
detta nu!

Sören Nyhammar

Bra läge att skapa en ny avfart till Ingarö, tycker Sören Nyhammar.  FOTO: JENNY FREJING

Svar på insändare om  
VIP-kö till bussen:
Bästa Karin,du är inte den 
första och säkert inte heller 
den sista som missuppfat-
tat (eller har du det – lite 
oklart) skylten på pelaren 
vid 471:ans hållplats. Till 
denna buss skall kön gå 
”från stadshuset” och inte 
”från Saltsjöbanan” Allt 
för att inte stänga igen 
övergången till Värmdö-
bussarna. Det har funnits 

”gatupratare”  som marke-
rat att kön går från andra 
hållet men ingenting fung-
erar enligt bussförarna. Om 
det blir två köer har de som 
står i bussens  körriktning 
företräde.

Detta är den enda håll-
platsen till vänster i Slussen 
som har omvänd köord-
ning.

Gossen Ruda först i kön!

Maj-Gret Holmqvist

I Nacka pågår ett bostads-
byggande med hög takt. 
Om detta råder enighet. Det 
är bra för Nacka. Men i var-
je nybyggnation är det vik-
tigt att bevara unika miljöer 
och grönområden, liksom 
att ta hänsyn till de som bor 
närmast den nya bebyggel-
sen. Nackas planering sker 
därför i samspel med med-
borgarna, där dialog och 
förankring är viktigt.

Demokrati handlar inte 
bara om majoritetsstyre 
utan också om minoritets-
skydd. Politiker har inte 
bara ansvar för de som rös-
tar på dem utan även för de 
minoriteter som ibland kan 
tycka annorlunda.

Detaljplanen för Tollare 
Port togs fram efter en lång 
process, där vi närboende 
fick gehör för våra syn-
punkter. Den blev en väl-
komnande entré till det nya 

bostadsområdet Tollare.
Men så visade det sig, 

att det också fanns en dold 
plan som endast var kodad 
för Byggherren. Byggher-
rens plan fick kritik och 
vissa små, knappt synbara 
förändringar gjordes. 
Den ansvariga moderata 
politikern la sig platt för 
Byggherren. Hon erkände 
i NVP att detaljplanen var 
otydlig, vilket bekräftades 
av Byggherren som därmed 
tog kommandot.

Nu får vi en entré som 
består av två höga kala 
betongklumpar fem-sex vå-
ningar typ miljonprogram. 

Nackas skönhetsråd – om 
det fanns – skulle få dån-
dimpen om de såg eländet.

När politiken stiger åt si-
dan, har vi små medborgare 
inget att säga till om.

Tollarebo

Entré bestående 
av betongklumpar

”Vårda Nackas ännu unika möjlighe-
ter för människor att kombinera stor-
stadsliv med lantidyll”  ➤Läs mer på sid. 28

Jo, busskön ska 
gå från det hållet
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STRÖMMA OUTLET
STOCKHOLMS STÖRSTA SORTIMENT
TILL STOCKHOLMS LÄGSTA PRISER

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

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

ÖPPNAR YTTERLIGGARE 
400 KVM I NYBYGGDA 

LOKALER
Erbjudanden i båda butikerna

hela veckan
Påslakan, Underlakan, Frotté, Möbler, 

Present, Belysning, Sovkuddar/Sovtäcken, 
Plädar, Morgonrockar, Tavlor

Planteringsjord
Närproducerad från Småland, gödslad och kalkad.

2000 m2 Möbler Dynor Parasoller Partytält Grillar m m.

Reservation för slutförsäljning.

www.brisak.se

Torkvinda
Kuling
Tillverkad i aluminium. 
4-armad. Smidig funk-
tion för att spänna 
linan. Toppspinnfunk-
tion. 50 m lina.

298:-
Ord pris 498:-

Möbelgrupp MADISON
Bekväm loungegrupp med många kombinationsmöjligheter. 
Finns i tre färgkombinationer - brun/beige, grå/grå och svart/
grå. Separat fåtölj finns samt bord i två storlekar. Med hjälp av 
pallmodulen bygger du enkelt en schäslongdel till soffan.

Gruppris

7 995:-

10 säckar a 50 liter

190:-
Ord pris 29:-/st

Höjd 62 cm
Diameter 37 cm

1 495:- Kruka 
i gjutjärn
Finns i två storlekar.

Höjd 38 cm
Diameter 23 cm

499:-
Mustang
Paella Set
med stativ. 
Gasol med 
två brännare.
Diameter 59 cm.

999:-

Nacka kommun har nyligen 
inlett ett programarbete 
för Saltsjöbadens centrum. 
Det tycker vi är utmärkt. Vi 
är positiva till att det byggs 
fler bostäder, men även 
lokaler för näringsidkare 
och föreningar i anslutning 
till Saltsjöbadens centrum. 
Det tror vi socialdemokrater 
kan bidra till att skapa ett 
mer levande centrum.

Däremot anser vi inte 

att kommunen ska inleda 
något programarbete för 
Gröna dalen mellan Igel-
bodaplatån och Båthöjden. 
Kommunen bör istället följa 
gällande översiktsplan och 
inte exploatera detta områ-
de. Vi tror att ett attraktivt 
område för fritidsaktiviteter 
är bättre än bostäder för 
att knyta ihop Saltsjöbaden 
och Fisksätra. Därför är det 
angeläget att Gröna dalen 

bibehåller sin karaktär av 
bilfri ”grön oas”, där ytter-
ligare områden kan skapas 
för odling samt lek och 
idrottsaktiviteter. 

Vi tror inte heller på idén 
att bygga nya bostäder 
alldeles intill Saltsjöbadsle-
den. Just nu är det på modet 
att skapa ”stadsgator” med 
bostäder längs trottoarer-
na. Men i våra ögon är det 
olämpligt att bygga på detta 

sätt vid en hårt trafikerad 
70-väg. Husen skulle hamna 
i en mycket bullrig miljö och 
trafiken kommer knappast 
att minska framöver, trots 
den framtida kapacitetsök-
ningen hos Saltsjöbanan. 

Thomas Josefsson, S
ersättare i miljö- och  

stadsbyggnadsnämnden

Erik Svanfeldt, S
Ordförande i Saltsjöbadens 

socialdemokratiska förening

Verksamhetsberättelserna 
för 2014 från de misslyckade 
och nu avskaffade organen 
för politisk styrning av för-
skola och skola i Värmdö vi-
sar saker som vi bör lära av.

Underskotten i den kom-
munala skolverksamheten 
är betydande. Förskolor och 
skolor har underskott sedan 
flera år. Vad som gör att vis-
sa förluster inte försvinner 
redovisas inte. Beror det på 
för låga anslag, slöseri eller 
oskicklighet? Inget svar.

Den borgerliga majori-
teten har bestämt att styra 
ekonomin genom att göra 
verksamheterna till resul-

tatenheter. De får själva ta 
med sig sina underskott och 
de måste balansera upp dem 
med överskott kommande 
år. Men hur ska det gå till?

Det är svårt att veta om 
vi inte vet vad som orsakat 
underskotten. Men vad vi 
vet är att verksamheten to-
talt har gått med underskott 
under många år. Om man 
inte har varit inkompetenta 
vid rekryteringen av chefer 
så måste väl slutsatsen bli 
att finansieringen har varit 
otillräcklig. Ser man det 
omfattande behovet av lö-
neökningar inom sektorn så 
blir detta ännu tydligare.

Och hur ska de ackumu-
lerade underskotten hante-
ras. Idén med resultatenhe-
ter ska skapa förståelse för 
budgetdisciplin!? Men vilka 
drabbas, om man drar ner 
utgifterna så att verksam-
heten kan ta igen de tidiga-
re underskotten? Rimligen 
eleverna och lärarna. De 
kanske inte ens var på plats 
när underskotten uppstod 
och har liten möjlighet att 
själva påverka. Borgerliga 
skolpolitiker blir svaret 
skyldiga på hur denna pe-
dagogik fungerar.

Det är ju då inte konstigt 
att verksamheten misslyck-

as med många av de mål 
man har satt upp. Allvarli-
gast är kanske att barnen 
upplever minskad trygghet 
och att skolan inte hinner 
arbeta mot mobbning 
och annan kränkande be-
handling, samt att barnen 
i högstadiet i minskande 
utsträckning tycker det är 
roligt att gå i skolan. ”För-
klaringen” att hormonerna 
rusar i den åldern är ynklig. 
Den förklarar inte trenden, 
och puberteten är en väl-
känd process, som skolan 
ska kunna ta hänsyn till.

Helena Valentin, V 
Bertil Krakenberger, V

V: Svaren saknas när alliansen  
förklarar misslyckad skolpolitik

S: Låt Gröna dalen förbli en grön dal
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Replik på KD:s debattinlägg 
”KD: 1 200 föräldrar har inte 
fel” i NVP 14 april 2015.

KD hänvisar till att 1 200 
föräldrar ser skolans under-
visningskvalitet som en av 
de viktigaste frågorna. Med 
det som argument avfärdar 
de Miljöpartiets förslag om 
förbättringar i riktlinjerna 
för skolskjuts. Men KD har 
glömt Miljöpartiets budget-
förslag för 2015. 

Miljöpartiet föreslog att 
skolpengen för 2015 skulle 
höjas med fem procent, 
vilket skulle gynna både 
kommunala och fristående 
skolor. Utöver det föreslog 
vi satsningar på fler skol-
skjutsar, fler speciallärare 
och mer stöd till de elever 
som har störst behov. Totalt 
motsvarade satsningarna 
14,3 miljoner kronor, vilket 
KD röstade nej till.

Det är inte enda gången 
som KD lovar en sak, men 
sedan röstar tvärtemot i 
Värmdö kommunfullmäkti-
ge. KD lovade i valrörelsen 
att värna våra grönområ-
den, för att nu planera för-
bifarter genom Ekedals- och 

KD: 1 200  
föräldrar 
har inte fel
Värmdö ska givetvis leva 
upp till vad lagen kräver när 
det gäller skolskjuts. En sä-
ker och trygg skolskjuts för 
elever som bor långt från 
skolan är viktig. Men vi ska 
vara försiktiga med att göra 
mer än lagen kräver. För KD 
är det överlägset viktiga att 
prioritera skolans undervi-
sande uppgift! 

T l h d

Hemmestaskogen. KD säger 
sig värna de svaga, men 
minskar anslagen till social-
nämnden.

Att som KD hävda att fler 
skolskjutsar leder till ökad 
miljöbelastning, är mot 
all beprövad vetenskap. 
Kollektivt resande minskar 
koldioxidutsläppen från 
trafiken. Men om service 
som erbjuds våra föräldrar 
och elever inte passar deras 
behov, så är det klart att 
bussarna går tomma!

Om barnen kan åka med 
skolskjuts efter fritids, som 
Miljöpartiet föreslagit, 
behöver inte föräldrarna 
hämta dem vid skolan. Om 
föräldrar får följa med skol-
skjutsen, kommer barnen 
känna sig trygga och vänja 
sig med skolskjutsen. Om 
fler barn erbjuds skolskjuts, 
som vi föreslagit genom att 
korta avstånden som be-
stämmer vem som beviljas 
skolskjuts, blir det fler som 
tar sig till skolan med skol-
skjuts, vilket löser både tra-
fikstockningar och minskar 
utsläppen!

Miljöpartiet hade flera 
förslag som skulle under-
lätta och tillgodose barnens 
behov av transport till och 
från förskoleklass, skola och 
fritids. Vi tror att föräldrar-
na både förstår och är kloka 
nog att välja skolskjuts för 
sina barn om den erbjuds 
på ett fungerande sätt.

 
Miljöpartiet i Värmdö

Siv Strömbäck
Max Ljungberg

Malin Åberg Aas

1 200 föräldrar har 
rätt – men inte KD

Debattinlägg i NVP 14 april 
som får MP att reagera.



Kedja missnöjd 
med Forum 
NACKA Elektronikkedjan 
Media Markt har undan-
hållit hyra för sin 5000 
kvadratmeter stora butik 
i Nacka forum. Bolaget 
anser att Rodamco, som 
äger köpcentrumet, inte 
har marknadsfört Nacka 
Forum tillräckligt. Det här 
har lett till att flera lokaler 
stått tomma under lång tid, 
anser Media Markt. 

Hyresavtalet slöts i juli 
2007 och löper fram till 
2033. På grund av de på-
stådda bristerna har Media 
Markt velat få till en jus-
tering av hyran, vilket Ro-
damco inte gått med på.

Nu har Nacka tingsrätt 
slagit fast att Rodamco har 
rätt till drygt 1,8 miljoner 
kronor i utebliven hyra.

Dessutom ska Media 
Markt betala centrumäga-
rens rättegångskostnader 
på 300 000 kronor.

Döms för våld 
mot flickvän
NACKA En 31-årig man 
döms till skyddstillsyn för 
att bland annat ha miss-
handlat och hotat sin tidi-
gare flickvän.

Brotten mot kvinnan ska 
ha begåtts under ett par 
månader 2012, bland annat 
i parets bostad i Nacka

Åklagaren åttalade 
mannen för grov kvinno-
fridskränkning, men Nacka 
tingsrätt anser att brotten 
inte är tillräckligt allvarliga 
utan dömer för misshandel 
och olaga hot.

Bilbrand tros 
vara anlagd
NACKA Tidigt på lördags-
morgonen fick polis och 
räddningstjänst larm om en 
bilbrand på Vikdalsgränd i 
Nacka.

Larmet kom vid 05.34 
och innan branden var 
släckt hade den spritt sig till 
ett fordon som stod parke-
rat intill.

Polisen misstänker att 
branden är anlagd, men har 
inga spår efter misstänkta.

I övrigt var det en lugn 
valborg i Nacka och Värm-
dö.

 NVP NYHETER
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VÄRMDÖ 16 
»Jag visste inte att man kunde prata så mycket om Agda som haltar»

NOTERAT

HELGEN I 
KORTHET
FREDAG
20:58 Inbrott vid förskola i 
Grantoma anmäls. Oklart 
vad som tillgripits.
LÖRDAG
16:43 Inbrottsförsök på 
Gamla vägen i Värmdö. 
Tjuvarna fick ge upp.
SÖNDAG
11:01 Övningskörare på MC 
förs till sjukhus efter fall. 

I januari kunde NVP berät-
ta om en rättsprocess som 
väckte stor uppmärksam-
het. Älvsala tomtägareför-
ening ville stämma Fager-
dala vårdhem på 126 750 
kronor.

Anledningen var att 

ungdomarna på boendet, 
ensamkommande asylsö-
kande killar mellan 14 och 
18 år, använt föreningens 
fotbollsplan och badplats. 
Summan, förklarade dåva-
rande styrelsen, baserades 
på ”jämförbara taxor inom 

Värmdö kommun, vad det 
kostar att använda en fot-
bollsplan och badanlägg-
ning”.

Senare under våren blev 
stämningen ett faktum, 
men samtidigt grodde miss-
nöjet med styrelsens age-
rande hos många förenings-
medlemmar. 

De tyckte inte att styrel-
sen hade rätt att driva rätts-
processen utan medlem-
marnas godkännande, och 
krävde därför en extrastäm-
ma i föreningen.

Någon sådan hölls aldrig, 
men förra lördagen, på för-

eningens ordinarie årsstäm-
ma, fick kritikerna sin vilja 
igenom. En majoritet av de 
närvarande medlemmarna 
röstade för att dra tillbaka 
stämningen i tingsrätten. 
Samtidigt valdes en ny sty-
relse.

– Vi ska nu sätta oss ner 
med vårdhemmet och hitta 
en överenskommelse så att 
killarna kan spela fotboll 
och bada på samma villkor 
som övriga grannar i områ-
det, säger Olle Ljungdahl, 
ny ordförande i föreningen.

Jonatan Asghodom, del-
ägare på Fagerdala vård-

hem, är tacksam för det sto-
ra stödet i grannskapet.

– Många grannar har 
verkligen gjort det bästa för 
våra grabbar. På Facebook 
har vi fått ett enormt stöd, 
även från folk vi inte kän-
ner. Det har gått många ryk-
ten om oss som inte stäm-
mer och det är kul att folk 
har frågat oss och läst på.

NVP har sökt den tidi-
gare ordföranden Michael 
Ideström, som var den som 
drev stämningsprocessen, 
men inte kunnat nå honom.
 

HANNA BÄCKMAN

Drar tillbaka stämning 
mot flyktingboendet

Olle Ljungdahl, Älvsala tomtägareförenings nye ordförande, visar flyktingkillarna Nathnael Angesom, Dawit Yemane och Yohannes Daniel sin segelbåt. Till 
sommaren ska de få pröva att segla själva. I förgrunden sitter Afrim Azemi och Jonatan Asghodom, som jobbar på flyktingboendet.  FOTO: NADIA ENEDAHL

ÄLVSALA

De kom till Europa i 
båt över Medelhavet. 
Men ingen kan segla. 

Nu får killarna på 
Fagerdala vårdhem 
bekanta sig med sjö-
livet.

Det är en vacker vårkväll i 
Älvsala. Tio killar med olika 
ursprung, som alla bor på 
Fagerdala vårdhem några 
hundra meter bort, får kliva 

ombord på segelbåten som 
tillhör tomtägareförening-
ens nye ordförande, Olle 
Ljungdahl.

Att killarna ska få vara 
med och rusta båten, bekan-
ta sig med sjölivet och prova 
segling är en av flera idéer 
som han har för att hjälpa 
dem in i det svenska sam-
hället.

Efter titten på båten stan-
nar vi för att prata. Jonatan 
Asghodom, delägare på 
Fagerdala vårdhem, över-

sätter vad flyktingkillarna 
säger på tigrinja: 

– I en så här stor båt så 
reste vi över 100 personer. 
Man satt i varandras knän. 

”Är så taggade”
Det visar sig att alla killar-
na har kommit till Europa i 
båt över Medelhavet. Men 
ingen av dem kan segla. Ol-
le Ljungdahl ska träffa dem 
varje onsdag under somma-
ren och målet är att killarna 
ska kunna segla själva. 

– De får gärna låna båten 
i sommar. Och andra med-
lemmar i föreningen är ock-
så välkomna att vara med, 
säger Olle Ljungdahl.

Vi går förbi ett gäng 
kanoter och Olle Ljungdahl 
berättar att en av dem är 
hans. Den får killarna ock-
så låna när de vill, bara de 
kommer och hämtar pad-
deln hemma hos honom, 
säger han.

Sedan visar han en dröna-
re, som han tagit med för att 

killarna ska få se hur områ-
det ser ut uppifrån.

– De har inte varit ute i 
skärgården här så då vet de 
ju inte hur stort det är och 
att det inte bara är en sjö.  

Jonatan Asghodom är 
glad över Olle Ljungdahls 
initiativ och idéer.

– Killarna är så taggade. 
Det är sånt här vi har käm-
pat för hela tiden.

NADIA ENEDAHL

HANNA BÄCKMAN

De ska segla in i svenska samhället

ÄLVSALA
Tomtägareföreningen drar tillbaka stämning-
en mot flyktingboendet i Älvsala. Det står 
klart efter en välbesökt stämma förra helgen, 
där styrelsen även byttes ut.

– Många grannar har verkligen gjort det 
bästa för våra grabbar, säger Jonatan Asgho-
dom, delägare av boendet.



Hjälpen dröjde 
flera timmar 
NACKA Vid två tillfällen 
kom Nackas larmpatrull 
flera timmar för sent till 
en kund. Första gången, 
den 12 april, hade kunden 
ramlat och låg på golvet, 
och det tog över två timmar 
innan patrullen kom. Andra 
gången, den 14 april, ville 
kunden få hjälp från sängen 
till toaletten. Men det tog 
nästan fyra timmar innan 
patrullen var på plats. Nu 
har en lex Sarah-rapport 
upprättats om händelserna.

Koll av kunskap 
efter dödsfallet
VÄRMDÖ Hur väl insatta 
i hjärt- och lungräddning 
är personalen på Värmdös 
skolor och förskolor? Det 
vill politikerna i utbild-
ningsnämnden veta, och 
har därför gett i uppdrag 
till tjänstemännen att ta 
reda på det. Frågan upp-
kom med anledning av 
den tragiska incidenten för 
några veckor sedan, där en 
tvåårig pojke dog efter att 
ha satt en bit korv i halsen 
på en förskola i Nacka.

NOTERAT
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NACKA
Brandrisken är en 
anledning till att 
Södra länken tvingas 
stänga sina infarter. 
Bara i april har tun-
neln bommats igen 
uppemot 14 gånger.

En lösning finns i 
sikte, men först när 
tunneln renoveras – 
och det finns det än-
nu inga planer på. 

Att Södra länken har ett 
problem med köer är ingen 
hemlighet. På Trafik Stock-
holm räknar man att den 
varit avstängd 12-14 gång-
er bara under april, med 
kilometerlånga köer som 
resultat. Det är stillastående 
trafik, som inte tillåts i tun-
neln, och infarterna stängs 
då av. 

Enligt Ulf Lundström, 
tunnelsäkerhetssamordna-
re på Trafikverket, beror av-
stängningarna bland annat 
på att det finns mer bilar än 
det finns väg. 

Men också att vid en 
eventuell olycka och brand 
måste tunneln kunna eva-

kueras och då krävs det att 
trafiken är i rörelse. 

– I till exempel Norra län-
ken finns det ett modernare 
säkerhetskoncept som till-
låter stillastående fordon. 
Vi kan upptäcka bränder 
tidigare, avveckla trafik ut-
anför tunneln bättre och har 
fast brandbekämpning, med 
bland annat sprinklers, sä-
ger Ulf Lundström. 

Hård gräns för avgaser
För att ett liknande system 
skulle kunna installeras i 
Södra länken behöver tun-
neln vara avstängd under 
en längre period och därför 
har man ännu ingen uppda-
tering av säkerheten plane-
rad. 

– En sådan uppdatering 
skulle kräva att vi stängde 
av tunneln under några må-
nader och det skulle leda till 
ännu mer kaos. Vi på Tra-
fikverket är medvetna om 
problemet och den dagen 
vi behöver göra en större 
renovering av tunneln kom-
mer vi att försöka uppdate-
ra säkerheten. Om en sådan 
renovering blir om tre eller 
fem år kan jag inte svara på, 
säger Ulf Lundström.

Ännu syns inget ljus i tunneln
Renovering krävs för att förhindra avstängningarna i Södra länken

Stockholms stad har dess-
utom, i avtal med Trafikver-
ket, satt en gräns på hur 
höga halter av avgaser det 
får vara i tunneln, och blir 
värdet för högt måste infar-
terna stängas av. 

– Det är en väldigt hård 

gräns som är satt på just 
Södra länken. Norra länken 
har lägre krav, och att det 
är olika gränser i tunnlarna 
kan tyckas vara konstigt. 
Det är också något vi kom-
mer titta närmare på, säger 
Ulf Lundström. 

Han tror att trafiken kan 
lätta upp efter sommaren 
i och med att Norra länken 
öppnar helt och trängsel-
skatten på Essingeleden in-
förs 2016. 

DANIEL HAUGEN

Säsongsbundna avstängningar i Södra länken
Antalet avstängningar i Södra länken är högre under sommar- än vinterhalvåret. Allra 
flest avstängningar brukar verkställas i mars, april, maj och i viss mån september.

FOTO: JENNY FREJING
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*PRIVATLEASING MED TOYOTA FINANS, GÄLLER AVTAL PÅ 36 MÅNADER. MAX 4.500 MIL. UPPLÄGGNINGSAVGIFT OCH AVIAVGIFT TILLKOMMER. **EX. PÅ MÅNADSKOSTNAD MED TOYOTA FLEX BILLÅN, 35 MÅNADER, ORD. RÖRLIG RÄNTA 4,45% (APRIL-15), KAMPANJRÄNTA 3,95% , 30% KONTANT/INBYTE, 
38% GARANTERAT ÅTERKÖPSVÄRDE/SLUTBETALNING,OCH TOTAL KÖRSTRÄCKA OM MAX 4.500 MIL. SERVICE+ BAS INGÅR MED TOTALTVÄRDE 10.276 KR. BRÄNSLE FÖRBRUKNING OCH CO2-UTSLÄPP VID BLANDAD KÖRNING: AVENSIS 6,6 L/100 KM OCH 153 G/KM. BILEN PÅ BILDEN KAN VARA EXTRA-
UTRUSTAD. KAN EJ KOMBINERAS MED AVTAL OCH ÖVRIGA RABATTER. ERBJUDANDET GÄLLER BEGR. ***ORD.PRIS PÅ UTVALT TILLBEHÖRSPAKET: 29.800 KR (VINTERHJUL PÅ SVARTA FÄLGAR, MOTORVÄRMARE DEFA MED KUPÉFLÄKT MED LADDARE & ROSTFRI STÖTFÅNGARSKYDD BAK).  ANTAL BILAR. 
MED RESERVATION FÖR EV. PRISÄNDRINGAR, AVVIKELSER OCH TRYCKFEL. OVANSTÅENDE ERBJUDANDEN GÄLLER FRÅN 4-10 MAJ 2015.

NACKA
Kanholmsvägen 12, 
Saltsjö-Boo

Försäljning:
Mån-fre: 09-18
Lör-sön: 11-15

Service:
Mån-tor: 07-18
Fre: 07-17

Tel. 08-706 72 50
www.toyotacenter.eu

4-10 MAJ
VÅRKAMPANJNu får du 

1096-dagars-fri-service 
när du köper en av våra
Edition  Feel -modeller.
(Alltså fri service i 3 år, inkl. skottdagen.)

Privatleasing, 0:- insats: Toyota Flex Billån: 

KAMPANJPRIS PÅ AVENSIS: 206.900 KR. ORD.PRIS: 256.900 KR

Förr: 2.017 kr/mån 
NU INGÅR SERVICE:

Från 1.752 kr/mån**

Förr: 3.007 kr/mån 
NU INGÅR SERVICE:

Från 2.742 kr/mån*

DEN HÄR VECKAN

TILLBEHÖRS-PAKET

Spara: 11.900 krNu: 17.900 kr*** 

Vinterhjul på svart fälg Motorvärmare Stötfångarskydd

Varje år betalar Värmdö 
kommun drygt 1,8 miljoner 
kronor för sin representa-
tion. Nu har revisorsfirman 
KPMG, på kommunreviso-
rernas uppdrag, granskat 
den interna kontrollen av 
representation. Både extern 
och intern. 

– Vi har granskat alla 
kostnader Värmdö kommun 
och bolagen haft, oavsett 
om man är förtroendevald, 
gäst eller anställd, säger 
Mats Lundberg, på KPMG.

Syftet har varit att se om 
kommunen följer Skattever-
kets regler. Man har också 

granskat fakturor och tittat 
på om kommunen gör nå-
gon egen kontroll.

Granskningsresultatet vi-
sar att kommunen och bola-
gen slarvar med sin redovis-
ning. Revisorerna har syn-
punkter på 47 av samman-
lagt 60 granskade fakturor. 

Funnit alkoholfakturor
Det handlar om att syftet 
med representationen och 
deltagarlistor saknas eller 
är ofullständiga. Dessutom 
är bokföringen fel, exem-
pelvis bokförs representa-
tionskostnader på andra 

kostnadskonton. Man har 
också funnit två fall av alko-
holförtäring, trots att alko-
hol vid intern representation 
inte är tillåten. En av dem 
var en lunch på Siggesta 
gård, som bokfördes som ex-
tern representation. 

Av fakturan framgår dock 
att det var i samband med 
avtackning av personal. I en 
separat deltagarförteckning 
som benämnts ”pensionärs-
träff” framgår att även per-
soner i aktiv tjänst deltog, 
däribland kommundirektör 
Stellan Folkesson, kom-
munstyrelsens ordförande 

Monica Pettersson och en 
facklig representant.

KPMG kräver skärpning
Revisorerna har också 
funnit ett fall av inköp av 
smycken, som har bokförts 
som ”övriga förbruknings-
i n v e n t a r i e r / m a t e r i a l ” . 
Smyckena är inköpta till en 
skola och avser två halsband 
från silversmeden Efwa Att-
lings butik på Hornsgatan 
för 4 400 kronor. Skolans 
rektor har skrivit under. 

Värmdö har riktlinjer för 
representation i kommu-
nen, men de är från 2004 

och är delvis inaktuella. 
Därmed finns en risk för att 
de inte är uppdaterade mot 
Skatteverkets regler, anser 
revisorerna. Man konsta-
terar också att kommunen 
inte haft någon uttalad kon-
troll av representationen 
under förra året.

Kommunrevisorerna krä-
ver nu skärpning. ”Det finns 
rimligtvis ingen anledning 
till att styrdokumenten inte 
snarast revideras, uppdate-
ras och i den processen även 
stäms av mot varandra”, 
skriver man.   

CHARLOTTA WESTLING

VÄRMDÖ Kommunen och dess bolag slarvar 
med sin representationsredovisning. Reviso-
rerna kräver skärpning. 

De har synpunkter på alkoholförtäring och 
har hittat felaktig bokföring, bland annat 
inköp av smycken som bokförts som förbruk-
ningsmaterial.

Revisorer ifrågasätter 47 av 60 fakturor

VÄRMDÖ
Övergivna, ödsliga 
platser gör sig sällan 
varken på kort eller 
i verkligheten. Just 
därför uppmanas 
ungdomar i Värmdö 
att fotografera plat-
ser de upplever som 
otrygga i ett försök 
att påverka politiker 
och tjänstemän. 

I samband med ungdoms-
tinget i Värmdö tidigare i 
vår återkom ofta frågor om 
otrygghet. Med anledning 
av det pågår just nu en kam-
panj i Värmdö för att visa 
hur unga upplever sin var-
dag.

 – Då uppmanade vi ung-
domarna att ta kort och visa 
”så här ser det ut”. Det blir 
ytterligare ett verktyg, sä-
ger Jenny Lönngren, ung-
domssamordnare i Värmdö 
kommun och ansvarig för 
kampanjen. 

Ungdomar mer utsatta
– Ungdomar ser på saker på 
ett annat sätt än vuxna. Det 
är sällan jag står och väntar 
på en buss i mörkret på väg 
till en hockeyträning, säger 
David Arefjärd, fritidsledare 
i Värmdö. 

NVP har under det senas-
te året skrivit om stök på 
olika platser i Gustavsberg. 
Under vintern har det också 
kommit rapporter om drog-
tillslag där många har varit 
minderåriga. Enligt både 

Jenny Lönngren och David 
Arefjärd tycker många unga 
runt om i kommunen att det 
är jobbigt att besöka Gus-
tavsberg. Busstationen upp-
levs som ogästvänlig och 
Gustavsbergs centrum som 

mörkt ödsligt kvällstid.
– Det pratas mycket om 

framtidens Gustavsberg, 
hur fint det ska bli med allt 
nytt som byggs och så vida-
re, säger Jenny Lönngren.

– Men många unga upple-

ver motsatsen, fyller David 
Arefjärd i.

– Därför är det ju viktigt 
att jobba med att inkludera 
unga i utvecklingen av cen-
trala Gustavsberg, och lyss-
na på hur ungas vardag ser 

ut, säger Jenny Lönngren.
Kampanjen håller på fram 

till 11 maj. Sedan ska bil-
derna utvärderas med poli-
tiker och tjänstemän.

ERIK LJONES

Värmdös farliga platser exponeras

Ungdomssamordnaren Jenny Lönngren och fritidsledaren David Arefjärd är drivande i fotoprojektet #ungivarmdo. Ovan visas ett axplock av tävlingsbidragen. 
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Simma, motionera 
och vinn årskort!
Tävlingen startar måndagen den 11 maj  

och avslutas fredagen den 29 maj 2015.

 

Kom till oss på badet och motionera i minst  

20 minuter. Max en gång per dag under 

tävlings perioden. Du registrerar dig i kassan.

Varje motionstillfälle innebär en lott. Ju mer  

du rör på dig, desto större chans att vinna  

årskortet.

Varmt välkomna!
Tfn 08-570 470 50

Ösby badväg 3

www.gustavsbergsbadet.se

NACKA
Snart kommer facit 
på vad Nacka stad är 
värd. Anbudstävling-
en kring första bygg-
etappen ska avgöra 
var ribban kommer 
att ligga för de övriga 
markförsäljningarna. 

– Det är det första 
konkreta steget mot 
Nacka stad som ta-
gits, säger Mats Ger-
dau, M.

Totalt ska 7 000 bostäder 
byggas på kommunal mark 
på västra Sicklaön. Nu ska 
den första etappen av områ-
det, med arbetsnamnet Nya 
Gatan, som ska möjliggöra 
för mellan 500 och 800 bo-
städer, ut på anbud.

Det första markstycket 
omfattar 200 lägenheter 
med fri upplåtelseform, vil-
ket innebär att byggherren 
själv får avgöra om de vill 
bygga hyres- eller bostads-
rätter. Utöver det är 120 
öronmärkta som hyresrätter.

Förslaget om att gå ut 
med anbudstävling klub-
bades igenom av kommun-
fullmäktige i måndags förra 
veckan. 

– Det är det första kon-

kreta steget mot Nacka 
stad som tagits, säger Mats 
Gerdau, kommunstyrelsens 
ordförande i Nacka.

Enligt Nacka kommun ska 
den första anbudstävling-
en ge ett svar på områdets 
marknadsvärde, och där-
med ligga till grund för de 
andra inledande markför-
säljningarna runtomkring.

Slopar tunnelbanetaxan
– Då får vi en del av det fak-
tiska värdet kring stadshus-
området. Det är därför priset 
väger tyngst den här gång-
en. Nästa gång, när vi har en 
bra bild av marknadsvärdet, 
tävlar byggherrarna i andra 
kriterier, som hållbarhet, 
arkitektur och gestaltning, 
säger Mats Gerdau.

De fastighetsägare som 
vinner får enligt kommu-
nens beslut ensamrätt un-
der två år att förhandla om 
exploatering och upplåtelse 
av marken, samt ta fram en 
detaljplan tillsammans med 
kommunen.

Byggherren som lägger 
det högsta budet kommer 
att få första tjing på mark-
styckena som delas ut. Där-
med slopas den ”tunnelba-
netaxa”, som NVP tidigare 
skrivit om, där fastighets-
ägarna ska betala exploate-
ringsbidrag per kvadratme-

ter, för att bekosta tunnel-
banan.

I stället har Nacka kom-
mun bett att exploatörerna 
ska räkna in den komman-
de tunnelbanans mervärde 
i marknadsvärdet. 

– Det är det bästa sättet att 
verkligen se vad marken är 
värd. Det går inte att urskilja 
vad som är ett mervärde av 
att tunnelbanan byggs, ef-
tersom det inte finns någon 
försäljning utan tunnelbana, 
säger Mats Gerdau.

Hundratals står på kö
Redan nu har man fått in 
över 200 intresseanmäl-
ningar. I juni ska kommunen 
utvärdera anbuden, och i au-
gusti kan kommunen besluta 
om vilka som får bygga.

– Det kommer att vara 
högt tempo. I höst går vi 
ut med nästa etapp, säger 
Mats Gerdau.

Och för byggherrarna 
som inte följer tidplanen 
kan det bli tal om straffav-
gift från kommunens sida, 
då en vitesklausul skrivits in 
i exploateringsavtalet.

– Vi ska leverera bostä-
der, och när vi tagit beslut 
om de färdiga detaljpla-
nerna så ska man komma 
i gång med bygget, säger 
Mats Gerdau.

GUSTAV GRÄNDEBY

 
 
 
• I området Nya Gatan finns 
sex lotter att tillgå.  En 
bygg  herre får max ta två 
av dessa. Därefter kom-
mer budgivaren med näst 
högst bud att få välja, och 
så vidare. Detta för att få 
in fler aktörer och därmed 
mångfald och variation i 
bebyggelsen.
Spelregler:
Fri upplåtelesform: Högsta 
budet på marken vinner
Hyresrätter: Högsta hyran 
(avgäld) för kommunens 
mark vinner

Anbudstävlingen 
– så funkar den 

Nya Gatan kallas området kring stadshuset.
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Budgivning avgör  
Nacka stads värde
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Catering för alla tillfällen! 
Dop, konfirmation, student, födelsedag, 

bröllop, jubileum, minnesstund etc.
Vi levererar upplagt på fina porslinsfat

färdigt att servera. 
Hyr porslin för dukning hos oss 

För den lilla och den stora tillställningen. 
Tel 08-714 94 14 • www.activecatering.se

Nej till härbärgen för 
hemlösa EU-migranter
NACKA/VÄRMDÖ
Ordna härbärgen 
för dem som tigger i 
Värmdö. Det föreslog 
S i våras. Men idén 
får tummen ned av 
tjänstemännen.

– Allt för defensivt, 
säger Sandro Wenn-
berg, S.

Tidigare i våras skrev MP 
och S en varsin skrivelse till 
kommunstyrelsen om stöd 
till EU-migranter som tig-
ger i kommunen. MP ville 
se en lokal handlingsplan 
för hur Värmdö ska hjälpa 
EU-migranterna, medan S 
föreslog att det skulle utre-
das vilka av kommunens lo-
kaler som kan bli tillfälliga 
härbärgen.

Nu har tjänstemännen 
gett sin syn på saken, inför 
kommunstyrelsens möte 
den 12 maj. S får till svar 
att det visserligen finns out-
nyttjade lokaler, som Stavs-
näs byskola och affärsloka-
ler i Gustavsbergs centrum, 

men att de ”knappast” kan 
bli härbärgen. Det skulle 
kräva omfattande och dy-
ra åtgärder, som att ordna 
med brandskydd, avlopp 
och matlagningsmöjlighe-
ter. 

Tjänstemännen skriver 
även att det inte är klarlagt 
ifall tillfälligt bygglov kan 
beviljas för ändrad använd-
ning av lokalerna. Dessut-
om, påpekar man, strider 
det ”troligtvis” mot kom-
munal- och socialtjänstla-
gen att upplåta kommunala 
lokaler till personer som 
inte är ”kommunmedlem-
mar”.

”Allt för defensivt”
Sandro Wennberg, S, som 
skrev förslaget, är inte nöjd 
med svaret.

– Det är ett allt för defen-
sivt sätt att förhålla sig till 
frågan, inte minst med tan-
ke på vad Stockholms stad 
gör ihop med civilsamhället 
för att ordna härbärgen, sä-
ger han. 

Han köper inte resone-

manget om att härbärgen 
strider mot kommunalla-
gen.

– Jag menar inte att ex-
kludera kommuninvånarna 
från härbärgena. De skulle 
finnas för alla som har be-
hovet. 

Samordning i regionen
Framför allt vänder han sig 
emot att det, enligt honom, 
saknas långsiktiga lösning-
ar för EU-migranterna i 
Värmdö.

– För mig handlar det om 
samhällets ansvarstagande. 
Självklart är det en fråga 
för hela EU, men i den mån 
Värmdö berörs tycker jag 
att vi har ett ansvar att leva 
upp till konventionen om 
mänskliga rättigheter. Vi 
flyttar bara problemet om vi 
inte gör något.

Han utlovar fortsatta på-
tryckningar från S.

– Det här blir inte löst ba-
ra för att man hänvisar till 
lagparagrafer. 

På MP:s fråga om en lokal 
handlingsplan svarar tjäns-

temännen att det först mås-
te till en regional dialog. 
En sådan är också igång: 
Förbundet Kommunerna 
i Stockholms län, KSL, be-
stämde på sitt senaste möte 
att ett nätverk ska bildas.

– Vi vill samordna oss i 
regionen. Tjänstemän ska 
kunna ha löpande kontakt 
kring exempelvis avhys-
ningar. Alla kommuner 
brottas med samma utma-
ningar och ingen har hittat 
lösningen, säger KSL:s nye 
ordförande, Nackas kom-
munalråd Mats Gerdau, M.
Vad är utmaningen i 
Nacka?

– Att det finns människor 
här som är så fattiga att de 
upplever att de behöver 
tigga. Det är inte bra för nå-
gon, långsiktigt. Man kan 
tycka att det är en hemsk si-
tuation, men samtidigt har 
Sverige och Nacka inte möj-
lighet att ta emot en halv 
miljard fattiga människor 
från hela världen.

HANNA BÄCKMAN

Tiggande och hemlösa personer från andra EU-länder har blivit en allt vanligare syn. ARKIVFOTO: JENNY FREJING
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Motor Civic Tourer: 1.6 i-DTEC, 120 hk / 1.8 i-VTEC, 142 hk. Bränsleförbrukning blandad körning: 3,8-6,6 l/100 km. 
Koldioxidutsläpp: 99-155 g/km. Miljöklass: Euro 5. Motor Civic: 1.6 i-DTEC, 120 hk / 1.4 i-VTEC, 100 hk / 1.8 i-VTEC 
142 hk. Bränsleförbrukning blandad körning: 3,6-6,4 l/100 km. Koldioxidvärde: 94-150 g/km. Miljöklass: Euro 6. Motor 
CR-V: 1.6 i-DTEC 120 hk / 1.6 i-DTEC 160 hk / 2.0 i-VTEC 155 hk. Bränsleförbrukning blandad körning: 4,4-7,7 l/100 
km. Koldioxidutsläpp: 115-179 g/km. Miljöklass Euro 6. Lokala avvikelser kan förekomma. Bilarna på bilden kan 
vara extrautrustade. Metallic tillkommer.  **Finansiering genom Honda Finans. Läs mer på honda.se.

VÅR BÄSTA TID ÄR NU!
Nu är nya Honda Civic och CR-V här.
2015 års modeller av Civic och CR-V innehåller 
massor av nya funktioner, design och förbättrad 
säkerhet. Kom hit för att upptäcka en ny favoritbil!

Civic 5D
Civic har en ny design som 
signalerar körglädje. Extra 
mycket glädje får du med nya 
unika Civic Sport.

PRIS FRÅN CA
173.600 KR

Civic Tourer
Allt det goda från sportiga Civic 
och dessutom klassens största 
bagageutrymme.

PRIS FRÅN CA
197.900 KR

CR-V
Vår dynamiska SUV med helt ny 
dieselmotor på 1,6 liter och 160 
hk. 9-stegad automat som tillval.

PRIS FRÅN CA
245.900 KR

 Ränta

3,95%**

www.rosenholt          enholtz Bil
Rosenholtz Bil 

– Värmdö Marknad –

Leveransvägen 7-9
Tel 654 61 00
www.rosenholtz.se

”Värt att fira” när 
Skuruparken blir 
naturreservat
NACKA
Det har stötts och 
blötts i åratal, men 
nu har ett beslut änt-
ligen fattats – Skuru-
parken ser faktiskt ut 
att bli ett natur- 
reservat. 

Vändorna kring Skurupar-
ken har minst sagt varit 
många. Men i måndags fat-
tade kommunfullmäktige 
ett beslut – Skuruparken 
ska bli ett naturreservat. Ca-
thrin Bergenstråhle, M, ord-
förande i miljö- och stads-
byggnadsnämnden, har på 
olika sätt haft frågan på sitt 
bord de senaste nio åren, 
och hon är lättad att den här 
långköraren ser ut att vara 
över.  

– Det här är verkligen värt 
att fira! Jag tror att vi kan 
åstadkomma något otroligt 
attraktivt i det här området. 

Tioårig process
Det är nu hisnande tio år 
sedan kommunstyrelsen be-
stämde att ett naturreservat 
i Skuruparken skulle utre-
das. Det hela blev en minst 
sagt komplicerad historia 
eftersom kommunen inte 
själv ägde marken. Det gör 
JM, som ville bygga bostä-
der, och som dessutom ar-
renderar ut mark i området 
till ett 70-tal stugägare. 

– Vår ambition från bör-
jan var att inte ha kvar så 
många stugor, eftersom de 
minskar allmänhetens till-
gång till området, säger Ca-
thrin Bergenstråhle. 

Det var en inställning som 
ledde till bakläxa hos läns-
styrelsen 2011, och den am-
bitionen har därför tonats 
ned nu – och stugorna blir 
med andra ord kvar. Enligt 
Peter Zethraeus, M, ledamot 
i natur- och trafiknämnden, 
kommer ingenting egentli-

gen att förändras för de som 
hyr eller äger stugor i områ-
det i och med beslutet.

– Men det är ju ytterst en 
fråga mellan dem och JM, 
det lägger inte vi oss i. Där- 
emot så gäller naturreser-
vatsföreskrifterna, och de 
gör att de som arrenderar 
inte får privatisera marken 
genom att exempelvis sätta 
upp ett staket, säger han.  

Miljonsatsning väntar
Eftersom kommunen rättat 
sig efter länsstyrelsens kritik 
i förra vändan tror Cathrin 
Bergenstråhle att det finns 
en god chans att naturre-
servatet faktiskt blir till på 

riktigt den här gången. Hur 
JM ställer sig till beslutet vet 
politikerna i nuläget inte.

– Det är underbart att det 
här äntligen landat, men det 
kommer med största sanno-
likhet att överklagas, säger 
Cathrin Bergenstråhle. 

Sju miljoner kronor pla-
neras pumpas in i natur-
reservatet fram till 2017, 
bland annat för att märka 
ut reservatets gränser, och 
ordna med stigar och skylt-
ning. Utöver det kommer 
löpande underhåll, som 
städning, att behövas. Det 
beräknas kosta ungefär  
200 000 per år. 

HANNA REINHOLDSSON

Fastighetsägare tar 
strid mot terminal
STOCKHOLM

Fastighetsägarna till 
delar av Katarina-
berget tar nu strid. 
De kommer inte att 
upplåta någon rätt 
till berget för en ny 
bussterminal. 

Det framgår av en skrivelse 
från fastighetsägarnas ad-
vokat till Stockholms stad, 
Nacka och Värmdö kom-
muner och Stockholms läns 
landsting.

I skrivelsen framgår att 
om staden tänker bygga 
bussterminalen, så måste 
man med tvång förvärva 
rätten att bygga i de delar 
av berget som ägs av ett 15-
tal delägare, som äger tre 
fastigheter. Det kan ske ge-
nom expropriation, tvångs-
servitut eller tredimensio-
nell fastighetsbildning.

Fastighetsägarna men-
ar att oavsett på vilket sätt 
det sker så är alla sådana 
tvångsåtgärder underkas-
tade den grundläggande 

regeln om egendomsskydd i 
grundlagen och Europakon-
ventionen.

Det kan, menar fastig-
hetsägarna, i förlängningen 
innebära att om en domstol 
vid prövning går på deras 
linje, kan ingen busstermi-
nal byggas vid Slussen. 

Värmdös kommunfull-
mäktige sa i onsdags ja till 
den överenskommelse kring 
finanseringen av busstermi-
nalen, som gjordes av le-
dande moderater i fjol.

CHARLOTTA WESTLING

Ännu en gång har Nackas politiker beslutat att göra Skuru-
parken till ett naturreservat. Men beslutet kan fortfarande 
överklagas.  ARKIVFOTO: JENNY FREJING



Stoppar kross 
efter inspektion
HEMMESTA
Arbetsmiljöverket 
förbjuder arbete vid 
krossen i Hemmesta. 
Annars riskerar före-
taget vite. 

Vid en inspektion i mars 
upptäcktes att flera ma-
skiner hos Kentas last och 
schakt saknade skydd, som 
hindrar kontakt med maski-
nens rörliga delar.

– Om någon blir indragen i 
en maskin kan den personen 
bli allvarligt skadad, säger 
Håkan Edwardsson, inspek-
tör på Arbetsmiljöverket.

Dessutom upptäcktes 
tippställen utan en barriär 
som förhindrar att fordon 
kör utför tippen. Vid inspek-
tionen tippade en lastbil 
bergmaterial nedför slän-
ten. 

Arbetsmiljöverket har 
beslutat om ett omedelbart 
förbud mot fortsatt verk-
samhet. Om inga åtgärder 
vidtas riskerar företaget ett 
vite på 150 000 kronor. 

Vd:n Kent Eriksson säger 
att man nu satt på skydd 
på maskinerna och gjort en 
barriär vid tippen. 

Arbetsmiljöverket ska 
göra en uppföljande inspek-
tion för att kontrollera detta.

CHARLOTTA WESTLING
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Köper du kök för minst 60 000 kr så får du vitvaror för 20 000 kr på köpet ur vårt utvalda Marbodalsortiment från NEFF /Siemens/Husqvarna.
Köper du kök för minst 80.000 kr får du dessutom en Siemens induktionshäll, värde 9 390 kr på köpet! *Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
Erbjudandet gäller under perioden 9/4 - 25/5 2015.

*

*

Vitvaror för
20 000 kr
på köpet!

Dessutom ett fint
erbjudande från

Husqvarna.

*
Vitvaror för

20 000 kr
på köpet!

Dessutom ett fint
erbjudande från

Husqvarna.

*
Vitvaror för

20 000 kr
på köpet

när du köper ett
Marbodalkök.

*

Marbodal Nacka
Winborgs väg 15
tel 08-716 22 00

www.marbodal.se/nacka
Öppet: vardagar 10-18

lördag 11-15

Köp kök för minst 80 000 kr och få en

Extra erbjudande
under vårt
jubileum!

Siemens
induktionshäll
till ett värde av 9 390  kr

på köpet! *

Dessutom ett unikt erbjudande i våra butiker!

10ÅRS
jubileum

Kom och fira med oss!

STAVSNÄS
Stavsnäs vinterhamn 
står inför en stor om-
daning. Förutom ett 
mindre bostadsom-
råde planeras bland 
annat resecentrum, 
butiker, kontor och 
ett Taubemuseum. 

– Vi vill få liv i ham-
nen året runt, säger 
projektledare Niklas 
Wårdell. 

Stavsnäs vinterhamn be-
döms vara en viktig knut-
punkt mellan fastlandet och 
skärgårdsöar som Sand-
hamn och Runmarö. Enligt 
Värmdö Hamnar passerar 
ungefär 300 000 människor 
hamnen varje år. Med en ny 
detaljplan vill man nu ut-
veckla hamnen till ett områ-
de som lever hela året runt. 

– Just nu är hamnen nå-
got man bara passerar och 
det händer inte så mycket 
här. Vi planerar därför rese-
centrum, caféer och bland 
annat butiker för att få stäl-

let mer levande, säger Nik-
las Wårdell. 
Tror ni att det kommer att 
räcka för att få människor 
att göra mer än bara pas-
sera här?

– Det viktigaste är att ut-
veckla hamnverksamheten 
och bygga ett större gods-
område. Just nu är gods-
området litet och trångt, så 
det var det som drog igång 
det här projektet. Men vi 
planerar också ett mindre 
bostadsområde och en ma-
rina, med plats för ungefär 
200 båtar. Det, tillsam-
mans med vandrarhemmet, 
tror vi kommer öka antalet 
människor som rör sig här. 

Det vandrarhem som pla-
neras är tänkt att ligga i ett 

skogsparti norr om ham-
nen. I samma glänta ligger 
villan Susegårda, byggd 
1905 och i sina glansdagar 
flitigt besökt av Evert Taube 
och Albert Engström. Den 
har stått tom i decennier 
och är i behov av renovering 
och upprustning. 

”Attraktivt område”
– Vår förhoppning är att det 
ska bli ett mindre Taube- 
musem i villan. Tillsam-
mans med stranden och 
vandrarhemmet intill tror vi 
det kommer bli ett attraktivt 
område, säger Henrik Lund-
berg, samhällsutvecklings-
chef på Värmdö kommun.

I väster planeras dessut-
om ett parkeringsgarage på 
antingen två eller tre plan 
för att fylla behovet vid 
ökad trafik, som den nya 
planen skulle innebära. 

Härnäst väntar ett sam-
råd där allmänheten får fem 
veckor på sig att lämna syn-
punkter på förslaget. 

DANIEL HAUGEN

daniel.haugen@nvp.se

Så ska hamnen 
bli mer levande

Stavsnäs vinterhamn är något man i dag bara passerar, tycker Niklas    

Susegårda – en gång ett 
tillhåll för litterära och mu-
sikaliska storheter.
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UTFÖRSÄLJNING

KVARVARANDE

MODELLER 2014

NU SÄLJER VI UT NYA OCH NÄSTAN 
NYA VISNINGSBILAR!
Subaru Outback, XV, Forester!
* 20% kontant restbelopp 36 månader 50% restvärde. Kan ej kombineras
med andra avtal och rabatter. Gäller t o m 31 maj 2015.

VÄRMDÖ

Hösten 2016 vill 
skolkoncernen Tho-
rengruppen starta 
en stor grundskola i 
Värmdö. Då riskeras 
kvaliteten i nuva-
rande skolor, anser 
tjänstemännen och 
oppositionen. Men 
alliansen tror på po-
sitiva effekter.

Thoren Framtid Värmdö. 
Så heter skolan som Tho-
rengruppen vill starta nästa 
höst. Tanken är att skolan, 
som ska ha elever från för-
skoleklass till nian, ska ha in-
riktning på entreprenöriellt 
lärande och prioritera na-
turämnen och matematik. 
När skolan är fullt utbyggd 
2018 hoppas huvudmannen 
på 400 elever. Var skolan är 
tänkt att ligga framgår inte 
av ansökningen.

Planerna väcker oro hos 
Värmdös tjänstemän och 
oppositionspolitiker. Kort-
siktigt kan det bli ett stort in-
täktstapp för de kommunala 
grundskolorna, skriver tjäns-

temännen, som inte 
tror att skolan skul-
le öka den peda-
gogiska bredden i 
Värmdö. Slutsatsen 
blir att etableringen 
skulle få negativa 
konsekvenser för de 
kommunala skolor-
na, och kan komma att på-
verka kvaliteten i dem.

”Positiv till ökad valfrihet”
Men den politiska majorite-
ten delar inte oron. På ut-
bildningsnämndens senas-
te möte fick de igenom ett 
ändrat yttrande från kom-
munens sida.

De kortsiktiga effekterna 
blir förmodligen negativa, 
resonerar nämndordfö-
rande Marie Bladholm, M. 

Men det vägs upp av 
att antalet elever i 
Värmdö kommer att 
öka med framtida in-
flyttning och att fler, 
genom en nyetable-
ring, kan välja att gå 
i skolan på hemma- 
plan, tycker hon.

– Kommunen är i grun-
den positiv till ökat utbild-
ningsutbud och ökad valfri-
het. Vi tror att etableringen 
kan ge goda effekter på lång 
sikt, säger Marie Bladholm.
Men vet inte tjänstemän-
nen vad de talar om, då?

– Ingen vet ju riktigt vad 
som kommer att hända. Vi i 
majoriteten ser annorlunda 
på detta, vi har en annan ut-
gångspunkt.

HANNA BÄCKMAN

Oenighet om ny 
storskola i Värmdö

Skolkoncernen kritiserades i somras
Thorengruppen fick i 
somras avslag av Skol-
inspektionen på ett stort 
antal ansökningar om 
att starta nya skolor. An-
ledningen var att Skolin-
spektionen misstänkte att 
skolkoncernen lämnat in 

falska uppgifter om bland 
annat elevprognoser. 
Thorengruppen förnekade 
felen, och överklagade 
Skolinspektionens beslut. 
Ärendet ligger nu hos 
förvaltningsrätten och är 
fortfarande inte avgjort.

Marie Bladholm.

     Wårdell och Henrik Lundberg från Värmdö kommun. Nu ska det bli ändring.   FOTO: JENNY FREJING
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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

Miljöbil

Peugeot 308SW 1,6 120 hk BlueHDi

1 års fri 
försäkring

ingår!

Kampanj 
199.900:-
Ord.pris 214.900:-
Nacka Edition 183.900:-

2-zons klimatanläggning, P-radar 
bak, bluetooth, farthållare & fartbe-
gränsningar, läderratt med kontrol-
ler, hill assist, radio med 6 högtala-
re, touchscreen m.m. 

Nacka Edition gäller i samband 
med finasiering via Peugeot Finans.

VÄRMDÖ
På lördag blir det 
kackel på lagårds-
backen när hönsby-
tardagen, ”årets gal-
naste evenemang”, 
åter intar Nora gård.

– Hönsvärlden är så 
fascinerande, säger 
arrangören Anna 
Ranebo.

Förra året var första gång-
en hon anordnade hönsby-
tardag, och gensvaret blev 
enormt.

– Det var helt galet. Vi 
trodde att 30 bilar skulle 
komma, men det kom 300! 
Det var tjockt med bilar än-
da från Hemmesta vägskäl 
och hit, och vi uppskattade 
att vi hade 600 fåglar på 
gården, säger hon.

Luckrat upp regelverket
Hon tror att det stora in-
tresset har att göra med att 
Värmdö kommun förra året 
luckrade upp regelverket 
kring hönshållning. Och 
när människor väl har blivit 

hönsbitna verkar de fastna.
– Hönsvärlden är så fasci-

nerande. Vilka entusiaster 
det finns! De är så passio-
nerade, jag har aldrig sett 
något liknande. Jag visste 
inte att man kunde prata så 
mycket om höns, om raser 
och foder och om Agda som 
haltar, säger Anna Ranebo 
och tillägger:

– Men detta är inte bara 
för hönsfanatiker, utan för 

den breda allmänheten. Det 
är kul att få se alla hönsra-
ser, och att få komma ut till 
en gård på landet.

Hönsbytardagen äger 
rum på Nora gård, Nora- 
vägen 17, på lördag den 
9 maj klockan 10-14. För-
utom kackel och fjäderfän 
utlovas kaffe, korv, loppis, 
lotteri, hantverksförsäljning 
och ponnyridning. 

HANNA BÄCKMAN

En stor dag för 
alla hönsfans

SALTSJÖBADEN

Samskolan i Saltsjö-
baden kan tvingas 
betala en miljon 
kronor om de inte 
åtgärdar sina brister 
kring dålig luft och 
ventilation. 

Det är Arbetsmiljöverket 
som i ett föreläggande mot 
Saltsjöbadens Samskola ho-
tar med en miljon kronor i 
vite. Anledningen är att sko-
lan har brister i ventilatio-
nen och dålig luft. Just med 
ärenden som rör luft och 
ventilation är det vanligt att 

Arbetsmiljöverket föreläg-
ger ett högt vite. 

– Dålig luft och ventila-
tion leder ju till koncentra-
tionssvårigheter och det 
är extra känsligt för dem i 
lägre åldrar, som behöver 
koncentrera sig på skolarbe-
tet, säger Helene Ekelöf på 
Arbetsmiljöverket. 

Inte förvånande
Enligt henne var det inte 
förvånande att skolan hade 
problem med luft och venti-
lation. 

– Det är inte ovanligt att 
skolor har sådana problem 
och orsakerna varierar gi-

vetvis. Men det kan bland 
annat bero på ändrad verk-
samhet och lokalanvänd-
ning. Samskolan hade ju ett 
gymnasium tidigare om jag 
inte minns fel, säger hon. 

I februari 2015 ansåg 
Arbetsmiljöverket att de 
undersökningar och åt-
gärder skolan gjort inte är 
tillfredsställande och före-
lägger därför skolan, vid 
vite på en miljon kronor, att 
komplettera sina undersök-
ningar och ta fram en tidsatt 
handlingsplan, vilket skolan 
meddelat att de ska. 

DANIEL HAUGEN

Förra året kom 600 fåglar och minst lika många människor. 
 FOTO: ANNA RANEBO

Årets kosläpp 
slår rekord
MALMA Årets kosläpp på 
Malma gård på söndag 10 
maj har slagit rekord i anta-
let anmälningar: 2 595 per-
soner. Nu kan inte gården 
ta emot fler besökare, utan 
man hälsar istället välkom-
na till nästa års kosläpp. 

Varje år lockas många att 
titta på när gården släpper 
ut korna till sommarens 
grönbete. Även i år kommer 
man att ha två kosläpp, och 
andra aktiviteter under da-
gen som att besöka djuren, 
titta på gårdens maskiner 
och tipspromenad. 

Återvinningen 
ska upprustas
VÄRMDÖ Förra året på-
börjades ett projekt att 
rusta upp Nackas återvin-
ningsstationer. Nu är det 
Värmdös tur. Värmdös alla 
återvinningsstationer ska få 
krantömmande behållare. 
Detta för att stationerna ska 
upplevas som mer tillgäng-
liga och snygga. 

Annika Ahlberg på För-
packnings- och tidningsin-
samlingen säger i ett press-
meddelande att upprust-
ningen är en del av deras 
program för ökad insamling 
och återvinning. 

Förtydligande om 
plan vid Insjön
INSJÖN I artikeln om 
planerna för ett nytt in-
dustriområde i Kil/Insjön 
framgick inte att kommu-
nerna ska inleda arbetet 
med detaljplaneringen. Det 
innebär att det kommer att 
finnas ytterligare möjlighet 
för samråd framöver. 

Samrådstiden för själva 
planprogrammet har dock 
löpt ut. Kommunerna räk-
nar med att planprogram-
met ska kunna godkännas 
under året.

NOTERAT

Skola riskerar miljonvite

TA STÄLLNING MOT ORÄTTVISOR  
– ÄVEN I FRAMTIDEN

AMNESTY.SE/TESTAMENTEN



Barn och äldre 
ska förenas
ÄLTA Ett nytt äldreboende 
ska byggas i Älta. Planer-
na har funnits länge och 
nämns bland annat i de-
taljplanen för Ältadalen. 
Tanken är att äldreboendet 
ska ligga i anslutning till 
Sigfridsborgsskolan och 
den kommande Ältadalens 
förskola. Därmed finns möj-
lighet för utbyte: De äldre 
får besöka livliga barnmil-
jöer och barnen får hälsa 
på i äldreboendet, menar 
tjänstemännen. 

Misstänkt biltjuv 
blev gripen 
JÄRLA Natten mot torsdag 
fick polisen ett larm om 
ett pågående inbrott på 
Järla gårdsväg i Nacka. En 
person såg hur en annan 
försökte bryta sig in i en 
parkerad bil. Vittnet skräm-
de iväg gärningspersonen, 
som lämnade platsen 
springande. Efter en halv-
timma greps den misstänk-
te tjuven. Hen identifiera-
des, förhördes och släpptes. 
   Polisen rubricerar händel-
sen som försök till stöld.

NOTERAT
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GÄDDVIKEN
Byggprojekten fort-
sätter att dugga tätt 
i Nacka. Nu finns 
planer på 133 bostä-
der, varav några i ett 
13-våningshus, bred-
vid Operans ateljéer 
på Kvarnholmsvägen.

På platsen, närmare be-
stämt Kvarnholmsvägen 52 
i Gäddviken, ligger i dag 
ett kontorshus med vand-
rarhem. Det huset vill fast-
ighetsägaren Fastighets AB 
Hebek riva och ersätta med 
flerbostadshus i kvarters-
struktur. 

Kan bli 133 bostäder
Tanken är att kvarteret ska 
byggas i olika höjder, upp 
till 13 våningar. Närmast 
vattnet föreslår fastighetsä-
garen en radhuslänga. Det 
totala antalet bostäder kan 
därmed uppgå till 133. Fast-
ighetsägaren vill även se lo-
kaler för verksamheter och 
förskola i kvarteret.

Eftersom marken redan är 
bebyggd ser Nacka kom-
mun ingen anledning att 
sätta stopp för planerna. På 
sitt senaste möte beslutade 
miljö- och stadsbyggnads-
nämnden att pröva bygget i 
en planprocess.

– Platsen ligger centralt 
och bra, och den byggnad 
som ligger där i dag ser ärligt 

talat inte jätterolig ut. Men 
det är viktigt att detta sam-
ordnas med övrigt detaljpla-
nearbete i närheten, så att 
bygget smälter in och inte 
blir en främmande fågel, sä-
ger nämndens ordförande 
Cathrin Bergenstråhle, M.

Tjänstemännen flaggar 
i sin skrivelse för att 13 vå-
ningar är i högsta laget. Ett 

så pass högt hus skulle på-
verka helhetsmiljön i områ-
det, anser man, och därför 
är det troligt att bebyggelsen 
blir lägre än vad fastighetsä-
garen vill.

Ser förslaget som en idé
Cathrin Bergenstråhle är in-
te lika kategorisk:

– Man får se förslaget som 

en idé. Höjden och omfatt-
ningen på bebyggelsen får 
behandlas i planarbetet på 
sedvanligt sätt, säger hon.

I slutet av 2018 bedömer 
kommunen att man ska 
kunna anta en eventuell de-
taljplan för området.

HANNA BÄCKMAN

hanna.backman@nvp.se

Vill bygga 13-våningshus – 
för högt anser tjänstemän

Så här skulle vyn, sedd från Svindersvik, se ut om fastighetsägaren fick igenom sitt förslag. Men tjänstemännen tycker att 
13-våningshuset (byggnaden till vänster) är för högt. 



De får årets 
kulturstipendier
VÄRMDÖ Monica Larsson 
får Värmdö kommuns ar-
betsstipendium för konst-
närlig verksamhet på  
100 000 kronor, för ett pro-
jekt om Asperger. Årets kul-
turstipendium går till Anja 
Bigrell, som ska spela in en 
barnmusikskiva, och ung-
domskulturstipendiet till-
delas pianisten Kevin Lem-
bke. De får 10 000 kronor 
var. Slutligen får Lillsveds 
idrottsförening årets barn- 
och ungdomsledarpris på 
10 000 kronor.

NOTERAT
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Motor Civic Tourer: 1.6 i-DTEC, 120 hk / 1.8 i-VTEC, 142 hk. Bränsleförbrukning blandad körning: 3,8-6,6 l/100 km. 
Koldioxidutsläpp: 99-155 g/km. Miljöklass: Euro 5. Motor Civic: 1.6 i-DTEC, 120 hk / 1.4 i-VTEC, 100 hk / 1.8 i-VTEC 
142 hk. Bränsleförbrukning blandad körning: 3,6-6,4 l/100 km. Koldioxidvärde: 94-150 g/km. Miljöklass: Euro 6. Motor 
CR-V: 1.6 i-DTEC 120 hk / 1.6 i-DTEC 160 hk / 2.0 i-VTEC 155 hk. Bränsleförbrukning blandad körning: 4,4-7,7 l/100 
km. Koldioxidutsläpp: 115-179 g/km. Miljöklass Euro 6. Lokala avvikelser kan förekomma. Bilarna på bilden kan 
vara extrautrustade. Metallic tillkommer.  **Finansiering genom Honda Finans. Läs mer på honda.se.

VÅR BÄSTA TID ÄR NU!
Nu är nya Honda Civic och CR-V här.
2015 års modeller av Civic och CR-V innehåller 
massor av nya funktioner, design och förbättrad 
säkerhet. Kom hit för att upptäcka en ny favoritbil!

Civic 5D
Civic har en ny design som 
signalerar körglädje. Extra 
mycket glädje får du med nya 
unika Civic Sport.

PRIS FRÅN CA
173.600 KR

Civic Tourer
Allt det goda från sportiga Civic 
och dessutom klassens största 
bagageutrymme.

PRIS FRÅN CA
197.900 KR

CR-V
Vår dynamiska SUV med helt ny 
dieselmotor på 1,6 liter och 160 
hk. 9-stegad automat som tillval.

PRIS FRÅN CA
245.900 KR

 Ränta

3,95%**

08-448 04 40 Sandsborgsvägen 45, Enskede    
      Skogskyrkogården www.autopunkten.se 
Mån-Fre 9-18 Lör-Sön 11-15
    

VINDÖ
Spöknäten skadar 
och dödar massvis 
med fiskar varje 
år. I Abborrkroken 
ordnades därför en 
dykaktivitet för att 
rensa bort näten som 
spökar och dödar i 
viken. 

Spöknät är övergivna fisknät 
som ligger i vattnet och har 
förlorats eller glömts bort 
av fiskare. De kan ligga kvar 
i vattnet länge och skadar 
bland annat sälar, fiskar och 
tumlare. 

Fiskar i decennier
– Näten ligger kvar och fort-
sätter att fiska i decennier. 
Djur fastnar i dem och sväl-
ter ihjäl och när näten blir 
tunga och fyllda med djur 
sjunker de till botten. När 
djuren dött och ruttnat bort 
flyter näten upp igen som 
en vålnad, därav namnet 
spöknät, säger Anders Man-
nesten på Initiativet Hållba-
ra Hav. 

 Länsförsäkringar Stock-
holms nya samarbete med 
Initiativet Hållbara Hav var 

en av deras första aktivi-
teter att, tillsammans med 
dykare från Oceanic Tech, 

dyka efter spöknät vid Ab-
borrkroken på Vindö. 

– Vi fick upp åtta nät. 

Det satt även fiskar i några 
och vi kunde rädda ett par 
stycken, så det känns bra. Vi 

rensade mycket annat skit 
som flaskor, och även en 
tvättmaskinstrumma, säger 
Anders Etander, IT-chef på 
Länsförsäkringar och även 
en av dykarna under aktivi-
teten. 

”Folk kom och tackade”
Som professionell dykare 
har han gjort ett flertal dyk-
ningar och rensat skräp på 
annat håll. Bland annat har 
han och några andra rensat 
golfbollar vid Ekerö och fick 
då upp 636 stycken. Detta 
var däremot första gången 
han dök efter spöknät. 

– Det var väldigt roligt. 
Folk kom ner och var in-
tresserade av det vid höll på 
med och tackade för det vi 
gjorde, säger han. 

Dykningen efter spöknät 
var den första aktiviteten 
i Initiativet Hållbara Havs 
samarbete med Länsförsäk-
ringar, men inte den sista. 

– Om vi hittar något 
lämpligt ställe med fler 
spök nät ska vi försöka göra 
en ny städning där, säger 
Anders Etander. 

 

DANIEL HAUGEN

daniel.haugen@nvp.se

Näten spökar i skärgården

IT-chef på Länsförsäkringar, Anders Etander, drar upp det sjätte spöknätet från Abborrkro-
ken. Sammanlagt hittade de sju dykarna på plats åtta nät.  FOTO: ANDERS MANNESTEN

Mest läst på  
NVP.se (24/4-30/4) 
 
1. Polisflytt till Huddinge 
oroar

2. Anställda fick nog av 
tidshetsen i hemtjänsten

3. Chris Härenstam startar 
stjärnspäckad skola

4. Väg klyver Gustavsbergs 
centrum

5. Busszoner kan slopas: 
”Har märkt missnöjet”
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Rektorn lade titlarna åt sidan ➤22-23När begåvning kan bli ett hinder  ➤21
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Här blir matte mer än bara siffror ➤20
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Gymnasieskolan mitt i arbetslivet. 
 
 
 
 

Praktiska gymnasiet i Nacka!
2014 året hade 89,6 % av våra elever jobb när de 

tog studenten - de flesta på sina praktikplatser. 

Alla våra elever kan få grundläggande

högskolebehörighet.

1000 kr extra till dig som blir lärling.
Gymnasiala lärlingselever har rätt till Lärlings-

ersättning. Ett bidrag från CSN på 1000:-/mån 

utöver studiebidraget.

Nyheter ht 2015
Ny profil på Vård- och omsorgsprogrammet

Hälsopedagogik/Kost/Träning/Hälsa! Ger bra 

grund för en karriär inom träning och hälsa.

Hantverksprogrammet-Hudvård

Massage, pedikyr, manikyr och kroppsbehandlingar.

Vill du veta mer om skolan 
och våra utbildningar?

Kontakta: 
Rektor Malin Bellander, 

malin.bellander@vindora.se 070 980 49 39

Biträdande rektor Christine Ripås: 

christine.ripas@praktiska.se 070 207 60 25 

Adress: Augustendalsvägen 3, Nacka Strand

Följ oss på Facebook: 
Nacka Praktiska Gymnasium praktiska.se/nacka

Delaktighet – Framtidstro
Glädje – Respekt  – Trygghet

NACKA 
Mattelektionerna 
är trixiga för många 
barn. Det vill en trio 
Nackabor ändra 
på. De har startat 
Matteklubben, en fri-
tidsverksamhet där 
barn genom lek och 
experiment ska bli 
riktiga mattesnillen. 

Hugo Holmgren, 10 år, su-
sar in i klassrummet på Jo-
hannes Petri skola. 

– Hej hej, nu är jag här! 
Och jag har läxan med mig, 
ropar han och viftar med en 
påse full med plastkorkar.

En märklig matteläxa, 
tänker du kanske nu. Men 
korkarna är en del i ett 
klurigt matteexperiment 
där alla i gruppen tar med 
de plastkorkar som deras 
familjer använder på en 
vecka, och sedan väger 
dem. Utifrån det kan de räk-
na ut ungefär hur mycket 
korkar familjen förbrukar.

– En plastkork väger näs-
tan ingenting, och det är lätt 
att tänka att det inte spelar 
så stor roll. Det viktiga här 
är att ge en känsla för att 
många små vikter blir en 
stor vikt tillsammans, sä-
ger Annika Faxander, en av 
Matteklubbens grundare. 

Förra veckan räknade 

gruppen ut att bara Annika 
Faxanders familj förbrukar 
3,3 kilo platskorkar på ett 
år, beräknat på deras veck-
oförbrukning. 

– Om vi tar det ett steg till 
skulle vi kunna räkna ut hur 
mycket platskorkar det går 
åt i hela Sverige på ett år, 
fortsätter Annika Faxander. 

– Säkert jättejättemycket, 
konstaterar Maja Granberg, 
9 år. 

Lek gör matte kul
Innan Maja började i Matte-
klubben tyckte hon att mat-
te var rätt trist. Nu har hon 
utöver den vanliga matte-
undervisningen ”lekt” mat-
te på fritids i två terminer, 
och börjar tycka att det här 
med siffror är kul. Hennes 
bästa tips till barn som tyck-

er att matte är lite tråkigt är 
att blanda in det i ett ämne 
man tycker är kul.

– Om man som jag älskar 
engelska så kan man träna 
på engelska siffror till exem-
pel, tipsar hon. 

Majas kompis Greta Wi-
sing, 9 år, är också med i 
Matteklubben. 

– Jag har alltid ryckt att 
det är lite tråkigt med mat-
te, men nu har jag lärt mig 
tänka på ett annat sätt. Mat-
te är liksom ett språk man 
använder jämt, även om 
man inte tänker på det. När 
man bakar, lagar mat, kol-
lar vad klockan är... ja, det 
finns matte i mycket, säger 
hon. 

Bakom Matteklubben 
finns en trio Nackakvinnor: 
Marie Eneqvist, Annika Fax-

ander och Eva-Stina Käll-
gården. I grunden är Marie 
och Annika kemist respekti-
ve ekonom. De gick från att 
vara grannar, till att bli bå-
de vänner och kollegor. 

– Förra året när PISA-un-
dersökningen kom, som 
visade att barn i Sverige 
blir allt sämre i matte, var 
vi båda mellan jobb. Där 
någonstans fick vi idén till 
Matteklubben, säger Marie 
Eneqvist. 

Kan ge nya ingengörer
Sagt och gjort, de tog kon-
takt med  den etablera-
de matematikpedagogen 
Eva-Stina Källgården, som 
satte ihop allt kursmateri-
al. Och nu är de i full gång: 
Matteklubben finns idag på 
en handfull låg- och mellan-
stadieskolor i Nacka, Värm-
dö och Täby. Dealen är lite 
olika: en del skolor köper 
in tjänsten, och en del sko-
lor låter de föräldrar som är 
intresserade köpa tjänsten 
själva.

– Vår teori är att om man 
redan som liten tycker att 
matte är svårt eller tråkigt så 
kommer man aldrig söka till 
KTH. Sverige behöver ing-
engörer, så det är viktigt att 
göra matte kul redan tidigt, 
säger Annika Faxander. 

HANNA REINHOLDSSON

Klubb där siffrorna 
hoppar ur läroboken

Så tränar du  
matte i vardagen

• Att fråga något så enkelt 
som “vad väger ett mjölk-
paket?” kan vara ett bra 
sätt att diskutera matte 
på ett vardagligt sätt. 

• Laga mat eller baka med 
ditt barn! Då kommer man 
automatiskt in på mått 
och kan prata om, och vi-
sa konkret, saker som hur 
många deciliter det går på 
en liter. 

• Kom ihåg att matte inte 
bara är matte i en skolbok. 
Det finns siffror och matte 
i många roliga spel också, 
som patiens och yatzy. 

På Matteklubben får barnen 
lära sig praktisk matematik. 
Här jämför Hugo Holmgren, 
Greta Wising och Maja Gran-
berg vad olika saker väger i 
förhållande till varandra.
 FOTO: JENNY FREJING

Hur mycket väger en halvliter vatten i flaska? Matteklub-
bens Marie Eneqvist väntar spänt på svaret framför vågen.
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Maria Rydkvists son hade 
alla rätt på matteprovet, 
men fick inte godkänt.

Anledningen: Uppgifter-
na var så lätta för honom att 
han inte kunde förklara hur 
han räknat ut dem, vilket 
betygssystemet krävde.

Sämre studieteknik
Det var en av de faktorer 
som fick Maria Rydkvist 
att på allvar engagera sig i 
problemen som så kallade 
särbegåvade barn står inför, 
det vill säga barn med såväl 
hög IQ (över 120) som goda 
kreativa och sociala förmå-
gor – en kombination som 
paradoxalt nog kan göra 
skolan till en intellektuellt 
föga stimulerande miljö.

Enligt Maria Rydkvist är 
två till fyra procent av alla 
barn särbegåvade.

– Man brukar säga att ett 
normalbegåvat barn behö-
ver nio-tolv repetitioner för 
att förstå ett nytt koncept, 
medan ett högpresterande 
barn kanske behöver sex-nio 

”Går inte att leva på naturbegåvning”

Maria Rydkvist arbetar  
som konsult och föreläser 
om sär begåvade barn.  

FOTO: JENNY FREJING

repetitioner. Ett särbegåvat 
barn behöver en eller två 
gånger få ett nytt koncept 
förklarat för sig för att förstå 
det och även logiskt kunna 
sammanlänka den nya kun-
skapen med tidigare redan 
förvärvade, säger Maria 
Rydkvist.

Konsekvensen av att 
snabbt lära sig och se logis-
ka samband gör, enligt Ma-
ria Rydkvist, skolan till en 
trist hållplats för elever som 
ständigt tvingas döda tid i 
väntan på att övriga i klas-
sen ska förstå samma sak.

Skippar läxor
Den snabba förståelsen gör 
också att läxläsning ute-
blir, vilket får konsekvenser 
längre fram.

– Särbegåvade elever lär 
sig inte studieteknik, vilket 
med tiden slår tillbaka mot 
dem, eftersom det inte går 
att leva på naturbegåvning 
när exempelvis matemati-
ken blir för avancerad. Då 
kan eleverna ha varit un-

derstimulerade under så 
lång tid att studietekniken 
inte går att åtgärda. Elever-
na faller bort

Har två särbegåvade söner
Maria Rydkvist talar av 
egen erfarenhet. Dels från 
sin egen barndom, dels 
från sina två äldsta söners 

test för särbegåvning. För 
äldste sonen befarar hon 
att skoltröttheten slagit rot 
efter år av understimulans. 
Vad mellansonen beträffar 
har hon däremot engage-
rat sig kraftigt i undervis-
ningsplanen, varför han, 
som åldersmässigt hör 
hemma i årskurs ett, går 

i årskurs två och studerar 
matematik med fjärdeklas-
sarna. Nu arbetar hon för 
att utforma en nationell 
handlingsplan, som än mer 
ska bedöma elever efter ni-
vå, inte ålder.

– Jag engagerade mig po-
litisk i S i Värmdö. Presente-
rade en motion om att satsa 

på särbegåvade barn, som nu 
har röstats igenom på Social-
demokraternas rikskongress.

Nu arbetar hon tillsam-
mans med skolverket med 
att ta fram ett stödmaterial 
till skolorna för att utforma 
en nationell handlingsplan, 
som i större utsträckning 
ska bedöma elever efter de-
ras nivå och öka kunskapen 
om de här eleverna.
Finns inte risken att elev-
erna delas upp i ett intel-
lektuellt A- och B-lag?

– Det är ingen elit. Ofta 
rör det sig om uttråkade och 
osäkra elever som känner att 
de inte passar in. De här bar-
nen går ofta att hitta redan 
på förskolan. Det är elever 
som ställer frågor, som har 
svårt att sitta still, som i ett 
tidigt stadium kan skilja fan-
tasi från verklighet och där-
för kan ha svårt att hitta vän-
ner bland jämnåriga efter-
som de tänker annorlunda. 

– De sorteras tyvärr ofta 
in som bokstavsbarn när 
de egentligen är i behov 
av flexibla anpassning-
ar och stimulans i skolan.  
 INGEMAR LUNDIN

 Mer info om särbegåvade     
barn finns på Maria Ryd-  

    kvists Facebooksida        
    ”Mom to gifted”

NACKA/VÄRMDÖ
Två elever av 100 har så lätt för skolan att de-
ras lust att lära mattas på grund av bristen på 
intellektuell stimulans.

För att hjälpa dessa barn jobbar Skolverket 
på en ny handlingsplan.
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NACKA
Dureform och elev-
demokrati. Husmor 
och vaktmästare fick 
plats i styrelsen.

För NVP berättar 
101-åringen Gösta 
Vestlund om åren då 
hans nymodigheter 
väckte rabalder i ett 
ännu hierarkiskt Sve-
rige – och hur det var 
att undervisa Olof 
Palme och kung Carl 
XVI Gustaf.

Det var en annan tid, ett 
annat Sverige – och Gös-
ta Vestlund och hustrun 
Martha fick höra att av de-
ras son, den CP-skadade 
Lasse, skulle det inte bli nå-
got alls.

– Det är bäst att ni lämnar 
honom ifrån er och glöm-
mer det hela. Han är obild-
bar. Det var rådet vi fick 
från en av de främsta barn-
läkarna i landet. 

– För oss blev det en sig-
nal att göra precis tvärtom, 
säger Gösta Vestlund.

Det var därför Stockholm, 
Nacka och Tollare folkhög-
skola kom in i bilden. För 
det var i Stockholm, när-
mare bestämt i en nystartad 
klass i Boo, som Lasse väl-
komnades att gå i skola. De 
var bara fem elever och höll 
inledningsvis till i ett rum i 
Missionskyrkan i Björknäs. 
Det var för att Lasse skul-
le få den möjligheten som 
Gösta Vestlund, som då ar-
betade i Sundsvall, nappade 
på ett erbjudande om att bli 
rektor på Tollare.

”Läkaren var död, tyvärr”
– Och så småningom fick 
Lasse en examen i litteratur, 
engelska och statskunskap. 
När han tog examen skoja-
de vi om att vi kanske borde 
söka upp den där läkaren 
som hade odugligförklarat 
Lasse, men det gjorde vi ald-
rig. Läkaren var död, tyvärr.

Gösta Vestlund beskriver 
sonen Lasses examen som 
en av händelserna i livet 
som skänkt honom mest 
glädje och stolthet. Och då 
ska man veta att konkurren-
sen vad gäller imponerande 
insatser i just Gösta Vest-
lunds fall är hård.

Som rektor på Tollare 
folkhögskola väckte han 
snart rabalder för sina pro-
gressiva tankar. Husmor 
och vaktmästare fick plats 
i styrelsen, elevdemokrati 
etablerades, nya amerikan-
ska forskningsrön kring pe-
dagogik implementerades 
i utbildningsplanen, titlar 
lades bort och dureformen 

infördes. Det sista var kan-
ske särskilt uppseendeväck-
ande i ett ännu mycket hie-
rarkiskt Sverige.

– Vi ville bygga en skola 
med så få hinder som möj-
ligt och för mig var det själv-
klart att säga du. Jag kom-
mer från arbetarrörelsen, 
var politiskt ganska radikal 
som ung och är från Dalar-
na där man alltid använt 
begreppet du. Det finns en 
historia om kronprinsen, 
sedermera Gustaf V, som 
gästade Dalarna och fick 
repliken från en genuin dal-
mas att ”Vi säger alltid du 
till alla, utom till dig och far 
din”. 

Men motstånd mötte som 
sagt nymodigheterna. 1954 
kallades Gösta Vestlund till 
Sveriges Radio för att de-
battera dureformen med en 
äldre, distingerad kollega. 
Kollegan var inte impone-
rad av Vestlunds påhitt.

– Han sa att det skulle gå 
utför med disciplinen och 
respekten på skolan. Då 
undrade jag om duformen 
genomförts på skolan där 
han var rektor, som var ett 
av landets mest erkända. 
Då sa han: ”Vi har inte infört 
den och tänker inte göra det 
heller.” Och då svarade jag 
att då är det vi som har er-
farenheten och inte ni. Och 
vad skulle han säga sen? 
Därefter blev stämningen i 
studion väldigt seg.

Seminarium till hans ära
Gösta Vestlunds betydel-
se för Tollare folkhögskola 
återspeglas bland annat 
i de årliga Vestlund-da-
garna, ett seminarium för 
folkbildning. Ändå var han 
bara verksam som rektor på 
skolan i sammanlagt sex år, 
1952-58, vilket är en rela-
tivt kort period med tanke 
på att Vestlund arbetade in-
om skolväsendet i närmare 
ett halvt sekel, 1934-1978.

Historierna från yrkeslivet 
är av förklarliga skäl många, 
uppdragen, insatserna och 
utmärkelserna likaså, och 
att Gösta Vestlund varit en 
uppskattad rektor på Tollare 
märks bland annat när NVP 
besöker en av hans föreläs-
ningar där mängder av före 
detta elever flockas i Or-
minges bibliotek. 

Mest berömd av hans tidi-
gare elever är dock Olof Pal-

101-åringen   
både Palme  

me, som han undervisade i 
svenska och kyrkohistoria 
vid Sigtuna Humanistiska 
Läroverk på 40-talet.

– Han var trevlig som 
elev. Lugn och skötsam. 
Han bar ofta kortbyxor och 
hade sin realskolemössa på 
sned med skärmen åt ett 
visst håll och jag kan tänka 
att han redan då hade skär-
men åt vänster. 

”Tycker bra om kungen”
Även kung Carl XVI Gustaf 
har undervisats av Gösta 
Vestlund.

– Som kronprins besökte 
han alla myndigheter i lan-
det för att informeras om 
hur de fungerar. Tre dagar 
var han på Skolöversty-
relsen och då blev det min 
uppgift att informera om 
folkbildning och vuxenut-
bildning. 

”Palme bar ofta 
kortbyxor och 
hade sin realsko-
lemössa på sned”

En populär föreläsare. När 101-årige      

TEMA UTBILDNING

NACKA/VÄRMDÖ
Hur går det egentligen för 
Nackas och Värmdös grund-
skolor? Det har SKL, Sveriges 
kommuner och landsting, 
tagit reda på. De har rankat 
hela landets grundskolresul-
tat under förra läsåret. Och 
både Nackas och Värmdös 
skolor ligger bra till. 

Nacka ligger på plats åt-

ta i hela landet när man 
slår ihop resultaten för bå-
de kommunala och privata 
skolor. Värmdös skolor lig-
ger i sin tur på plats 24. 

Välbefinnande tung faktor
I rankningen har SKL tagit 
hänsyn till faktorer som 
bland annat elevernas me-
ritvärden, hur många som 

klarar kunskapskraven, och 
hur de själva uppger att de 
mår i skolan. SKL har gjort 
den här rankningen i nio år 
nu, och nytt för i år var att 
de den här gången viktade 
resultaten med hänsyn till 
att kommunerna har olika 
socioekonomoiska förut-
sättningar. 

HANNA REINHOLDSSON

Goda betyg för Nackas  
och Värmdös grundskolor
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– Det visade sig att vi ha-
de en del gemensamma er-
farenheter. Vi hade båda ta-
git studenten på läroverket 
i Sigtuna och resonerade 
glatt om gamla lärare. Dess-
utom hade han nyligen be-
sökt Etiopien och eftersom 
jag arbetat i Afrika i olika 
sammanhang hade vi myck-
et att prata om. Det händer 
att jag träffar kungen, bland 

annat vid studentskivorna i 
Sigtuna, och jag tycker bra 
om honom, men själv är jag 
republikan.

Följer med i forskningen
I juni i år fyller Gösta Vest-
lund 102 år och han deltar 
alltjämt i debatten kring 
folkskolans utveckling, 
bland annat genom kröni-
kor på ämnet i Folkhögsko-

som skolade 
och kungen

lans tidning, som utkommer 
sex gånger om året.

– Och den krönikan bru-
kar jag nästan alltid skriva 
utifrån något nytt forsk-
ningsresultat. Jag drivs av 
ett intresse för att finna 
hjälpmedel eller verksam-
hetsformer som förbättrar 
utvecklingen, säger Gösta 
Vestlund.
Om du önskar omväxling 
såg jag annars att Tollare 
folkhögskola nyligen sök-
te ny rektor – kanske läge 
att skicka in en ansökan?

– (Skratt.) Ja, jag vet in-
te… Det finns ju en ålders-
gräns, men regeringen Re-
infeldt har ju luckrat på den 
gränsen, så det kan ju hän-
da att regeringen Löfven 
luckrar på den ytterligare så 
att även 101-åringar kan bli 
aktuella för arbetslivet igen.

INGEMAR LUNDIN

Namn: Alf Gustaf Gösta 
Vestlund
Född: 15 juni 1913 i Gagnef, 
Dalarna.
Bor: Sedan 1961 i ett rad-
hus i Skogalund.
Familj: Barnen Lars, 71, och 
Nina, 67, två barnbarn och 
två barnbarnsbarn. Gift två 
gånger, med Martha och 

Ebba, som båda gick bort 
i cancer.
Bakgrund: Lärare, rektor, 
inspektör i Skolöverstyrel-
sen. Filosofie hedersdok-
tor. Har fått regeringens 
Illis Quorummedalj som 
delas ut för att belöna kul-
turella, vetenskapliga och 
allmännyttiga insatser.

Fick medalj från regeringen

    Gösta Vestlund besökte Orminges bibliotek fylldes lokalen med lyssnare.  FOTO: MIKAEL ANDERSSON 

TEMA UTBILDNING



NÄRINGSLIV 
& EKONOMI

JOBBMÄSSA I Fisksätra ordnade Folkets hus tillsammans med 
Strömbergs jobbcoaching en jobbmässa i mitten av april. På 
mässan ställde 13 företag ut, varav 11 var baserade i Nacka. Till 
mässan kom ungefär 200 nyfikna arbetssökande från hela Nacka. 
Det var såväl stora livsmedelsbutiker och Posten som företag in-
om hemtjänst, lokalvård och restaurang.

Näringslivsredaktör: Gustav Grändeby
Tel: 555 266 24  e-post: gustav.grandeby@nvp.se
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Prästkragens väg 15, Saltsjö-Boo. Tel. 08-55661650. www.dahlbacka.se

Nu har vi fått in allt till examen, 
dekorationer, att duka med och 

hängen mm.

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

Låt studentfesten börja på Partyland

SKÖNA MAJ!

Storstädning?
Städhjälpen hittar du bland Yrkes & Hantverksannonserna

VÄRMDÖ
Bygg-Ole har lan-
serat kampanjen 
#Kvitterholkarna där 
syftet är att stock-
holmarna ska kunna 
följa twittrande fåg-
lar från specialbygg-
da fågelholkar på 
Värmdö och Söder-
malm. 

Det är rörelsesensorer och 
minidatorer i holkarna som 
ska sända ut tweetsen när 
småfåglarna promenerar 
in och ut ur holken. Få-
gelholkarna har placerats 
vid brukshundklubben på 
Värmdö och i Blecktorns-
parken på Södermalm. 

Ett av tweetsen från förra 
veckan kom från en blåmes, 
på väg in i fågelholken: 

”Börjar förstå flyttfåglar-

na nu, bara 14 grader celsi-
us den här tiden på året!”

Budskapet som Bygg-Ole 
vill nå ut med är att fåg-
larnas naturliga bohålor 
försvinner när Stockholm 
tätnar. Med uppsatta fågel-
holkar skulle man hjälpa 
många av småfåglarna att 
häcka.
Hur kom ni på idén?

– Vi har en tradition på 
våra event att låta folk 
snickra ihop sina egna få-
gelholkar, det är ett projekt 
som även nybörjare klarar 
av. I den äldre generation 
gjorde man det mesta själv, 
i min ålder (30-40-åringar) 
finns det folk som knappt 
hållit i en hammare. Det 
är ett bra sätt att komma 
igång, säger Åsa Karlsson.
Vilka kommer få mest 
mervärde av den här kam-
panjen, ni eller fåglarna?

– Jag hoppas att vi båda får 

Twitterholkar ska få affärer att flyga

En blåmes har slagit sig 
ner på kvitterholken. 
Bilden är från en av 
Bygg-Oles sensorer. 

stor uppmärksamhet. Rent 
krasst handlar det om att 
göra något annorlunda och 
sticka ut. Det är en extrem 
prispress i vår bransch med 

många stora aktörer, och 
inte helt lätt för ett lokalt fa-
miljeföretag att klara sig. 

– Samtidigt är vår vision 
att vara en positiv kraft i 

samhället. Och engage-
manget är äkta.
Men ni glömde en fågel-
holk i Nacka, de ska ju 
bygga stad här.

– Precis, men Värmdö 
ligger rätt nära Nacka i alla 
fall.

GUSTAV GRÄNDEBY



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

UTSTÄLLNING Röda Korset kämpar vidare för att 
ingen ska lämnas ensam i en katastrof. Därför intro-
ducerar man ett upplevelsebaserat spel för skolorna, 
och öppnar också en fotoutställning kallad ”På flykt”. 
Fotoutställningen kan ses de tider som Gustavsbergs 
bibliotek har öppet, med början 8 maj. 

NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 5 MAJ 2015  25

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

NACKA Bandet Cholera Jasna 
släpper sin andra skiva, med lå-
tar som rymmer många stilar.

2010 släppte Cholera Jasna sin debutski-
va, då som trio med medlemmarna Albin 
Jansson, sång och gitarr, Emil Rönnlund, 
bas, och Lars Åhrberg, trummor. Sedan 
dess har gitarristen Tobias Backman, 
Björknäs, blivit en fjärde medlem och den 
nya EP:n, som släpps i maj, kallar de ”Kan-
ske inte”. 

– Vår musik förändras hela tiden och vi 
har fler influenser i musiken nu än förr, 
och det händer mer i låtarna. Det kan låta 
på många olika sätt i en och samma låt, sä-
ger Tobias Backman.

Skapandeprocessen är långsam och 
låtarna växer fram när bandet repar och 
jammar.

– Det har aldrig varit så att någon kom-
mit med en färdig låt, utan vi jammar fram 
låtarna tillsammans när vi repar. Vi pratar 
inte så mycket utan bara spelar.

Den 19 maj har Cholera Jasna en release- 
fest och konsert på Pet Sounds Bar på Sö-
dermalm.

– Vi spelar musiken på nya EP:n och lite 
gammalt. Och så blir det överraskningar, 
säger Tobias Backman.

LENNART SPETZ

Många  
stilar ryms  
i Cholera  
Jasna  

NACKA/VÄRMDÖ

Både Nacka konst-
förening och Värmdö 
konstnärer visar 
i helgen upp sina 
medlemmars  verk 
runt om i kommuner-
na. 

Värmdö Konstnärer håller 
sin årliga konstrunda i hel-
gen och ett 30-tal konstnä-
rer öppnar sina ateljéer i 
sjöbodar, på bryggor och i 
en lada, över hela Värmdö. 

Då kan Värmdöborna ta 
chansen att besöka konst-
närerna. Måleri, skulptur, 
keramik, glas, textil, tryck 
och konceptuellt skapande 
utlovas. 

På Djurö ställer till ex-
empel konstnärsduon Eva 
Skarbäck, keramiker, och 
Peter Bergman, grafisk 
formgivare ut sina verk. Eva 
Skarbäck har bland annat 
arbetat tillsammans med 
några av Australiens kända 
keramiker under ett par års 
tid. Hon arbetar mestadels 
med lergods och lockas av 
den färgskala som uppnås 
vid lägre temperaturer. Hon 
arbetar även med porslin 
vars transparens fascinerar 
henne.

– Det får en att tänka på 
pergament eller hud och det 
är ett arbete som hela tiden 
utvecklas i nya former och 
kombinationer, säger hon.

Peter Bergman är utbil-

dad i grafisk form på Konst-
fack och har mångårig er-
farenhet som grafisk form-
givare från bland annat 
Cullbergbaletten. Måleriet 
har tagit över mer och mer 
under årens lopp och han 
arbetar mycket med lager 
på lagermålningar och även 
med akvareller.

I är det 60 år sedan konst-
närerna Carl-Erik Brodén, 
Sture Brandberg, Eric 
Jensen, Tom Krestensen 
och Olle Nyman startade 
Nacka konstförening. En 
jubileumsutställning visas 
i helgen i Grünewaldvillan 
med verk av 16 av dagens 
konstnärer, bland annat  
Eric Jensens dotter Marian-
ne Jensen.

CHARLOTTA WESTLING

LENNART SPETZ

43 lokala konstnärer visar verk i helgen 

Läs mer om konstrundan 
och hämta kartan som 
visar var konstnärerna 
visar ateljéer och verk på 
varmdokonstnarer.se

Nacka konstförenings 
medlemsutställning vi-
sas i Grünewaldvillan i 
Saltsjöbaden lördag och 
söndag klockan 11–17. 
Ina M Andersson, Pirjo 
Backman Piroth, Gunilla 
Bauer och Lea Blym är 
några av deltagarna.

Här kan du se 
konst i helgen

Cholera Jasna.



FAMILJENYTT
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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

Allianskyrkan i Älta
Söndag 10/5, kl 11.00 ”Är man stark måste man vara snäll 
- evangeliet enligt Bamse”. Medv. Barn och personal från 
Förskolan Solstrålen, Johan & Victor.

Boo församling, Kyrkans hus 
Tisdag 5/5, kl 11.00 Senior-Qi gong. Kl 12.00 INSTÄLLT 
Tisdagssoppa. Kl 13.00 Oasen. Kl 16.30-20.00 Ungdom-
skväll. Kl 18.00 Ignatiansk spiritualitet. Kl 19.00 Ung-
domsmässa. Onsdag 6/5, kl  08.30 Morgonmässa. Kl 18.00 
Scouter (Arbetsgården). Kl 18.00 Öppen qigong. Kl 18.45. 
Frigörande andning. Torsdag 7/5, kl 19.00 Bibelgrupp. 
Fredag 8/5, kl 10.30 Himmel & pannkaka – gudstjänst och 
lunch för familjer och alla andra. Måndag 11/5, kl 10.00 
Må bra-gruppen. Kl 18.30 Ignatiansk spiritualitet. 
Tisdag 12/5, kl 11.00 Senior-Qi gong. Kl 12.00 Tisdags-
soppa. Kl 13.00 Oasen. Kl 16.30-20.00 Ungdomskväll. Kl 
19.00 Zenmeditation. www.booforsamling.se

Djurö, Möja och Nämdö församling
Djurö kyrka Torsdag 7/5, kl 09.30 Morgongudstjänst med 
nattvard. Söndag 10/5, kl 11.00 Familjegudstjänst med 
nattvard, barnkörsbarnen medverkar och efteråt blir det 
kyrkkorv. Klockargården Djurö Måndag 11/5, kl 12.00 
Sopplunch 20 kronor.

Nacka församling
Nacka kyrka: Onsdag 6/5, kl 14.00 Församlingsträff. 
Kl 18.00 Kvällsmässa.  Lördag 9/5, kl 11.00 Konfirma-
tionsmässa, J Ekvall. Söndag 10/5, kl 11.00 Högmässa, Y 
Jansson, P Rönnblom, Kyrkokören, söndagsskola. Kl 18.00 
Konsert, Musik från italienskt 1600-tal, Nacka kammarkör, 
Drottningholms Barockensemble, P Rönnblom. Måndag 
11/5, kl 11.00 Qi gong. Nacka kapell: Onsdag 6/5, kl 8.30 

Mässa, C Dahlbäck. Älta kyrka: Tisdag 5/5, kl 18.30 kvälls-
mässa. Söndag 10/5, kl 11.00 Gudstjänst, M Hofmann, H 
Romin Hammarström. Måndag 11/5, kl 11.00 Måndag i 
Älta. Fisksätra kyrka: Tisdag 5/5, kl 18.00 Fisksätramässa. 
Torsdag 7/5, kl 11.30 Veckomässa. Kl 12.00 Lunchträff. 
Söndag 10/5, kl 17.00 Söndagsbön, Y Iversen, H Romin 
Hammarström. Måndag 11/5, kl 10.00 Öppen dörr. Kl 
11.45 Måndagsbön. Forumkyrkan: Torsdag 7/5, kl 13.00 
Torsdagsträff. Lördag 9/5, kl 11.00 Musikari i tvåans fri-
tidsgård. Söndag 10/5 Gudstjänst med nattvard, 
I Lundberg.

Saltsjöbadens församling 
Tisdag 5/5, kl 11.45 Lunchmässa. Onsdag 6/5, kl 09.00 
Morgonbön, Skogsö kapell. Kl 18.30 Kvällsmässa. Kl 19.00 
Ung i kyrkan, Församlingshemmet. Torsdag 7/5, kl 09.00-
12.00 Öppet hus - Babysång & café, Församlingshemmet
Söndag 10/5, kl 11.00 Konfirmation med Mässa. Tisdag 
12/5, kl 11.45 Klinga mina klockor - vårkonsert med Sal-
tarkören, Katja Själander, dirigent. Kl 12.15 Vårlunch. 
Kostnad 70 kr. OBS anmälan till lunchen senast 8/5, 08-
748 19 14. Kl 19.00 Au Pair Café, Församlingshemmet. Kl 
19.30  ”Konsert inför körresa till Prag” Vokalensemblen Ali-
cia, Peter Sterner Gunnarsson, dir Susanna Simonsson, so-
pran Sandra Leja Bojsten, piano, fri entré. Onsdag 13/5, kl 
09.00 Morgonbön, Skogsö kapell. Kl 09.30 Kyrka-för-skola.
www.merasaltis.se

Skärgårdskyrkan Värmdö
Tisdag 5/5, kl 19.00 Bibelstudium. Torsdag 7/5, kl 09.00 
Baby-Café. Fredag 8/5, kl 17-19! 10-12-åringar. Kl 19.00 
Ungdomssamling. Söndag 10/5, kl 11.00 Gudstjänst Ane-
the Carlsson. Musik Anders Törnberg. Nattvard. Söndags-
skola. Kyrkkaffe. 
www.skargardskyrkan.nu

  PREDIKOTURER  e-post: predikoturer@nvp.se

Andrès Zuniga & Emma Nyberg

För information och tidsbokning
08-570 344 27
www.novabegravning.se   

Nova Begravningsbyrå
En del i livet

GRATTIS ▼ 

Grattis till Felix 9 år och 
Pascal 12 år. 
Ni är så underbara! 
Från mamma, pappa, Omi.

FÖDD     ▼ 

Stella har fått en lillasyster, välkommen lilla Livia!
Född på SÖS 19 mars 2015. Stolta och lyckliga föräldrar
Thomas Stigen och Johanna Eriksson.

GRATTIS     ▼ 

Alexander Annerstedt, vår 
älskade, beloved little Alex. 
Så iakttagande, tillfreds och 
nyfiken.  
Den 8 maj fyller du nu 1 år!
Vi kommer alltid att minnas 
den där kvällen, that night, 
för ett år sedan.
Tusen grattiskramar från 
din farfar och farmor.

GRATTIS ▼ 

Grattis Tim vår lilla älskade 
busunge! 2 år 2/5.
Kramar storasyster Stella, 
storebror Marcus, mamma 
och pappa.

GRATTIS ▼ 

Massor av kramar 
(men inga pussar…) till vår 
finaste Wilma som fyller 
10 år den 21 maj. 
Glöm aldrig! Mamma, Linn 
och hela tjocka släkten.

GRATTIS ▼ 

Nacka Tyresö Värmdö

Hjälp oss hjälpa!

Årskostnad: 100:-
Plusgirokonto: 38 49 93-2
Hemsida:  ntvboj.se

Hipp hipp hurra för Rosie 
som fyller 50 år den 5/5 -15. 
Önskar Kenta, Gittan, 
Patricia, Nikos, Ion, 
Jessica, Ronny, Patrik,
Emma och Olivia.
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FAMILJENYTT

Till minne 
av vår älskade

Jorma 
Heinonen

Ett år av sorg och stor saknad

Sirpa 
Liisa 

Micke, Jenny,  
Elina & Albin 

Frida, Paul, Lucas,  
Elias & Linus

kyrkogården gustavsberg-ingarö församling

Kvarvarande lyktor tas under första veckan i maj 
bort av kyrkogårdspersonalen. Dessa finns att 
hämta på angiven plats. 

Om du är i behov av gravskötsel och/eller  
plantering var vänlig kontakta församlingen, 
telelefon 08-570 380 50 eller epost  
gustavsberg-ingaro.forsamling@svenskakyrkan.se

Gravlyktor och gravljus skall tas 
bort av gravrättsinnehavaren 

påminnelse

08-748 19 00
svenskakyrkan.se/saltsjobaden
facebook.com/saltsjobaden

TVÅ KONSERTER 12 MAJ!

kl 11.45 uppenbarelsekyrkan
Klinga mina klockor  
Vår- och kärlekssånger 
med Saltarkören 
Peter Sterner Gunnarsson, piano 
Katja Själander, dir. Fri entré. 

kl 12.15 församlingshemmet
Vårlunch 
Kostnad 70 kr. Anmälan till 
lunchen senast 8/5 08-748 19 14

kl 19.30 uppenbarelsekyrkan
Konsert inför
körresa till Prag
Vokalensemblen Alicia
Susanna Simonsson, sopran 
Sandra Leja Bojsten, piano
Peter Sterner Gunnarsson, dir
Musik av Grieg, Alfvén, Holst, 
Wikander, Fauré, Ellington m.fl .
Fri entré. 

GRATTIS ▼ 

Grattis världens bästa 
Wille, som fyller 6 år den 
8 maj! Stora grattiskramar 
från farmor och farfar.

FÖDDA ▼ 

Vi har fått tillökning i vår 
alpackafamilj på 
Siggesta gård. 
Välkomna Pelle och Kjelle!

FÖDDA     ▼ 

Nu har vi blivit stolta och lyckliga farmor, farfar, mormor 
och morfar till dessa två guldklimpar.
Olivia född 2015-03-06 och Ion född 2015-04-17.
Vi älskar er så enormt mycket. All lycka till er i livet!

GRATTIS     ▼ 

Grattis vår lilla prinsessa Stephanie på din 1-årsdag!
Kramar från hela familjen Bergman.

GRATTIS     ▼ 

Grattis våra underbara Patrik och Jessica som båda blivit 
25 år. Vi älskar er! Mamma och pappa. Älskar er så mycket!

Sms:a AKUT NEPAL till  
72 900 och skänk 100 kr.Hjälp Nepal

Genom att sms:a godkänner du att Röda Korset får kontakta dig. Självklart följer vi PUL.



VECKANS ROS till Kenneth Parsmann, mannen 
som står bakom alla våra annonser sedan 2001. 
Kenneth har jobbat på NVP som annonskonsu-
lent och går i pension. Lilla Sicklakliniken tackar 
och önskar lycka till!  Halina

BIDRA GÄRNA TILL LÄSARSIDAN 
e-posta en insändare eller bild till red@nvp.se eller 
posta till Nacka Värmdö Posten, Box 735, 131 24 Nacka.
(Märk kuvertet ”Läsarsidan”).

LÄSARSIDAN
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Tipsvinnare på Nacka Halvmarathon
Här är vinnarna som får varsitt presentkort på 500 kr i 
NVP:s quiz på Nacka Halvmarathon.
1. August Blomster
2. Ulf Widén Gewers
3. Lisa Ardrem
Rätt svar: Anders Szalkai, 42 195 meter och 1.02:29 .

Öppet brev till  
Nackas politiker:
På Nacka Företagarträff den 
10 mars 2015 spred Nacka 
kommun en knapp med 
texten ”NACKA BYGGER 
STAD”. Grunden är Nackas 
starka attraktionskraft, en 
kombination av närheten 
till Stockholm, skärgården, 
vackra omgivningar, effektiv 
service och goda kommuni-
kationer. Viktiga tillgångar 
att vårda, så att man beviljar 
byggande med hänsyn tagen 
till vår gemensamma natur- 
och kulturmiljö. 

Jag föddes på Tallidsvä-
gen i Finntorp 1956 och har 
med glädje noterat hur väl 
man hittills vårdat Nackas 
tillgångar.

Byggnation i sig är inte 
av ondo, om det sker med 
lyhördhet och balans, men 
det aktuella förslaget för 
Morningside Marina skulle 
få allvarliga konsekvenser. 

Förra kommunalrådet 
Erik Langby, M, gav på ett ti-
digt stadium Magnus Birke, 
verkställande direktör och 
talesman för markägaren, 
rådet att förankra projektet 
lokalt för att komma rätt 
från början. Med stort enga-

gemang kom vi i det lokala 
samhället in i en konstruktiv 
dialog, där vi sökte och fick 
gehör för grundatmosfären 
på platsen. Det blev många 
möten under flera år. MEN 
efter att ha tagit del av det 
nyligen presenterade försla-
get inser jag att det varit ett 
spel för galleriet. 

De till platsen anpassade, 
olikformade flerfamiljsvil-
lorna, som vi sagt ja till, är 
inte aktuella. Om förslaget 
går igenom måste den 
sedan länge etablerade ma-
rina verksamheten flytta. 
Kvar blir några bryggor.

Markägaren ska inte 
bygga själv, utan driv-
kraften bakom är att få en 
detaljplan till stånd som 
beviljar omfattande bygg-
nation innan man säljer 
marken vidare med stor 
vinst. Ju fler krav som ställs 
från kommunen, desto mer 
omfattande exploatering. 
Utan hänsyn till omgiv-
ningen.

Hela vägsträckan längs 
Gamla Saltsjöbadsvägen 
utmed Duvnäsviken är 
en miljö som kan och bör 
bevaras intakt för framtida 
generationer. Sågtorp och 

Drevinge intill Morningside 
marina är en kulturskatt 
med blandad bebyggelse 
och Nackareservatet all-
deles intill. Hit vallfärdar 
människor för att sträcka 
ut på cykel, skidor, till häst 
och på långpromenader 
bortom stadens buller. 
Året runt är denna del av 

Nacka, så nära Ektorp och 
Forum, en stor tillgång för 
människor som söker mo-
tion och vila för själen. Låt 
det förbli så.

Detaljplaneförslaget visar 
stora huskomplex i rad, sam-
manbundna med garage i 
betong. Med detta skulle föl-
ja förfulande vägkonstruk-
tioner till området och kraf-
tigt ökad belysning, nödvän-
diga för trafiksäkerheten för 
de inklämda lägenheterna 
med ökad biltrafik, avgaser 
och buller invid fritidsområ-

den till lands och sjöss. Hela 
komplexet skulle te sig bru-
talt i den omgivande miljön 
och omintetgöra harmonin 
runt Duvnäsviken. 

Nu ber jag er att sätta 
er in i frågan och även i 
övriga beslut vårda Nackas 
ännu unika möjligheter för 
människor att kombinera 
storstadsliv med lantidyll.

Vid överetablering nära 
ömtåliga miljöer går käns-
lan av ”Nacka – mellan stor-
stad och skärgård” förlorad 
och därmed Nackas främsta 
tillgång: Sammanhängande 
områden med natur och 
kultur i skön förening, då 
inkluderar jag invånarna 
med en vänligt sinnad at-
tityd.

Lyft blicken och ta med så-
väl det historiska perspekti-
vet som det framtidsvisionä-
ra när ni fattar beslut och låt 
närdemokratin leva vidare, 
så att Nackas olika lokalsam-
hällen utvecklas i samklang 
med natur och medmänsk-
lighet för kommande gene-
rationer parallellt med att 
”Nacka bygger stad”.

Anna Maria 
Eiderbrant Uhrström

Lyft blicken när ni bygger stad!

”Komplexet skulle 
te sig brutalt i den 
omgivande miljön 
och omintetgöra 
harmonin runt 
Duvnäsviken. ”
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DET HÄNDER POESI- OCH MUSIKKVÄLL
Livemusik, dans och öppen scen. 
Alla har möjlighet att uppträda. Dessutom 
vernissage med barnen från ”Kreativ verkstad”. 
Försäljning av rawfood för en billig peng. 
Fisksätra folkets hus, tisdag 5 maj kl 17-20.

KALENDARIET

ONSDAG 6 MAJ

UNDERHÅLLNING Tro, hopp 
och kärlek Änglatrion – Frida 
Lennartsson, Caroline 
Tammi och Anna Lumén. 
Sång, musik, berättelser, 
dikt och konst. Tillsam-
mans en harmonisk helhet. 
Björknäskyrkan kl 19.00. 
Fika från 18.30. Fritt inträde. 
Välkommen!

ONSDAGSJAZZ på Bistro 
Solsidan, Skyttevägen 16, 
Saltsjöbaden. Ikväll med 
Christina Gustafsson sång 
med Stefan Gustafson Trio kl 
19-21.30. Entré 100:-.

BABYRIM på Gustavsbergs 
bibliotek kl 13.30-14.00 för 
barn 4-10 månader och deras 
vuxna. Gratis. Boka på www.
bokagrupp.se/varmdo
Mer info 570 482 01 eller 
marta.linnros@varmdo.se

TORSDAG 7 MAJ

FÅGELSKÅDNING i Hemmesta 
Sjöäng, kl 06.30-09.00. 
Samling vid fågeltornet. 
Bilparkering och busshpl 
finns. Medtag matsäck.
Ingen föranmälan. 
Arr: Värmdö fågelklubb.

FREDAG 8 MAJ

VACKRA VISOR i vårens tid, 
med sångaren, kompositö-
ren och trubaduren Ove Eng-
ström. Välkommen till Nacka 
Seniorcenter Ektorpsvägen 
17-19, kl 13.30. Möjlighet till 
lunch från 12.45. Kuponger 
i caféterian. Anmäl senast 
6/5 till 0731-432 398. Arr: PRO-
SAM  Nacka.

LÖRDAG 9 MAJ

VANDRING Ältasjön runt med 
SPF Seniorerna Älta. Tips- 
promenad i egen takt.
Start Älta IP kl 13.00. Slutar 
med gemensam fika I älta 
IF:s strandcafé med pris-
utdelning. Anmälan/info 
Margareta 0708-347 733.
Arr: SPF Seniorerna Svanen 
Älta.

HÖNSBYTARDAG på Nora 
Gård kl 10-14. Familjedag på 
landet med smådjur, pon-
nyridning, kaffeservering, 
konst och hantverk, lotteri, 
mathantverk, gårdsbutik och 
gårdsloppis. Vägbeskrivning: 
sväng höger vid Hemmesta 
vägskäl mot Bullandö, efter 
ca 4 km, skyltat.

   
RAPSHOW FÖR BARN! ”JOMPA 
och den magiska väskan” 
är en rapshow som berör 
vänskap, trafiksäkerhet, 
självförtroende samt genus 
på ett roligt och spännande 
sätt! Saltsjöbadens bibliotek 
kl 14.00.

LIONS STORA VÅRLOPPIS i Älta 
centrum kl 11.00-15.00.
Välkomna! 
Arr: Lions Club Älta.

SÖNDAG 10 MAJ

VÅRMARKNAD med hantverk, 
honung, brödförsäljning, 
lotterier, fiskdamm och 
servering. Utställning i 
torpet, arkivet är öppet.
Boo Hembygdsförening, 
Nämdöstigen 1, kl 11-14.

KONSERT med Nacka 
Kammarkör i Nacka kyrka kl 
18.00. Musik från italienskt 
1600-tal, Monteverdi, 
Gabrieli, Crivelli med flera. 
Fri entré, kollekt till diakonin. 
Arr: Svenska kyrkan/Nacka 
församling.

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 11.00 i Forum- 
kyrkans lokaler. 
Ledare: Hannele Iivonen.

BLOMSTERVANDRING till 
Storängsudds naturreservat 
ca 5 km. Samling vid 
parkeringsplatsen vid 
Gustavsbergs vårdcentral kl 
10.00 för gemensam färd till 
Artipelags parkeringsplats. 
Beräknad återkomst 
kl 14.00. Medtag matsäck. 
Anmälan och info Leif 070-
592 48 32, Gunnar 570 217 16.
Samarr: Friluftsfrämjandet, 
Värmdö Lokalförening och
Studiefrämjandet Nacka.

BIO Fast & furious 7 visas 
på Gustavsbergsteatern kl 
19.30. Biljett 90:-. Från 11 år.

MÅNDAG 11 MAJ

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

TISDAG 12 MAJ

RESEBERÄTTELSE Birgitta och 
Stig Viklund visar bilder och 
berättar om sina senaste 
resor. Gustavsgården kl 
14.00. Arr: SPF.

SAGOSTUND för barn 3-5 år 
på Gustavsbergs bibliotek kl 
9.30-10.00. Bokas på  
www.bokagrupp.se/varmdo

ADOKATJOUR på Gustavs-
bergs bibliotek kl 17.00-18.30. 

Genom Advokatjouren får du 
kostnadsfritt samtala med 
advokat Mikael Beanier cirka 
15 min.

ÖVRIGT  

NATURPASSET Gustavsberg
Naturpass cykel och vanlig 
orientering som går i norra 
delarna av Gustavsberg, 
säljs av Coop Forum Värm-
dö marknad och Värmdö 
bokandel i Mölnvik för 50:- 
styck, 4 maj-4 okt. Arr: Gus-
tavsbergs orienterare.

UTSTÄLLNINGAR

NACKA VÅRSALONG Vernis-
sage lör 9 maj kl 11-17 i 
Grünewaldvillan, Ringvägen 
71, Saltsjöbaden. Medlems- 
utställning i Nacka Konst-
förenings regi. Utställningen 
pågår tom 10 maj, och har 
öppet kl 11-17. Deltagande 
konstnärer: Ina M Anders-
son, Gunilla Bauer, Jeanette 
Bauer, Lea Blym, Milo Car-
stens, Meith Fagerqvist, Ani-
ta Franzén, mfl.

VÄRMDÖ KONSTRUNDA 
Lörd 9 maj- sönd 10 maj
kl 12.00-17.00. Konstnärerna 
håller öppet i hus, ateljéer 
och sjöbodar. 27 utställare 
på 20 platser! Karta på 
www.varmdokonstnarer.se

REFLECTION Barbara Rosén 
ställer ut sina målningar på 
Fisksätra bibliotek, 8-30 maj. 

UTSTÄLLNING Maria Bajt vi-
sar sin tavlor i Olle Nymans 
ateljéer och konstnärshem, 
Strandpromenaden 61.   
Utställningen pågår tom 
7 juni. Öppet tor-sön kl 12-18.

KONST & HANTVERK Trasmat-
tor, tygväskor Kerstin Eriks-
son, Värmdö. Akvareller Ma-
rianne Bergesen, Nyköping. 
Visas 9/5-10/5 kl 12-17. 
Fagerdalav 42, Älvsby 
Värmdö. Korv- och kaffe-
servering.

UTSTÄLLNING Radikal vän-
skap DNK- Den nya kvinno-
gruppen. Det feministiska 
konst- och konsthantverks- 
kollektivet bildades 2013 av 
Evelina Hedin, Hilda Hell-
ström, Kakan Hermansson, 
Anna Nordström, Malena 
Norlin och Åsa Norman. 
Gustavsbergs konsthall, 
Odelbergs väg 9, tom 20/8.

Temat är en del av den ordinarie tidningen och 
kommer ut till alla hushåll och företag i Nacka, 
Värmdö och Hammarby Sjöstad. 

Du som annonsör syns extra tydligt i en anpassad 
redaktionell miljö. 

Upplagan är 70 753 ex.

  

Utgivning 19 maj

Bokningsstopp
tisdag 12 maj

Hälsa & skönhet!
Ett alltid lika aktuellt ämne. Annonsera dina 
produkter eller tjänster i Nacka Värmdö Postens 
temanummer vecka 21.

Ändrade annonstider 
inför Kristi Himmelsfärd!

Gäller annonser med utgivning 19 maj (vecka 21).
Bokningsstopp tisdag 12 maj kl 17.00.

Lämningtid för helmaterial senast onsdag 13 maj kl 16.00. 

Välkommen med Din bokning! 
Telefon 555 266 10 Epost annons@nvp.se
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SPORT
Tipsa sporten 
Tel: 555 266 26 
e-post: sport@nvp.se

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

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

HANDBOLL Är Skuru klara för SM-final? 
Eller väntar nytt nervigt möte i Väst-
manland? Tredje SM-semifinalen mel-
lan Skuru och Västerås/Irsta spelades 
i går, måndag, efter NVP:s presslägg-
ning. Läs om matchen på NVP.se.

Elin målskytt  
i comebacken 
ÄLTA FOTBOLL 
Positivt för Älta IF var att 
forna landslagsspelaren 
Elin Ekblom-Bak gjorde 
comeback i helgens Elit-
ettanmatch. Negativt var 
att mötet mot Sirius ändå 
förlorades. 2-1 (0-1) vann 
Uppsalalaget med hemma 
på Studenternas IP. Elin 
Ekblom-Bak blev även mål-
skytt i sin återkomst, när 
hon satte ledningsmålet i 
matchminut 31.

På lördag spelar Älta IF 
hemma mot Hovås/Billdal.

 

Nacka FF upp  
i serieledning 
NACKA FOTBOLL 
Våra två främsta herrklub-
bar i fotboll har startat sä-
songen bra. Nacka FF gick 
i och med helgens seger 
borta mot Kvarnsvedens IK 
upp i ledning av Division 2 
Norra Svealand. Kvarnsve-
dens IK tog ledningen i mö-
tet, men Nacka FF lyckades, 
genom två mål av Fabakary 
Sanneh, vända till vinst 2-1. 

Nästa match för Nacka FF 
är hemma på Boovallen, på 
söndag, mot Upsala IF.

VIF straffade 
Vimmerby
VÄRMDÖ FOTBOLL 
Värmdö IF har visserligen 
en match mer spelad, men 
efter helgens vinst, 2-1  
(0-1), hakar klubben på i 
toppen och parkerar på en 
andraplats i Division 2 Söd-
ra Svealand. Dubbel mål-
skytt mot Vimmerby blev 
Erik Gustafsson, som satte 
båda sina mål från straff-
punkten, i matchminut 57 
och 67. 

Guldglädje i Tidaholm.

Tre guld till 
Saltsjö-Boo IF 
BOO FOTBOLL 
Saltsjö-Boo IF firade stora 
framgångar när Giffcupen 
avgjordes i Tidaholm. 
I cupen, som hade 380 
anmälda lag, vann fören-
ingen guld i F12-klassens 
B-slutspel, samt i både A- 
och B-slutspelet för F11:or 
(bilden). Dessutom nådde 
andra lag från klubben  
semi- och kvartsfinaler.

NOTERAT

Ingela är klackens hjärta: 
”Det är medicin för själen”
NACKA HANDBOLL
Sedan 15 år har Ing-
ela Wallin varit en 
nyckelfigur på Skur-
us läktare – där hon 
lägger stor vikt på 
gott uppförande mot 
domare och mot-
ståndare. 

– Det behövs, för 
stämningen har blivit 
hårdare och råare.

Det är onekligen slumpens 
skördar som fört Ingela 
Wallin från lilla Storuman i 
Västerbotten till positionen 
som klackledare i Nacka 
bollhall.

Det började med ett tele-
fonsamtal år 1980.

– Jag ringde en kompis 
som jag pluggade ihop med 
på vårdlinjen där uppe. Men 
hennes föräldrar sa att hon 
hade flyttat till Stockholm.

Nytt liv på två dagar
Ingela Wallin och studie-
kamraten hade visserli-
gen pratat om att flytta till 
Stockholm, men det här 
kom ändå som en total över-
raskning för Ingela, som ha-
de svårt att tro att det skulle 
vara så enkelt.

– Men när jag väl under-
sökte saken själv gick det 
lika snabbt för mig. Det tog 
två dagar, sedan hade jag 

Ingela Wallin har 26 platser i Nacka bollhall att disponera för Skuruklacken, som i huvudsak består av ungdomsspelare i klubben. ”Men vi har varit 400 i Eriks-
dalshallen, så vi skulle kunna vara många fler. Många vuxna vill också vara med, men får inte plats”, säger hon.  FOTO: NADIA ENEDAHL

För sina insatser för Skuru IK tilldelades Ingela Wallin 2013  
Ernst Killander-stipendiet på Stockholms slott. På bilden 
syns bland annat ärkebiskop KG Hammar och Riksidrottsför-
bundets ordförande Karin Mattsson Weijber. FOTO: PRIVAT

både egen lägenhet och 
jobb som undersköterska på 
Saltsjöbadens sjukhus. Jag 
fick till och med flyttbidrag 
på 6 000 kronor för att köpa 
nya möbler, dessutom in-
gick hemresa var fjortonde 
dag. Jag minns när jag åkte 
förbi Fisksätra och tänkte 
”gode Gud vad många hus 
det finns här”.

– Det är nog lite svårare 
att få nytt jobb och lägenhet 
idag, säger hon.

”Vi skulle aldrig bua”
På liknande sätt överrum-
plades hon 18 år senare – 
1998 – av att plötsligt bli en 
del av Skuru IK.

– Det var när sonen Linus 
ville börja spela handboll 
som frågan riktades till oss 
föräldrar om någon var in-
tresserad att hjälpa till. Jag 
tänkte ”varför inte?” och 
sa ja. Några dagar senare 
damp det ner ett brev i brev-
lådan och där stod att jag 
var lagledare för P91:orna.

Sedan dess är hon ett av 
de mest välkända ansiktena 
i Nacka bollhall. 

Hon har fungerat som 
ledare i olika roller, ibland 
som speaker, men framför 
allt känner nog många igen 
henne som drivkraft i Sku-
rus hejaklack, en roll hon 
haft i 15 år.

Jämfört med vad Stock-
holm i övrigt har att erbjuda 

av supporterkultur är förstås 
Skuruklacken marginell. I 
Nacka bollhall har de bara 
26 platser att disponera.

Men utrustade med tutor, 
koskällor, bjällror och trum-
mor drar de igång från det 
att lagen springer in på ba-
nan till dess att slutsignalen 
ljuder. Och enligt Ingela 
Wallin är Skuruklacken ett 
föredöme på många sätt:

– Stämningen på läktarna 
har blivit hårdare och råare. 
Tyvärr är det många vuxna 
som klagar på domsluten, 
men sånt ägnar vi oss aldrig 
åt. Aldrig att vi skulle bua åt 
domare eller applådera när 
motståndare blir utvisade. 
Barnen blir rätt konfunde-
rade när de hör hur vuxna 
beter sig. Jag brukar säga 
ifrån, och det gör mig nog 
inte alltid så populär.

Ingela Wallin berättar att 

ma eldsjälar i föreningsli-
vet.

Ingela Wallin blev också 
utsedd till pristagare – och 
fick ta emot stipendiet på 
Stockholms slott. 

– Det är det finaste jag 
varit med om. Att få lite 
uppskattning värmer. Ba-
ra att läsa motiveringen på 
diplomet gör mig glad varje 
gång, säger Ingela Wallin, 
som dock hade svårt att le-
va upp till direktiven om att 
högst ta med tio deltagare.

Planerar USA-resa
– Hur skulle jag kunna 
välja? Till slut blev det 22 
stycken som jag fick ta med 
mig till slottet. 
Du fick även 25 000 kro-
nor för din insats. Vad har 
du gjort med pengarna?

– Jag köpte instrument 
till klacken och en kamera 
till mig själv. Eftersom jag 
har många skador har jag 
även köpt lite bra tränings-
grejer. Resten av pengarna 
hade jag tänkt använda till 
en resa med min sambo 
Peter. Vi skulle vilja åka till 
USA. Det är ett roligt mål att 
ha framför sig, säger Ingela 
Wallin.

Förhoppningsvis ska hon 
redan innan dess ha avkla-
rat en resa i västerled – till 
SM-finalen i Göteborg den 
24 maj.

INGEMAR LUNDIN

engagemanget i hejaklack-
en är roligt, men intensivt. 

– Jag har en del skad-
or som gör det lite svårt 
ibland. Det händer att jag 
får ta full dos medicin för att 
kunna vara med. 
Ändå tvekar du inte att 
fortsätta?

– Nej, det är det helt klart 
värt. Det ger så mycket 
glädje att vara del i en ge-
menskap. Ofta är det föräld-
rar till ungdomar i förening-
en som kommer och kör mig 
till matcherna. Det gör mig 
både glad och rörd. Gemen-
skapen i Skuru är medicin 
för själen.

Att Ingela Wallin är en 
uppskattad ledare i fören-
ingen fick hon bevis för när 
hon 2013 nominerades till 
Ernst Killander-stipendiet, 
ett kungligt stipendium som 
delas ut till ideellt verksam-

KAMPSPORT William Seth Wen-
zel, Nacka Dojo, vann i helgen 
brons i 85-kilosklassen i Paris 
Open i jujutsu. Klubbkamraterna 
Isabelle Vistam och Fredrik Wid-
gren deltog också i tävlingen.
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Rally-Harry  
har avlidit 
NACKA MOTORSPORT
I april avled ”Ral-
ly-Harry” Bengtsson 
vid en ålder av 87 år.

Under en fram-
gångsrik karriär 
vann han bland 
annat Midnattssols-
rallyt 1956 och blev 
nordisk mästare 
1958.
Harry Bengtsson var en om-
tyckt profil i rally-Sverige. 
Han lade av redan 1966, ef-
ter omkring 600 körda täv-
lingar, men återkom sedan 
flera gånger med gästspel i 
rallysporten. 

Senast som NVP skrev om 
”Rally-Harry” var 2006, när 
han som 78-åring deltog i 
Midnattssolsrallyt som in-
gick i Bilsportförbundets 
70-årsfirande.

Sommarhus på Nämdö
– Det här blir en riktig höj-
dare. Det blir 14:e gången 
som jag kör den här tävling-
en, sa ”Rally-Harry” Bengts-
son då till NVP.

Till yrket var han pensio-
nerad bilhandlare och han 
hade såväl lägenhet i Nacka 
som sommarhus på Nämdö.

INGEMAR LUNDIN
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”Går för att bärga SM-titeln”
INGARÖ MOTORSPORT
I fjol väckte Jonas 
Fors uppmärksamhet  
med sin kromfolie-
rade Chevrolet Ca-
maro. 

Nu sladdar han in 
i nya säsongen med 
matta färger på bi-
len – men ambitionen 
sticker alltjämt ut.
22-årige Jonas Fors, från 
Ingarö, hade redan inför 
debutsäsong i V8 Thunder 
Cars-klassen offensiva am-
bitioner.

– När man som förare kli-
ver in i en klass gör man det 
för att vinna. I alla fall gör 
jag det, sa han till NVP för 
ett år sedan.

Prioriterar små banor
Därefter följde en säsong 
som inte riktigt levde upp 
till förhoppningarna.

Nu dags för andra året – 
och då har den kromfolie-
rade karossen istället fått en 
matt färg.

– Krom är snyggt och det 
sticker ut, men nu är det 
gjort och i år är det matta 
färger som gäller. Matt är 
diskretare och mer stilrent. 
Färgschemat är det samma, 

I år går teamet över till mattare färger. ”Diskretare och mer stilrent”, säger 22-årige Jonas Fors.  FOTO: PRESSBILD

så alla ska känna igen oss, 
säger Jonas Fors, vars team 
noga planerat säsongen.

– Våra resurser är prio-
riterade för att ge fördel 
på små banor, vilket spelar 
oss i händerna i år efter-
som den långa Mantorpba-

nan kommer att delas på 
hälften för att ge publiken 
mer arenakänsla. Den en-
da banan vi kommer ha en 
nackdel på är på den gamla 
F1-banan Anderstorp.

Jonas Fors fortsätter:
– Vi går för att bärga hem 

SM-titeln. Vi är tävlings-
människor i hela teamet så 
det finns inget annat än att 
vinna för oss. Vi har mer 
kompetens med oss i år från 
i fjol och ännu viktigare är 
att samtliga partners från i 
fjol har förlängt samarbetet 

samtidigt som nya har hop-
pat ombord på satsningen 
att få hem SM-guldet till 
Värmdö.

Säsongsstart på fredag 
och lördag i Skövde.

INGEMAR LUNDIN

Jonas Fors körde kromfolierat 2014.
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ICA Maxi Special Värmdö
Söker Butikskommunikatör med 
försäljningsansvar.

Vi söker dig som har någon form av utbildning inom 
butikskommunikation och kunskap i butiksplanering, 
presentationsteknik och köpbeteende.
Du har känsla för färg och form och är insatt i mode, 
trender och vad som händer omvärlden. 
Har du dessutom erfarenhet av stormarknadsdrift och 
försäljning av specialvaror, är detta en merit. 
Du skall ha en känsla för att utveckla och vårda vårt 
koncept och ha goda ledaregenskaper för att kunna 
förmedla och utbilda dina butiksmedarbetare. Tjänsten 
innebär att du även är ställföreträdande butikschef vid 
dennes frånvaro.

Vi söker dig som är en inspiratör, både på butiksgolvet 
och i personalgruppen, Du är driven i ditt arbetssätt 
och är en person som har god struktur och är duktig 
på att planera ditt arbete.
Du är naturligtvis försäljnings- och resultatfokuserad. 

inte är den andra lik, samt kunna se butiken med kundens 
ögon för att lösa den mekaniska försäljningen.

Tjänsten är på Heltid och tillsvidareanställning med 6 
mån provanställning.
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag fredag den 2015-05-10.
Ansökningarna behandlas löpande så skicka in din 
ansökan så snart du kan via ICA.se lediga tjänster.
Kontaktperson för tjänsten är Butikschef Evelina Löfdahl 
08-570 13 670.

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Fastighetsbolag i Nacka söker ekonomer

REDOVISNINGSEKONOM

  Har du fl era års erfarenhet som redovisningsekonom 

i ett fastighetsbolag? Du erbjuds en bred roll där du 

arbetar med löpande redovisning, löneadministration 

och är delaktig i bokslutsarbetet. Vi söker dig som är 

fl exibel, positiv och noggrann.

Referensnummer 40832

  Som ekonomiansvarig erbjuds du en bred, 

operativ roll med ansvar för ekonomi och 

personaladministration. Vi söker dig med goda 

ledaregenskaper och en gedigen redovisnings-

bakgrund med erfarenhet av bokslut 

och löneadministration.

EKONOMIANSVARIG

Referensnummer 40835

För mer information kontakta Jenny Pizzignacco på 
08-555 540 05 eller Filippa Finnström på 08-555 650 28. 
Läs mer och sök tjänsterna på poolia.se.

Peter Eriksson Fastighets AB (PEFAB) 

grundades 1996 och är en privatägd 

koncern som förvaltar ca 65 000 m2 

lokaler i egna fastigheter. 

   I koncernen fi nns också bolagen 

Quick Offi ce kontorshotell, Ingarö 

Varv och Åre Continental Inn. 

  Totalt omsätter koncernen ca 110 

miljoner. Tjänsten är placerad på 

huvudkontoret i Nacka Strand.

söker en 

RESERVDELSFÖRSÄLJARE
 

Vi erbjuder dig:
-  arbete i ett välskött företag i stark medvind
-  stimulerande arbete och arbetsmiljö
-  tillsvidareanställning på heltid (6 mån provanställning)
-  individuell lönesättning

Du 
-  har ett genuint bilintresse, gärna fordonsutbildning.
-  har känsla för service och förmågan att lyssna
-  är beredd att hugga i där det för stunden behövs bäst
-  är flexibel och initiativtagande
-  har ett gott ordningssinne
-  har datorvana

Du trivs med ett varierat och tempofyllt jobb och har 
god samarbetsförmåga
 
Tillträde snarast.
 
Vill du veta mer, kontakta
Ricard.leven@adbildelar.se

Serveringen öppen! Nackas godaste bullar!

Nacka IP 
Lördag 9 maj kl 16.15 

Div 3B Dam 

Järla IF FK 
- 

Segeltorps IF 
Entré 20:- kr inkl matchprogram

Resultat

FOTBOLL

Division 2 norra Svealand herr

Syr Kerburan -  Avesta     3-1 (1-0)
Västerås IK -  Upsala IF     1-4 (1-1)
Sandvikens IF -  Norrtälje     2-0 (0-0)
Sollentuna -  Strömsberg     1-0 (0-0)
Arameisk/Syr -  Enskede     1-2 (1-2)

Enskede 4 3 0 1 12 – 2 9
Sollentuna 4 3 0 1 9 – 8 9
Sandvikens IF 4 3 0 1 6 – 7 9
Norrtälje 4 2 1 1 10 – 5 7
Skiljebo 3 2 1 0 6 – 1 7
Nacka FF 3 2 1 0 7 – 3 7
Upsala IF 4 2 1 1 10 – 7 7
Syr Kerburan 4 2 1 1 5 – 3 7
Arameisk/Syr 4 1 2 1 7 – 5 5
Gamla Upsala 3 0 2 1 4 – 5 2
Avesta 3 0 1 2 4 – 7 1
Kvarnsveden 3 0 1 2 4 – 7 1
Västerås IK 4 0 1 3 3 – 17 1
Strömsberg 4 0 0 4 0 – 9 0

Division 2 södra Svealand herr

FC Linköping -  Konyaspor     5-1 (0-0)
Aspudden Tellus -  Assyriska IF     1-2 (1-0)
Eskilstuna City -  Ekerö     6-0 (2-0)
FC Gute -  Sleipner     1-1 (1-1)
Örebro Syrian -  AFK Linköping     0-0 

Sleipner 4 3 1 0 7 – 2 10
Värmdö 4 3 0 1 10 – 6 9
AFK Linköping 4 2 2 0 5 – 0 8
FC Linköping 4 2 1 1 9 – 5 7

Assyriska IF 4 2 1 1 9 – 9 7
Vimmerby 4 2 0 2 6 – 6 6
Ekerö 4 2 0 2 6 – 12 6
FC Gute 4 1 2 1 8 – 7 5
Örebro Syrian 4 1 2 1 4 – 3 5
Eskilstuna City 4 1 1 2 9 – 6 4
Sylvia 3 1 1 1 4 – 5 4
IFK Stockholm 3 1 0 2 4 – 9 3
Konyaspor 4 0 1 3 4 – 10 1
Aspudden Tellus 4 0 0 4 4 – 9 0

Division 3 södra Svealand herr

Sport - Värmbol     0-1 (0-0)
Haninge BRB -  Segeltorp     4-3 (4-1)
Spårvägen -  Srbija     1-0 (1-0)
Viljan - Järna     2-0 (0-0)

Viljan 3 3 0 0 9 – 4 9
Haninge BRB 3 2 1 0 7 – 5 7
Spårvägen 3 2 1 0 6 – 4 7
Dalhem 3 2 0 1 5 – 3 6
Järna 3 2 0 1 4 – 2 6
Värmbol 3 1 2 0 3 – 2 5
Eskilstuna S 3 1 1 1 2 – 3 4
Älta 2 1 0 1 2 – 2 3
Sport 3 0 1 2 4 – 6 1
Srbija 3 0 0 3 4 – 7 0
Segeltorp 3 0 0 3 5 – 9 0
Älvsjö 2 0 0 2 0 – 4 0

Division 4 Stockholm mellersta herr

FC Sthlm Inter -  Ingarö     4-0 
Järla - Värtan     2-2 
Hässelby -  Krukan     0-1 
IFK Lidingö -  Ängby     1-0 
Långholmen -  Vasastan     3-3 
Sköndal -  Stureby     4-1 

Elitettan dam

Sirius - Älta     2-1 (0-1)
Älta: Elin Ekblom Bak
QBIK -  Kvarnsveden     0-1 (0-0)
Limh Bunkeflo -  IFK Kalmar     2-1 (2-0)
Kungsbacka -  Lidköpings FK     2-0 (1-0)
Östersund -  Sunnanå     1-2 (0-2)

Sirius 4 3 1 0 6 – 1 10
Hovås/Billdal 4 3 1 0 8 – 4 10
Djurgården 3 3 0 0 14 – 3 9
Limh Bunkeflo 4 3 0 1 8 – 7 9
Kvarnsveden 4 2 1 1 7 – 3 7
Sunnanå 4 2 1 1 9 – 7 7
Kungsbacka 4 2 0 2 9 – 8 6
Älta 4 1 2 1 4 – 4 5
Östersund 4 1 1 2 9 – 7 4
QBIK 4 1 1 2 2 – 4 4
Jitex Mölndal 4 1 0 3 4 – 8 3
IFK Kalmar 4 0 2 2 5 – 7 2
Bollstanäs 3 0 0 3 0 – 8 0
Lidköpings FK 4 0 0 4 0 – 14 0

Division 1 södra Svealand dam

Boo - Rynninge     2-1 (0-0)
Boo: Emma Westin 2. 
Brommapojk -  IFK Nyköping     1-4 (1-1)
Enskede -  Älvsjö AIK     1-2 (0-0)
Västerås BK30 -  Sätra     4-2 (3-0)
Forsby -  Örebro SK S     0-0 

Älvsjö AIK 3 3 0 0 6 – 2 9
Västerås IK 3 2 1 0 4 – 1 7
Sätra 3 2 0 1 9 – 7 6
Västerås BK30 3 2 0 1 7 – 5 6
Boo 3 2 0 1 4 – 3 6
Enskede 3 1 1 1 5 – 4 4
Örebro SK S 3 1 1 1 4 – 4 4
IFK Nyköping 3 1 0 2 7 – 7 3
Forsby 3 0 2 1 1 – 3 2
Rynninge 3 0 1 2 3 – 6 1
P 18 IK 3 0 1 2 3 – 7 1
Brommapojk 3 0 1 2 2 – 6 1

Division 2 östra Svealand dam

Hällbybrunn -  Triangeln     1-1 
Bajen DFF -  Södersnäckorna     5-6 
Huddinge IF -  Tyresö DFF     2-3 

Södersnäckorna 3 3 0 0 20 – 8 9
Tyresö DFF 2 2 0 0 7 – 4 6
Telge United 1 1 0 0 4 – 1 3
Bajen DFF 2 1 0 1 8 – 8 3
Triangeln 2 0 2 0 3 – 3 2
Huddinge IF 2 0 1 1 4 – 5 1
Hällbybrunn 2 0 1 1 2 – 5 1
Vasalund 1 0 0 1 2 – 3 0
Värmbol 1 0 0 1 2 – 4 0
Nacka Allstars 2 0 0 2 3 – 14 0

LÖPNING

Nacka Halvmarathon 
21 km, damer

1. Kajsa Berg, 1:22:00
2. Elin Källander 1:28:28
3. Bettina Sabatini, 1:28:39

21 km, herrar
1. Claes Bengtsson, 1:12:26
2. Henrik Andersson, 1:17:05
3. Axel Lönnqvist, 1:17:35

10 km, damer
1. Cecilia Lundquist, 43:56
2. Lina Petersén, 47:07
3. Caroline Edfast, 47:34

10 km, herrar
1. Staffan Westerdahl, 35:55
2. Jakob Persson, 37:30
3. Martin Ramström, 39:01

Claes Bengtsson var först i 
mål i Nacka Halvmarathon. 
Se fler bilder på NVP.se. 

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad
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till vår teknikavdelning söker vi 

Distributionselektriker
Se vidare vår hemsida www.booenergi.se

SERVICE | RESERVDELAR | HYRBILAR
Försäljning: 08-574 609 90. Service: 08-574 609 99. Reservdelar: 08-574 609 94 
VARDAGAR 9-18. LÖRDAGAR-SÖNDAG 11-15
Leveransvägen 1-3, Gustavsberg. www.lindgrenbil.se

Erbjudandet gäller t o m 31.03.2015. Gäller inte Qashqai och X-trail diesel 4x4 och diesel aut. Bränsleförbrukning blan-
dad körning: Juke 4,0-6,5 l/100 km, CO2-utsläpp 104-153 g/km. Qashqai 3,8-5,6 l/100 km, CO2-utsläpp 99-129 g/km. 
X-trail 4,9-5,3 l/100 km, CO2-utsläpp 129-139 g/km. Bilarna på bilderna är extrautrustade. Med reservation för ändringar.

NYA NISSAN JUKE 

UPPTÄCK DEN NYA 
CROSSOVER-GENERATIONEN 
I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD

NYA NISSAN QASHQAI 

NYA NISSAN X-TRAIL

+ TILLBEHÖR FÖR 10 000 KR
+ 10% SERVICERABATT
+ TRISSLOTT TILL ALLA SOM PROVKÖR

Ta en tur ut i vår skärgård på ett provåk så bjuder vi på en trisslott. 
Just nu har vi dessutom riktigt fi na erbjudanden till dessa tre Crossovers.
Välkommen in till oss på Lindgren Bil.

FRÅN 238 900 KR

FRÅN 173 900 KRFRÅN 145 990 KR

1. Redovisningschef
2. Redovisningsassistent

Naty AB (www.naty.com) tillverkar och marknadsför ett koncept av baby-produkter i ekologiska material 
under eget varumärke Naty By Nature Babycare. Försäljning sker mestadels på export, till internationellt 
marknadsledande detaljhandelskedjor i bland annat England, Holland, USA, Canada, Frankrike, Italien 
och Australien. Produktion sker hos producenter i sju fabriker i Europa. Företaget är ett ungt, kraftigt 
expanderande utvecklingsföretag med höga kvalitetskrav. Målsättningen är att fortsätta vara i framkant 
med att marknadsföra marknadsledande miljövänliga ekologiska produkter.

Naty är i en spännande tillväxt- och förändringsfas och därför söker vi både en Redovisningschef 
och en Redovisningsassistent.

1. Redovisningschef
Som Redovisningschef på Naty AB har du en avgörande roll i företaget för att den löpande 
ekonomiverksamheten ska kunna fungera effektivt men också för att tillsammans med kollegor ta hand 
om nyutveckling och förändringar. Om Du gillar utmaningar, att jobba internationellt, är självgående, 
beredd att satsa, van vid mycket högt arbetstempo och stresstålig, van att leverera, samt tycker om att 
ta ansvar och fatta egna beslut så kan Naty AB erbjuda intressanta och utvecklande arbetsuppgifter. 

Arbetsuppgifter 

Ansvar för löpande bokföring

Ansvara för leverantörs- och kundreskontra

Månadsbokslut och årsbokslut

Avstämningar

Betalningar

Löner

Skatter

Moms

Utredning, analys och rapportering

Profil, utbildning och erfarenhet

Civilekonom eller motsvarande 

Mycket goda kunskaper i redovisning, 
myndighetsrapportering, momsredovisning, skatter, 
lönehantering etc

Gedigen erfarenhet av att upprätta månads- och årsbokslut

Noggrann, strukturerad och drivande

Mycket goda kunskaper i engelska och svenska 
i tal och skrift

Du har lätt för att samarbeta och hög social kompetens

Mycket bra förmåga att arbeta under tidspress

Gärna erfarenhet från detaljhandel och/eller industriföretag

Erfarenhet av ekonomisystemet SAP är meriterande

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Arbetsuppgifter 

Löpande bokföring

Leverantörs- och kundreskontra

Delta i månadsbokslut 

Avstämningar

Betalningar

Tidrapportering/uppföljning

Utredning, analys och rapportering

…och inte minst, skapa nya och mer 
effektiva sätt att arbeta

Profil, utbildning och erfarenhet

Nyutexaminerad Civilekonom med inriktning mot 
redovisning/ekonomistyrning alternativt gymnasieekonom 
med flera års praktisk erfarenhet av redovisning

Goda kunskaper i redovisning och analys

Noggrann och strukturerad

Mycket goda kunskaper i engelska och svenska i tal och skrift

Du har lätt för att samarbeta och hög social kompetens

Bra förmåga att arbeta under tidspress

Gärna erfarenhet från detaljhandel och/eller industriföretag

Erfarenhet av ekonomisystemet SAP är meriterande

Nyfiken och flexibel

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

2. Redovisningsassistent
Som Redovisningsassistent på Naty AB har du en viktig betydelse för att den löpande ekonomiverksam-
heten ska kunna fungera effektivt men också för att tillsammans med kollegor ta hand om nyutveckling och 
förändringar. Vi är för närvarande i en fas där vi ser över en stor del av våra rutiner och metoder och du 
kommer att kunna påverka och medverka i ett antal projekt och förändringsprocesser. Om Du gillar 
utmaningar, att jobba i en organisation med internationell verksamhet, är självgående, beredd att satsa, 
van vid mycket högt arbetstempo och stresstålig, van att leverera, samt tycker om att ta ansvar så kan 
Naty AB erbjuda intressanta och utvecklande arbetsuppgifter. 

Vi sitter i nya lokaler i Finntorps centrum i Nacka. Tjänsten rapporterar till vår CFO.

Låter det intressant? Då vill vi gärna höra av dig!

I denna rekrytering arbetar vi med Janesköld 
Senior Consulting AB. 

Vill du veta mer om tjänsterna är du välkommen 
att kontakta Lars Janesköld på 070-692 43 12. 

Din ansökan innehållandes CV, personligt brev
och universitets/högskolebetyg märker du med antingen 
”Redovisningschef” eller ”Redovisningsassistent” 
och skickar till lars.janeskold@jscab.se

Sista ansökningsdag är 15 maj. Intervjuer görs löpande

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter 
söker assistent till kansliet i Nacka

Har du genuint intresse för administrativa 
uppgifter, är serviceinriktad och ansvars-
kännande? Då vill vi att du blir vår nya 
medarbetare. Tjänsten är ett vikariat på 
80 % av heltid. 
Läs mer på www.fsa.se/jobbahososs.

FRISERINGEN LEENA & LIZ 
I ORMINGE CENTRUM SÖKER

FRISÖR
För information 715 38 90 - zemsek@hotmail.com

Bilar & Tillbehör



Erbjudanden i denna annons kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter. Bilarna på bild är extra utrustade. Med reservation för slutförsäljning, prisförändringar och tryckfel. Erbjudanden på
AWD & automat till kampanjpris gäller gäller vid köp t.o.m. 150628. Bränsleförbrukning blandad körning: V70  4,3 l/100km, CO2 113 g/km. XC70  5,2 l/100km, CO2 137 g/km.

Extra
helgöppet!
Lör & sön

11–15

Just nu hos Bilia

Premiär för
nya Volvo XC90
Volvo XC90 är något alldeles extra.
Den mest exklusiva, intuitiva och
nyskapande Volvo som någonsin
skapats. Nu fi nns den hos Bilia.

Välkommen in i helgen!

Volvo V70 D3 150hk Classic Momentum
På bilia.se hittar du fl er motoralternativ.

Från 328.500:-
Just nu! Köp till automat för 9.900:-. Gäller V70 D3 & D4 FWD

Volvo XC70 D4 181hk Classic Momentum
På bilia.se hittar du fl er motoralternativ. 

Från  352.500:-
Just nu!  

Volvo Classic  – med den senaste tekniken
Nu introducerar vi Classic som ger dig all komfort och säkerhet du kan önska dig: Sensus Connect uppkopplad förar-
miljö, Driver Support förarstöd med full autobroms, bränsledriven värmare, snåla Drive-Emotorer mm. Med den redan 
höga Classic Momentum som basnivå kan du även uppgradera till Sport eller Summum för endast 15.900:-



NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 5 MAJ 2015 35

Silver och nysilver ljusstakar, 
kannor, vaser, fat, brickor, 
vinkylare mm. Även smycken  
och fickur. Tel 796 93 19.

Lp-skivor och singlar från -50
-60 och -70-tal. Pop, rock,
jazz, schlager. Ring Thomas
717 55 16, 070-717 55 16.

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

 VÄLKOMMEN TILL SVENSKA MÄKLARGRUPPEN 

Adresser: Kummelvägen 8A & 8B, Björnbergsv. 13, Fahnehielmsv. 6, 
Enbacken 3B & 4A & 4B m.f . l
För mer information, planbestämmelser etc. Ring eller mejla! 
DAN CRAMLING 070-495 41 96, dan.cramling@smg.nu, WWW.SMG.NU 

BYGGKLARA TOMTER I NACKA - KUMMELNÄS, BJÖRNBERGET OCH ERIKSVIK 
Flera byggklara villa- och parhustomter, från 1200 kvm. Natur- och trädgårdstomter. 
Anslutning till kommunalt V/A hösten 2013. Byggrätt: En- och tvåplanshus, källare. 

 

WWW.SMG.NU 

beviljat för tvåvåningshus. Ingen kommunal gatukostnad. 

På tomten idag äldre fritidshus. Gå gärna in på tomten, 

Fläderstigen 3. Pris 5,5 mkr. För mer information 070-495 41 96.

STOR TOMT MED SJÖUTSIKT

Drygt 2.800 kvm stor tomt. Plant och högt läge med utsikt över inloppet till 

Stockholm. Tomten är byggklar. Envåningshus tillåtet upp till 180 kvm byggnadsarea, 

tvåvåningshus 140 kvm.  Garage och uthus sammanlagt 60 kvm. Bygglov finns redan

Åkgräsklippare köpes, kan 
vara med mindre defekter.
Hämtas omgående. 
Roger 0732-541 653.

Loppmarknad lördag 16 maj.
Kom och fynda på lekängen/
fotbollsplan på Norra 
Kopparmora mellan 10.00-
15.00. Massor med prylar!
Hembakat fika!  Arr: Norra 
Kopparmora samfällighet.

Bil eller husvagn köpes. Allt 
av intresse Små fel, fukt ej 
hinder. Även cabriolet.
Tacksam för alla förslag. 
Richard 076-265 08 87.

Bränsleförbrukning blandad körning ix35 8,2l/100km, CO2 158g/km. Bilen på bild är extrautrustad.
Kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter. Med reservation för slutförsäljning och tryckfel.

Begränsat 
antal!

Just nu hos Bilia

Hyundai ix35

Hyundai ix35 – Bilia Edition
1.6 GDI 2WD M6 Comfort
Inkl. Grå metallic, Svart lackade 
backspeglar, ACC, 5 års nybilsgaranti 
med fri körsträcka, Bluetooth.

Förr 220.300:-
Nu 189.900:-

Prissänkt 30.400:-
(ACC), Elektroniskt 
luftkvalitetssystem ”ionizer”, 
17” lättmetallfälgar, Mörktonade 
bakrutor, Parkeringssensorer bak,  
Bluetooth (inkl. röststyrning för 
telefon), Backkamera  Automatiskt 
avbländande backspegel m.m.

Erbjudandet kan ej kombineras med andra rabatter, kampanjer eller avtal. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Bränsleförbrukning 

blandad körning l/100 km: Corsa 3,2-6,0. CO2 85-140. Astra 3,7-6,4. CO2 97-149. Mokka 4,7-6,7. CO2 124-155.

JUST NU 25.000 krrabatt eller i inbyte!

Redo för våren
– nu får du 25.000 kr!

 OPEL CORSA. ASTRA. MOKKA

SERVICE | RESERVDELAR | HYRBILAR
Försäljning: 08-574 609 90. Service: 08-574 609 99
VARDAG 9-18. LÖRDAG-SÖNDAG 11-15
Leveransvägen 1-3, Gustavsberg
www.lindgrenbil.se

Nya Opel Mokka
Från 158 900 kr 
Ord. pris 183.900 kr 

Vi är stolta återförsäljare av Opel och vill 
därför premiera lite extra Opel-ägare. Har du 
en andrabil som du vill byta in får du just nu 
minst 25.000 kr. Eller, köper du en nya Opel 
personbil får du hela 25.000 kr i rabatt 
– det är vad vi kallar ett riktigt vårklipp!

Nya Opel Corsa
Från 124 900 kr 
Ord. pris 149.900 kr 

Privatleasa från 1.995 kr/mån.

Nya Opel Astra
Från 151 900 kr 
Ord. pris 176.900 kr 

Privatleasa från 2.495 kr/mån.

SkandiaMäklarna

Skärgårdsvägen 157, 08-549 00 200

WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE

ACCEPTERATPRIS 4 000 000 KR BOAREA 171 KVM BYGGÅR 1972 TOMTAREA 1 284 KVM ADRESS LÄRKANS VÄG 16 VISAS SÖN

10/5 KL. 14.00-15.00. KONTOR VÄRMDÖ 08-549 00 200MÄKLAREMIKAEL HIMANKA 070-756 13 55

STAVSNÄS — EN DOLD JUVEL I SKÄRGÅRDEN

ACCEPTERAT PRIS 2 800 000 KR TOMTAREA 1 642 KVM ADRESS ÄLGSTIGEN 20 KONTOR VÄRMDÖ 08-549 00 200

MÄKLAREMIKAEL HIMANKA 070-756 13 55 SMS:A S 2212448 TILL 72456

VÄRMDÖMÖRTNÄS — TILLFÄLLE ATT BYGGA VILLA I CENTRALT LÄGE

Bostadsmarknad

Prylmarknad

KÖPES

SÄLJES

KÖPES

SÄLJES

Sms:a AKUT NEPAL till  
72 900 och skänk 100 kr.

Hjälp Nepal

Genom att sms:a god-
känner du att Röda Korset 
får kontakta dig. Självklart 
följer vi PUL.



ACCEPTERAT PRIS 8 500 000 kr. TOMT 1 165 kvm. EP Uppgift saknas. VISAS Sö 10/5 12.00-13.00. Ti 12/5 18.00-19.00. Fågelboparken 8. NACKA Johan Markelius 08-556 184 40, Isabelle Rosing 08-556 184 35.

NYSÄTRA 3 rok, 105 + 45 kvm

Sjötomt på ett av Nackas attraktivaste lägen Granne med Järlasjön Egen halvö Renoveringsmöjlighet Gångavstånd till Sickla
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 7 000 000 kr TOMT 1 200 kvm. VISAS Sö 10/5 12.00-13.00. Ti 12/5 18.00-19.00. Fågelboparken 6. NACKA Johan Markelius 08-556 184 40, Isabelle Rosing 08-556 184 35.

NYSÄTRA Tomt 1 200 kvm

Sjötomt på ett av Nackas attraktivaste lägen Skapa ditt egna drömboende Granne med Järlasjön Gångavstånd till Sickla
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NACKABUTIKEN NACKA FORUM, TORGHUSET HÖGST UPP, 08-716 17 00, VÄRMDÖBUTIKEN ODELBERGS VÄG 13 A, 08-570 365 00, WWW.SVENSKFAST.SE



ACCEPTERAT PRIS 3 600 000 kr. TOMT Vacker naturtomt med härlig skärgårdskänsla om 2 598 kvm. VISAS Sö 10/5
14.00-14.45. Estvägen 19. NACKA Johan Markelius 08-556 184 40.

ÄLGÖ Byggklar villatomt med fritidshus

Högt, fritt och soligt läge Gata-/VA-avgifter betalda Återvändsgata
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ACCEPTERAT PRIS 3 495 000 kr. AVGIFT 4 270 kr/månad. . EP 139 kWh. VISAS Sö 10/5 12.00-13.00. Må 11/5
18.00-18.45. Odelbergs väg 8. VÄRMDÖ Sofia Karlsson 073-671 07 97 .

GUSTAVSBERGS HAMN 2 rok, 62,5 kvm

Sällsynt tillfälle! Strålande sjöutsikt & kvällssol Välplanerad
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ACCEPTERAT PRIS 3 150 000 kr. TOMT 1 730 kvm (friköpt). VISAS Sö 10/5 11.30-12.15. Må 11/5 17.30-18.00.
Rönnvägen 1. NACKA Staffan John 08-556 184 31.

GUSTAVSVIK 3 rok, 69 kvm

Hörntomt Barnvänligt
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 745 000 kr/bud. TOMT 2 506 kvm Tomtarea. EP 170 kWh/m²/år. VISAS Sö 10/5 13.00-14.00.
Må 11/5 17.30-18.15. Torpvägen 1. VÄRMDÖ Magnus Wångrell 0708-842511.

STORA BARNVIK - INGARÖ 3 rok, 60 kvm

Gästhus om 40 kvm Permanentstandard Båtplats ingår Nära bad
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ACCEPTERAT PRIS 2 195 000 kr/bud. TOMT 2 280 m² (friköpt). VISAS Sö 10/5 15.30-16.30. Djupviksvägen 69.
VÄRMDÖ Ulf Åkerstedt 0708-365 131.

ABBORRKROKEN VINDÖ 3 rok 60m² + loft och gäststuga

Modernt, byggår -11 Nära vatten Soligt läge
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ACCEPTERAT PRIS 2 195 000 kr/bud. TOMT 2 412 m² (friköpt). VISAS Sö 10/5 12.00-12.45. Må 11/5 18.00-18.30.
Högslingan 38. VÄRMDÖ Ulf Åkerstedt 0708-365 131.

HANSKROKA, INGARÖ 3 rok, 65 kvm +gäststuga

Gott skick Solig tomt Populärt område
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VARUDEKLARERAT*

TOMT 1 650 kvm (friköpt). Norrstigen 49. NACKA Staffan John 08-556 184 31.

LÄNNERSTA Trivsam Villatomt

Full byggrätt Kommunalt V/A

S
M
S
:A

9
1
8
5
0

T
IL
L
7
1
1
2
2

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



Biarea          136 m2  
Gästhus       35 m2     

Acceptpris 10 250 000 kr   
Boarea         250 m2 
Mäklare Cecilia Hall, 070-650 88 06     
Visning 10/5 kl 15-16 och  12/5 kl 17.30-18.15

 SALTSJÖBADEN - TATTBY 

FÖRSÄKRAD

FÖRSÄKRAD

Boarea  104m2  
Adress  Torsvägen 67  

Energi     65 kWh/m2/år
Adress    Stärbsnäsvägen 31    

Acceptpris  2 450 000 kr
Avgift           5743kr/mån       
Energi          102 kWh/m2/år
Mäklare Bore Måsén, 070-717 75 45 
Visning 10/5 kl 13.15-14 och 13/5 kl 17.30-18

SALTSJÖBADEN - NEGLINGE 

Utgångspris     2 875 000 kr       
Avgift                 4 180 kr/mån
Boarea               77m2 
Mäklare  Henrik Wegnelius 070-747 30 22   
Visning 10/5 16.00-16.45 & 11/5 17.30-18.00

EKTORP-SKOGALUND
Ljus och välplaneradTopskick    Stor balkong

Fritt läge3 rum varav 2-3 sovrum Inglasad stor balkong
Uthyrningsbar källare Stor barnvänlig tomt10 rum varav 5-6 sovrum Pool med separat Gästhus

Tomt       2 587 m2
Byggår   1953 

Energi     115 kWh/m2/år
Adress    Knut Wallenbergs väg 38     

FÖRSÄKRAD

ERA Mäklargruppen Nacka/Värmdö
www.erasweden.com

Vinterbrinksvägen 9 A, 133 32 Saltsjöbaden,  Tel: 08-717 70 00 

ACCEPTERAT PRIS 1 695 000 kr. AVGIFT 2 797 kr/mån. HISS Ja. EP 168 kWh. VISAS On 6/5 17.30-18.00. Sö 10/5

13.00-13.40. Edinsvägen 2, 1 tr. NACKA Ina Olehed 08-556 184 42.

EKTORP 2 rok, 59 kvm

Renoveringschans! Populär förening med låga avgifter!
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ACCEPTERAT PRIS 2 695 000 kr. AVGIFT 3 466 kr/mån. HISS Ja. EP 144 kWh. VISAS Sö 10/5 14.30-15.00.
Må 11/5 18.45-19.15. Finntorpsvägen 10. NACKA Staffan John 08-556 184 31.

FINNTORP 3 rok, 66 kvm

Direkt inflyttning Balkong i Södeläge
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ACCEPTERAT PRIS 1 600 000 kr. AVGIFT 2 663 kr/mån. EP 60 kWh. VISAS On 6/5 17.00-17.30. Sö 10/5
14.00-14.30. Höjdvägen 3 D. NACKA Louise Klingborg 08 556 184 33.

EKNÄS 1 rok, 41,5 kvm

Renoverat kök & badrum Genomgående hög standard Stor balkong
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ACCEPTERAT PRIS 1 795 000 kr/bud. TOMT 2 682 m² (friköpt). VISAS Sö 10/5 14.00-15.00. Lilla Dalhemsvägen 6.
VÄRMDÖ Ulf Åkerstedt 0708-365 131.

VINDÖ 4 rok, 55 kvm +extrahus 40 kvm

Året-runt standard Stor insynsskyddad tomt Härligt läge
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Charmigt hus vid lugn havsvik, 150 m till strand o båtplats.
Utgångspris 3.675.000 kr Kvm 168+100
Visas Sön 10/5 14.30-15.30
Värmdö Siw Rönnberg 08-570 308 88

INGARÖ EVLINGE - SJÖGÄRDSSTIGEN 1

Energiprestanda 67 kWh/m², år

Byggklar plan hörntomt,
generös byggrätt. Centralt.
Utgångspris 2.400.000 kr
Tomt 1.513 kvm Visning 
Kontakta mäklaren för
personlig visning
Värmdö Susanne Rylander 
08-570 308 88

KOLVIK
KOLVIKSVÄGEN 23

Gavelradhus med två stora uteplatser i soligt s/v-läge
Accepterat pris 3.490.000 kr Kvm 99 + 20
Visas Ons 6/5 17.30-18.00 & sön 10/5 15.30-16.15
Tyresö-Älta Heléne Jernestrand 08-712 60 85

ÄLTA - EVALUNDSVÄGEN 32

Energiprestanda 121 kWh/m², år Energiklass D

Toppfräsch & påkostad lgh
med stor balkong i söder
Accepterat pris 2.750.000 kr
Kvm 64 Avgift 3.285 kr
Visas Ons 6/5 12.00-12.40 &
sön 10/5 13.30-14.15
Nacka  Ragnhild Sjöberg
08-716 25 00

EKUDDEN 2:A
EKUDDSVÄGEN 6, 3 TR

Energideklaration ej utförd

Vindslägenhet med privat
läge och sjöglimt!
Accepterat pris 2.995.000 kr
Kvm 72 Avgift 4.610 kr
Visas Tors 7/5 17.30-18.00 &
sön 10/5 12.15-13.00
Nacka Johan Aspenberg
08-716 25 00

JÄRLA SJÖ 3:A
FINGERÖRTSVÄGEN 4

Energiprestanda 116 kWh/m², år

Hörn-tvåa i nyskick med
inglasad balkong i söder!
Accepterat pris 2.875.000 kr
Kvm 64 Avgift 3.285 kr
Visas Ons 6/5 12.00-12.40 &
sön 10/5 13.30-14.15
Nacka Johan Aspenberg
08-716 25 00

EKUDDEN 2:A
EKUDDSVÄGEN 6, 6TR

Energideklaration ej utförd

Fritidshus med fantastisk
tomt i skärgårdsmiljö.
Utgångspris 3.280.000 kr
Kvm ca 70 Tomt 8.121 kvm
Visas Sön 10/5 12.00-13.00
Värmdö Gunnar Johansson
08-570 308 88

DJURÖ VINDÖ
ÖVERBYVÄGEN 90, 92

Energideklaration behövs ej

Härligt radhus  med bra läge nära natur och badsjö
Accepterat pris 4.490.000 kr Kvm 114 + 55
Visas Ons 6/5 18.30-19.00 & sön 10/5 12.30-13.15
Tyresö-Älta Heléne Jernestrand 08-712 60 85

ÄLTA - BÄCKALIDSVÄGEN 52

Energiprestanda 72 kWh/m², år Energiklass D

Fräsch och stilsäker villa med bra läge och garage. 5 rok.
Utgångspris 4.975.000 kr Kvm 144+32 Visas Sön 10/5 12.00-
13.00 & mån 11/5 18.00-18.45
Värmdö Siw Rönnberg 08-570 308 88

CHARLOTTENDALSHÖJDEN - RANKAVÄGEN 2

Energiprestanda 91 kWh/m², år

Perfekt 4:a för barnfamiljen med två skyddade uteplatser
Accepterat pris 4.900.000 kr Kvm 110 Avgift 6.271 kr
Visas Fre 8/5 12.00-12.30 & sön 10/5 12.00-12.45
Nacka Ragnhild Sjöberg 08-716 25 00

SICKLA ALLÉ 4:A - SICKLA ALLÉ 47

Energiprestanda 147 kWh/m², år

Trea med balkong mot gård,
fint kök och badrum!
Accepterat pris 1.995.000 kr
Kvm 75 Avgift 4.908 kr
Visas Tors 7/5 18.30-19.00 &
sön 10/5 14.45-15.30
Nacka Johan Aspenberg
08-716 25 00

SKOGALUND 3:A
SKOGALUNDSKLIPPAN 13

Energiprestanda 109 kWh/m², år

Nybyggd lgh i toppskick
med stor uteplats mot gård
Accepterat pris 2.300.000 kr
Kvm 62,5 Avgift 4.249 kr
Visas Fre 8/5 13.15-13.45 &
sön 10/5 14.45-15.30
Nacka  Ragnhild Sjöberg
08-716 25 00

NACKA FORUM 3:A
SERENADVÄGEN 38

Energiprestanda 134 kWh/m², år

DET HANDLAR INTE OM TUR UTAN 
OM TAJMING. KÖP & SÄLJ I RÄTT TID!
När är det egentligen rätt tid? Med vår nya kostnadsfria 
tjänst Värdebevakaren följer vi prisutvecklingen åt dig. 
Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Värdebevakaren

Tryggad-märkningen på en bostadsrätt innebär att bostaden är besiktigad. Tryggad-märkningen på en villa innebär att fastigheten är besiktigad och försäkrad mot s k dolda fel. Läs mer om Tryggad på
www.husmanhagberg.se/tryggad eller prata med din mäklare.

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

fastighetsmäklaren med nöjdare kunder=

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

Fantastisk äkta sjötomt på egen söderudde i Mellersta skärgården, mitt i hjärtat av allt som

skärgården har att erbjuda. Solnedgångar som det är få förunnat att få uppleva. Ett smalt sund

skiljer ön från Norra Stavsudda, en kort promenad leder till hamnen med mataffär, sommarkrog.

Accepterat pris 5 950 000 kr Rum 3 rum, varav 2 sovrum Boarea 48 kvm Tomt 3 850 kvm Byggt 1972

Ring för tidbokning söndag 10/5. Välkomna! Mäklare Michael Ahlström 0709-815 805

Värmdö | Norra Stavsudda
Möja Vretsholmen 100

EGEN SÖDERUDDE!

Accepterat pris 3 250 000 kr Rum 5 rum, varav 2-5 sovrum Boarea 141 kvm + 9 kvm Tomt 3 236 kvm

Byggt 1979 Visas Sön 10/5 13.45-14.30 Tis 12/5 17.00-17.30

Mäklare Lars Nordensvärd 0735-221350

Värmdö | Stavsnäs Tallstigen 7

Accepterat pris 2 990 000 kr Rum 3 rum, varav 2 sovrum Boarea 103 kvm + 24 kvm Tomt 2 308 kvm

Byggt 1991 Energiklass F Visas Sön 10/5 15.00-15.45 Tis 12/5 18.00-18.30

Mäklare Lars Nordensvärd 0735-221350

Värmdö | Stavsnäs Byträskvägen 10

Sjötomt med fantastisk panoramautsikt över Torsbyfjärden. Här kan man njuta av en egen

sandstrand i skyddad vik och fin brygganläggning med segelbåtsdjup och egen slip. Villan från

2004 bjuder på stora sällskapsutrymmen och gott om plats för familj och vänner i lugna och dylliska

kvarter med gångavstånd till buss, förskola och skola. Till stan åker man på 25 minuter.

Accepterat pris 11 500 000 kr Rum 6 rum, varav 4 sovrum Boarea 190 kvm + 26 kvm Tomt 1 799 kvm

Byggt 2004 Energiklass D Visas Sön 10/5 13.30-14.30 Mån 11/5 18.00-18.30

Mäklare Petronella Tell 0707-342131

Värmdö | Fruvik

Haghultavägen 15B

SJÖTOMT NÄRA STAN



Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

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

Unikt drömboende i gammal industrifabrik, ombyggt av Oscar Properties 2013. Påkostad lägenhet

med stilren industriell interiör. Genomtänkt inrett med smakfulla detaljer som 3,7 m i takhöjd med

välvda tak.

Accepterat pris 7 295 000 kr Avgift 6 680 kr/mån (inkl värme, va, kabel-TV, bredband) Boarea 130 kvm

Vån 2 av 7 Visas Sön 10/5 12.00-12.30 Mån 11/5 17.30-18.00 Mäklare Johan Sörman 0733 460 221

4:a Nacka | Järla Sjö
Garverigränd 7

LÄDERFABRIKEN

Accepterat pris 2 395 000 kr Avgift 3 431 kr/mån (inkl. inkl värme, va, kabel-tv, bredand) Boarea 54 kvm

Vån 1 Visas Sön 10/5 13.00-13.30 Tis 12/5 17.30-18.00 Mäklare Johan Sörman 0733 460 221

2:a Nacka | Järla Sjö Fyrgränd 2

Accepterat pris 2 195 000 kr Avgift 4 480:-/mån (inkl värme, VA, fiber samt kabel-tv) Boarea 59 kvm

Vån 4 av 5 Energiprestanda 114 kWh/kvm år Visas Sön 10/5 15.00-15.30 Mån 11/5 17.00-17.30

Mäklare Cathrine Olofsson 070-3383523

2:a Värmdö | Gustavsberg Farstadal Rekordvägen 5, 4 tr

Hur mycket du än älskar ditt 
hem så kommer det en dag 
när du vill bli av med åbäket 
så fort det bara går.

Boka vår kostnadsfria tjänst På gång.  
Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

FASTIGHETSBYRÅN.SE
Accepterat pris 3 395 000 Kr Avgift 4 468:-/mån Boarea 77 kvm Vån 7 av 7 (Hiss)

Visas Sön 10/5 15.00-15.30 Tis 12/5 18.30-19.00 Mäklare Johan Sörman 0733 460 221

2:a Nacka | Finnberget Finnbergsvägen 66

Högt och fritt läge med en fantastisk utsikt över Kanholmsfjärden. Solnedgångar att minnas och

längta till. Fin sandstrand och fina stenhällar att sola och bada från. Beläget på vackra Harö med

nära till både Sandhamn och Möja. Trafikerad av Waxholmsbåt.

Accepterat pris 3 295 000 kr Rum 2 rum Boarea 22 kvm + 8 kvm Tomt 4 090 kvm Byggt 1963

Ring för tidbokning söndag 10/5 Mäklare Michael Ahlström 0709-815 805

Värmdö | Harö
Sandhamn Harö 315

FANTASTISK SJÖUTSIKT!



www.berggrenco.se

FJÄLLSVIK VÄRMDÖ
Drömläge i Fjällsvik! En riktig dröm såväl sommar- som vintertid. Ute på vackra Djurö väntar en charmig fastighet i form av huvudhus och gäststuga med bastu, jacuzzi och terrass. Närheten 
till Stockholm city gör att ni dessutom tar er in till stan på mindre än en timme. Nära till buss, bad, strövområden och båtplats. 
Adress Stättängsvägen 1 Pris 3 595 000 kr Acceptpris Visas 10/5 kl 11,30-12,15 samt efter ök Mäklare Erik Garpenbeck 0707 300 500

FILAN INGARÖ
Insjötomt i perfekt söderläge om 5 520 kvm. Vid sjön Långträsk på Ingarö finns nu en unik möjlighet att skapa ett eget ogenerat paradis - för generationer framåt. Sjötomt med ett fritidshus 
samt en friggebod. Bygglov finns beviljat för tre nya byggnader!
Adress Filanvägen 68 Pris 4 195 000 kr/BUD Visas 10/5 kl 13,00-13,40 samt efter ök Mäklare Erik Garpenbeck 0707 300 500

Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

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

Accepterat pris 1 695 000 kr

Avgift 2 980:-/mån

Boarea 50 kvm Vån 2

Energiprestanda 168 kWh/kvm år

VisasSön10/514.15-14.45Mån11/518.30-19.00

Mäklare Stefan Dockberg 0733 461 100

2:a Nacka | Saltängen
Beckasinvägen 41 B

Accepterat pris 1 495 000 kr

Avgift 1 829:-/mån

Boarea 29,5 kvm Vån 2

Energiprestanda 167 kWh/kvm år

VisasSön10/515.00-15.30Mån11/519.15-19.45

Mäklare Stefan Dockberg 0733 461 100

1:a Nacka
Edinsvägen 10

Accepterat pris 1 595 000 kr

Avgift 3 587:-/mån

Boarea 59 kvm Vån 2

Energiprestanda 138 kWh/kvm år

VisasSön10/513.00-13.30Mån11/517.00-17.30

Mäklare Stefan Dockberg 0733 461 100

2:a Nacka
Stensövägen 9

Accepterat pris 1 995 000 kr

Avgift 1 836:-/mån

Boarea 37 kvm Vån 10 av 10 (Hiss)

Energiklass C

VisasSön 10/5 13.30-14.00 Tis 12/5 18.30-19.00

Mäklare Johan Stenis 0733460220

1,5:a Nacka | Sickla
Atlasvägen 39, 10tr

Accepterat pris 1 690 000 kr

Avgift 3089 kr/mån (inkl värme, va)

Boarea 52 kvm Vån 1

Energiprestanda 229 kWh/kvm år

VisasSön10/513.00-13.30Mån11/517.30-18.00

Mäklare Elin Bolin 070-8550200

Värmdö | Hästhagen
Mariagatan 13A

Accepterat pris 1 890 000 kr

Avgift 2 700:-/mån (inkl värme, kallvatten och tv)

Boarea 38 kvm Vån 3 av 4

Energiklass C

VisasSön10/512.00-12.45Mån11/517.30-18.00

Mäklare Lars Nordensvärd 0735-221350

2:a Värmdö | Gustavsberg
Publikvägen 17

Accepterat pris 2 250 000 kr

Avgift 4 117:-/mån

Boarea 84 kvm

Energiklass C

VisasSön10/512.15-12.45Mån11/519.15-19.45

Mäklare Johan Stenis 0733460220

3:a Nacka | Henriksdalsberget
Henriksdalsringen 21

Accepterat pris 2 250 000 kr

Avgift 4 180:-/mån

Boarea 81 kvm Vån 4 av 5 (Hiss)

Energiklass C

VisasSön10/511.30-12.00Mån11/518.30-19.00

Mäklare Johan Stenis 0733460220

3:a Nacka | Henriksdalsberget
Henriksdalsringen 75, 4tr



Högt, soligt och skyddat läge nära till buss, skidbacken, förskola/dagis och skola. Inte långt från Boo Gård och Boo-badet. Mycket personlig villa som byggts om- och till i 

olika omgångar vilket ger en speciell charm. Totalt ca 180 kvm invändigt plus sovloft och hobbyrum. Vedspis i köket, öppen spis, orangeri, utomhuspool, vinterbonat gästhus 

med pentry, w.c. och dusch. Privat tomt 2.285 kvm. Energiklass E. Pris: 6.490.000 kr eller högstbjudande. Adress: Drabantvägen 21.

Ansv.mäklare: Manfred Schneider 0705-13 13 42, 08-715 91 31. E-post: schneider.co@telia.com.

Schneider & Co 
www.schneiderco.se  

Solvarm charm nära Boo Gård



Flytta med Länsförsäkringar Länsdeklarerad betyder att

bostaden är besiktigad

innan försäljning.

Nacka, Sickla Allé 7, 08-562 88 940, Nacka.Bobutik@lansforsakringar.se

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

lansfast.se

ADRESS UGGLEVÄGEN 17 F, VÅN 2/3 BOAREA CA 38 M²

ENERGIPRESTANDA 132 KWH/M² ÅR

ACCEPTERAT PRIS 1 695 000 KR AVGIFT 2 240 KR/MÅN

VISAS SÖ 10/5 13.45-14.15, TI 12/5 17.30-18.00

MÄKLARE HENRIK LINDKVIST TEL 076-787 27 62

1:A NACKA - SALTÄNGEN
Ljus och optimalt planerad etta med stor charm! Gott om

ljusinsläpp och utan insyn. Trevlig balkong i söderläge.

ADRESS VASAVÄGEN 1, BV, VÅN 1/3 BOAREA CA 66 M²

ENERGIPRESTANDA 58 KWH/M² ÅR

ACCEPTERAT PRIS 1 695 000 KR AVGIFT 3 947 KR/MÅN

VISAS TO 7/5 18.30-19.00, SÖ 10/5 15.00-15.30

MÄKLARE OLOF EDELSVÄRD TEL 070-162 73 95

2:A SALTSJÖBADEN
Välplanerad och ljus lägenhet med stor inglasad balkong åt

söder. Ljusa materialval. Nära natur, bad och Saltsjöbanan.

ADRESS SICKLA ALLÉ 13, 3 TR BOAREA CA 61.5 M²

ENERGIPRESTANDA 96 KWH/M² ÅR

ACCEPTERAT PRIS 2 795 000 KR AVGIFT 3 269 KR/MÅN

VISAS SÖ 10/5 16.00-16.45, MÅ 11/5 19.00-19.30

MÄKLARE HENRIK LINDKVIST TEL 076-787 27 62

2:A NACKA - SICKLA ALLÉ
Ljus tvåa med härlig rymd och stora fönster.Takterrass i

föreningen. Bygglov på balkong. Nära Slussen, bad & natur.

ADRESS BECKASINVÄGEN 33, 2 TR, VÅN 2/4

BOAREA CA 74 M² ACCEPTERAT PRIS 2 795 000 KR

AVGIFT 4 193 KR/MÅN ENERGIPR. 78 KWH/M²/ÅR

VISAS SÖ 10/5 12.30-13.15, MÅ 11/5 17.00-17.30

MÄKLARE HENRIK LINDKVIST TEL 076-787 27 62

3:A NACKA - SALTÄNGEN
Fin trea med gavelläge och balkong i sydväst. Genomgående

i gott skick. Lugnt och lummigt område nära bad och natur.

ADRESS ATLASVÄGEN 43, 2 TR BOAREA CA 69.5 M²

ENERGIPRESTANDA 172 KWH/M² ÅR

ACCEPTERAT PRIS 3 100 000 KR AVGIFT 3 452 KR/MÅN

VISAS SÖ 10/5 11.00-11.45, MÅ 11/5 17.00-17.30

MÄKLARE OLOF EDELSVÄRD TEL 070-162 73 95

3:A NACKA - SICKLA
Väldisponerad lägenhet med stor balkong. Stambytt badrum.

Nära sandstrand, natur och endast 8 min till Slussen.

ADRESS BECKSJUDARVÄGEN 29, VÅN -1/3

BOAREA CA 89 M² ENERGIPRESTANDA 131 KWH/M² ÅR

ACCEPTERAT PRIS 3 150 000 KR AVGIFT 4 568 KR/MÅN

VISAS SÖ 10/5 13.30-14.15, MÅ 11/5 17.30-18.00

MÄKLARE OLA NIKLASSON TEL 076-787 24 85

3.5:A NACKA - FINNTORP
Unik och spännande planlösning i etage, två södervända

balkonger och blick över Järlasjön. Gott om garageplatser.

ADRESS BECKSJUDARVÄGEN 37, 6 TR BOAREA CA 72 M²

ENERGIPRESTANDA 52 KWH/M² ÅR

ACCEPTERAT PRIS 3 150 000 KR AVGIFT 3 964 KR/MÅN

VISAS SÖ 10/5 16.15-17.00, MÅ 11/5 19.00-19.30

MÄKLARE OLOF EDELSVÄRD TEL 070-162 73 95

3:A NACKA - FINNTORP
Bästa läget i området med balkong åt väster med magisk

utsikt. Högst upp i huset med hiss. Ca 8 min till Slussen.

ADRESS FANNYDALSPLATÅN 66 BOA CA 106 M² / 5 ROK

ENERGIPRESTANDA 92 KWH/M² ÅR TOMTAREA 160 M²

ACCEPTERAT PRIS 5 750 000 KR

VISAS TO 7/5 17.15-17.45, SÖ 10/5 12.30-13.15

MÄKLARE OLOF EDELSVÄRD TEL 070-162 73 95

RADHUS - STORÄNGEN
Bästa läget med sjöutsikt. Södervänd terrass. Barnvänligt

område nära natur och badplats. Ca 12 min till Slussen.

ADRESS FANNYDALSPLATÅN 2A BOA CA 197 M² / 7 ROK

ENERGIPRESTANDA 90 KWH/M² ÅR TOMTAREA 786 M² 

ACCEPTERAT PRIS 8 700 000 KR

VISAS SÖ 10/5 13.45-14.30, MÅ 11/5 18.00-18.30

MÄKLARE OLOF EDELSVÄRD TEL 070-162 73 95

VILLA - NACKA - FANNYDALSPLATÅN
Högt belägen villa med ljusinsläpp från alla väderstreck.

Barnvänligt område nära natur, badplats och Slussen.



Flytta med Länsförsäkringar Länsdeklarerad betyder att

bostaden är besiktigad

innan försäljning.

Nacka, Sickla Allé 7, 08-562 88 940, Nacka.Bobutik@lansforsakringar.se

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

ADRESS HAGABERGSVÄGEN 3 BOAREA CA 140 M² / 5 ROK

ENERGIKLASS A TOMTAREA 861 M²

SÅLD FÖR 6 500 000 KR

VISAS SÖ 10/5 14.45-15.30, MÅ 11/5 17.00-17.45

MÄKLARE ALEXANDER EGEBRANT  TEL 070-2560653

VILLA VÄRMDÖ - HAGABERG
Härlig 1-plansvilla med öppen och ljus planlösning. Ett

mycket energisnålt hus med egna solceller på taket.

SÅLDSÅLD

ADRESS BJÖRNSKOGSVÄGEN 82 BOAREA CA 62 M²/2 ROK

ENERGIPRESTANDA 174 KWH/M² ÅR

ACCERPTERAT PRIS 1 595 000 KR AVGIFT 3 723 KR/MÅN

VISAS SÖ 10/5 12.15-12.45, TI 12/5 18.00-18.30

MÄKLARE ALEXANDER EGEBRANT TEL 070-2560653

2:A GUSTAVSBERG - LUGNET
Välplanerad 2:a med bra planlösning och härlig balkong på

populära Björnskogsvägen. Soligt läge högst upp i huset.

SÅLDSÅLD

ADRESS ÄLGGÅRDSVÄGEN 36A

BOAREA CA 108 M² / 5 ROK

ENERGIPRESTANDA 59 KWH/M² ÅR

MÄKLARE ALEXANDER EGEBRANT  TEL 070-2560653

5:A VÄRMDÖ - MÖRTNÄS
Längst ut på en udde i det fantastiska gemytliga Mörtnäs

finner du detta parhus med underbar havsutsikt.

FÖRSPRÅNGFÖRSPRÅNG

ADRESS GAMLA KYRKVÄGEN 7 BOAREA CA 65 M² / 4 ROK

ACCEPTERAT PRIS 2 995 000 KR

VISAS SÖ 10/5 11.00-11.45, TI 12/5 17.00-17.30

MÄKLARE ALEXANDER EGEBRANT TEL 070-2560653

FRITIDSHUS VÄRMDÖ - BEATELUND
I ett naturskönt område med nära till både bad- och båtplats

kan du nu förvärva den här härliga fastigheten.

ADRESS KLOSTERVÄGEN 23 BOAREA CA 150 KVM

ENERGIPRESTANDA 163 KWH/KVM/ÅR

TOMTAREA 1000 M²  PLANERAD VISNING MAJ 

MÄKLARE MARCUS FOLMER TEL 070-226 91 53

VILLA VÄRMDÖ - GUSTAVSBERG
Gedigen villa i populära Lugnet. Härlig hörntomt med sol

hela dagen till sen kväll. Garage. Nära till allt.

FÖRSPRÅNGFÖRSPRÅNG

ADRESS STICKVÄGEN 5 BOAREA 142 M² / 6 ROK

ENERGIPRESTANDA 52 KWH/M² ÅR TOMTAREA 2821 M²  

ACCEPTERAT PRIS 6 495 000 KR

VISNING SÖ 10/5 KL 13:15-14:00, MÅ 11/5 17:30-18:00

MÄKLARE MARCUS FOLMER TEL 070-226 91 53

VILLA INGARÖ - BRUNN
Stilren enplansvilla med exklusiva materialval. Villan är

nybyggd och ligger högt med stor altan. Nära till allt.

ADRESS RINGVÄGEN 99B BOAREA CA 153 M² / 7 ROK

TOMTAREA 818 M² ACCEPTERAT PRIS 5 300 000 KR

VISAS SÖ 10/5 12.00-12.45, MÅ 11/5 18.30-19.00

MÄKLARE MARCUS FOLMER TEL 070-226 91 53

VILLA  INGARÖ - BRUNN
Rejäl villa byggd 1998. Högt och soligt läge. Inredd källare

skapar ytterligare 64 kvm yta. Nära till buss, skola, natur.

ADRESS KASTANJEVÄGEN 8 BOAREA CA 108 M² / 4 ROK

TOMTAREA 553 M² ACCEPTERAT PRIS 2 500 000 KR

VISAS SÖ 3/5 14.00-14.45, SÖ 10/5 14.00-14.45

MÄKLARE ERIK HARDER TEL 070 - 162 72 07

KEDJEHUS VÄRMDÖ - DJURÖ
Fin och välhållen villa i natursköna omgivningar på lugn och

barnvänlig återvändsgata. Hörntomt med carport, nära

båtplats, skola, affär och bussar.

ADRESS EKTORPSVÄGEN 9, VÅN 3/5 BOAREA CA32M²

ENERGIPRESTANDA 126 KWH/M² ÅR

ACCEPTERAT PRIS 1 495 000 KR AVGIFT 2 196 KR/MÅN

VISAS SÖ 10/5 14.45-15.15, MÅ 11/5 18.00-18.30

MÄKLARE HENRIK LINDKVIST TEL 076-787 27 62

1:A NACKA - EKTORP
Välplanerad etta med sovalkov med nyrenoverat kök i ljusa

och snygga material. Hiss finns från markplan.



ÄLTA 08-773 01 50 / TYRESÖ 08-712 08 80  
NACKA 08-715 72 90 / VÄRMDÖ 08-570 240 80  
WWW.MAKLARHUSET.SE

ÄLTA / SIGFRIDSBORG

GRÄNSANDE MOT ALLMÄNNING
Accepterat pris: 3 300 000 kr / Boarea: 117 + 60 m2, 6 rok
Tomtarea: 169 m2 / Energiklass: D 
Adress: Evalundsvägen 88 / Visning: Sön 10/5 kl. 
12.00-12.45 samt Tis 12/5 18.00-18.30 
Mäklare: Rebecca Nowicka, 070-749 09 01

ÄLTA / KOLARÄNGEN

FRÄSCHT GAVELRADHUS
Accepterat pris: 4 295 000 kr / Boarea: 116 + 3 m2, 4-5 rok
Tomtarea: 248 m2 / Energiprestanda: 95 kWh/m2/år
Adress: Flugsnapparvägen 51 / Visning: Sön 10/5 kl. 
12.00-12.45 samt Mån 11/5 kl. 18.00-18.30 
Mäklare: Jörgen Lundgren, 070-749 02 08

ÄLTA / BASTUOMRÅDET

SMAKFULLT RENOVERAD 4:A
Accepterat pris: 2 495 000 kr / Boarea: 82, 8 m2, 4 rok
Avgift: 4 755 kr/mån / Adress: Bastuvägen 35
Energiprestanda: 165 kWh/m2/år / Visning: Sön 10/5 
kl. 12.30-13.00 samt Mån 11/5 kl. 18.00-18.30
Mäklare: Peter Ramani, 0708-10 39 00

ÄLTA / KOLARÄNGEN

STORT RADHUS VID NATUR
Accepterat pris: 4 475 000 kr / Boarea: 142 + 14 m2, 6 rok 
Tomtarea: 230 m2 / Energiprestanda: 130 kWh/m2/år 
Adress: Granvägen 73 / Visning: Sön 10/5 kl. 15.30-
16.15 samt Tis 12/5 kl. 18.00-18.30
Mäklare: Peter Ramani, 0708-10 39 00

ÄLTA / HEDVIGSLUND

BR-PARHUS - FIN UTSIKT
Accepterat pris: 3 695 000 kr / Boarea: 98 m2, 4 rok
Avgift: 3 990 kr/mån / Adress: Tellusvägen 29 A
Energiprestanda: 73 kWh/m2/år / Visning: Tors 7/5 kl. 
20.00-20.30 samt Sön 10/5 kl. 17.15-17.45
Mäklare: Peter Ramani, 0708-10 39 00

ÄLTA / HEDVIGSLUND

STILFULLT & MODERNT
Accepterat pris: 6 300 000 kr / Boarea: 156 + 30 m2, 6 rok
Tomtarea: 557 m2 / Energiklass: E 
Adress: Blåbärsslingan 31 / Visning: Sön 10/5 kl. 
13.45-14.30 samt Mån 11/5 kl. 19.15-19.45 
Mäklare: Peter Ramani, 0708-10 39 00

ÄLTA / STRÅLSJÖOMRÅDET

VILLA PÅ ÅTERVÄNDSGATA
Accepterat pris: 6 850 000 kr / Boarea: 171 + 81 m2, 7 rok
Tomtarea: 825 m2 / Energiklass: F
Adress: Tallkottsvägen 24 / Visning: Tors 7/5 kl. 
18.00-18.30 samt Sön 10/5 kl. 13.30-14.15
Mäklare: Jörgen Lundgren, 070-749 02 08

ÄLTA / HEDVIGSLUND

FRÄSCH 2:A MED BALKONG
Accepterat pris: 1 495 000 kr / Boarea: 48,3 m2, 2 rok
Avgift: 4 458 kr/mån / Energiprestanda: 164 kWh/m2/år
Adress: Hasselnötsvägen 57, 1 tr / Visning: Sön 10/5 
kl. 11.00-11.30 samt Ons 13/5 kl. 18.00-18.30
Mäklare: Peter Ramani, 0708-10 39 00



bovida.se | 08-571 400 80

HEMMA PÅ VÄRMDÖ

Värmdö Skärmarö

Adress Björkvarpsvägen 8, Boyta: 105 + 30 m², Tomt: 4 762 m²
Pris: 7 495 000 kr Mäklare: Jessica HalvardssonTel: 070-456 18 13

Visas - sön 10/5 kl 13.00-14.00 Övrig tid vänligen kontakta mäklaren

Arkitektritad villa med egen brygga och gästhus med ett fantastiskt läge vid
Älgöfjärdens lugna skärgårdsliv. Villan har löpande renoverats med exklusiva materialval.

Värmdö Stavsnäs By

Vänligen kontakta mäklaren för personlig visning Ep 151 kWh/m²

Charmfull villa i unik skärgårdsidyll. Mysigt kök med sprakande vedspis, falurött
staket, vita grindar, furugolv och platsbyggda snickerier skapar ljuvlig sekelskifteskänsla.

Adress Skolvägen 21, Boyta: 140 + 35 m², Tomt: 2 569 m²
Pris: 5 495 000 kr Mäklare: Michel Adeheimer Tel: 0707-99 29 99

Ingarö Långvik

Adress Södergårdsslingan 1, Boyta: 198 + 45 m², Tomt: 3 342 m²
Pris: 4 595 000 kr Mäklare: Jessica Halvardsson Tel: 070-456 18 13

Visas – sön 10/5 kl 11.00-12.00 & mån 11/5 kl 17.30-18.00 Ep 55 kWh/m²

Stor familjevilla med generationsmöjligheter och havet inpå knuten. Generösa
sällskapsytor, 4 badrum, 3 ingångar, två eldstäder, garage och carport. Nära bad och buss.

Värmdö Hässelmara

Adress Hässelmarabacken 8, Boyta: 80 m², Tomt: 2 302 m²
Pris: 2 495 000 kr Mäklare: Agneta Svensson Tel: 0760-400 240

Visas – sön 10/5 kl 13.00-13.45 Övrig tid vänligen kontakta mäklaren Ep 158 kWh/m²

Med badrocksavstånd till Fårviken ligger dessa stugor på härlig naturtomt. 4 rok
varav tre sovrum, arbetskök, allrum med braskamin samt badrum. Gäststuga om 25 m².

Värmdö Kolvik

Adress Vasavägen 14, Boyta: 110 m², Tomt: 1 630 m²
Pris: 3 995 000 kr Mäklare: Agneta Svensson Tel: 0760-400 240

Visas – sön 10/5 kl 14.45-15.30 Övrig tid vänligen kontakta mäklaren Ep 118 kWh/m²

Charmig villa på trevlig tomt med kommunalt VA. Tre sovrum, kaklat badrum med
bastu, arbetskök och vardagsrum i öppen planlösning. Lite ytskiktsrenovering behövs.

Djurö Vindö

Adress Vindö Landsväg 17, Boyta: 100 m², Tomt: 4 288 m²
Pris: 3 395 000 kr Mäklare: Agneta Svensson Tel: 0760-400 240

Visas – sön 10/5 kl 11.30-12.15 & mån 11/5 kl 18.00-18.30 Ep 65 kWh/m²

Arkitektritat villa på ogenerad vacker och solig tomt. Två sovrum, vardagsrum och
kök i öppen planlösning med högt i tak. Gäststuga om 40 m² med bastu och carport.
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Västra Orminge - Ormingeringen 11 D
Accepterat pris: 1 795 000 kr Avgift: 3 639 kr Hiss: Nej
Visas: sön 10/5 kl 12:00-13:00, mån 11/5 kl 18:00-18:30
EP: 165 kWh/m², år Gunilla Lundstedt 0707-770 432

3:a / 60 m²

Östra Orminge - Björkholmsvägen 141
Accepterat pris: 3 250 000 kr Avgift: 5 923 kr Hiss: Nej
Visas: sön 10/5 kl 12:45-13:45, mån 11/5 kl 18:45-19:30
EP: 137 kWh/m², år Johan Wahlberg 076-76 70 460

5:a / 115,5 m²

Södra Lännersta - Djurgårdsvägen 29B
Accepterat pris: 3 495 000 kr Tomt: 2 620 m²
Visas: sön 10/5 kl 11:00-12:00, tis 12/5 kl 18:00-18:45

Johan Wahlberg 076-76 70 460

Skuru - Drottninghamnsvägen 60
AP: 6 800 000 kr Boa: 159 + 67 m² Tomt: 1 250 m²
Visas: sön 10/5 kl 14:00-14:45, mån 11/5 kl 18:15-18:45
EP: 63 kWh/m², år Tiiu Eneroth 0707-99 10 28

Bli medlem i Ikano Förmån och anmäl ditt 
intresse så får du välja lägenhet före alla andra! 
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

Önskas Hyra
Skötsam kvinna 50 år önskar 
hyra litet hus eller lägenhet 
för längre tid. Allt av intresse!
Goda referenser finns.
Tel 073-703 52 15.

Swedenborgsgatan 3, bv, 118 48 Stockholm, Tel 08-410 205 01

NACKA, SICKLA SJÖVÄG 1, 4 TR, HÖGST UPP
Avgift: 4164 kr/mån Boarea: 104 kvm, 4 rok Pris: 6.990.000 kr/Bud 
Visning: Sön 10/5 11.30-12.15 Mäklare: Anders Stening, 073 509 33 41 5:A SALTSJÖBADEN/IGELBODA

Svartkärrsvägen 16, 1 tr/hiss. 120,6 kvm. Avgift: 5.657:-/mån 

Pris: 2.975.000:-/hbj Visning: Söndag 10/5 kl 13.30-14.15 samt 

Tisdag 12/5 kl 17.30-18.15. Jeanette Fahlström, Mobil: 076-1032830.

Stuga till sommaren
200m från havet. Fullt utrus-
tad. 2 bäddar. Hyra 2200:-/v 
kallhyra. Tel 0701-47 09 47.

ÖNSKAS HYRA UTHYRES
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BYGGLUDDE
ALLT INOM PUTS & MURNING

Skorstenstätning 
Braskaminer

070-775 45 04
08-571 546 17

ett byggföretag etablerat 1990 

Erbjuder full entreprenad. 
Utför även sprutisolering.

Tel 070-518 46 07 
bruab@telia.com

www.djuromiljoisolering.se 

BRUAB

J Christensen AB

- Allt inom bygg 
- och våtrum 

BYGGARE 

www.din-byggare.nuSaltsjöbadens Kakelbutik AB
www.saltsjobadenskakel.se

Medlem i SMS
Kostnadsfri offert. Innehar F-skattsedel

070-735 31 70

Tel 070-773 72 63 www.westlingbygg.se

M WESTLING BYGG

Tel 070-773 72 63 www.westlingbygg.se

• Nybyggnader
• Renoveringar

• Ombyggnader
• Grundläggningar

• Attfallshus
• Totalentreprenad

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

Kostnadsfri offert.

UNIHOME
08-747 78 90

INDUSTRILOKAL 288 M2 
MARKPLAN M STOR PORT

KUMMELBERGETS INDUSTRIOMRÅDE, 
på Snickarvägen 5.

För lagerhållning eller verksamhet av diverse 
slag som industri, produktion,verkstad.
Stor port 4,5 m, högt i tak samt små 

personalutrymmen. Betonggolv.
Pris: 850 SEK/kvm/år

johanna@unihome.se   
0735-43 13 28

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

CONTAINERS
Uthyrning och försäljning.

Kyl/Frys/Förrådscontainers.
www.consale.com

08-571 621 20

• Medicinsk fotvård •
Endast hembesök.

Maria Sundström
073-759 01 60

MediFot

SNICKARE/
PLATTSÄTTARE
40 års erfarenhet • Bästa referenser 

Diicon A.T. AB
070-88 77 203

strands fönsterputs
släpp in ljuset! 50% i skatteavdrag

0760-47 07 66
www.strandsfonsterputs.se

Skorstens Effekt
Kamin & Skorstenstätning Värmdö

Björn Billstam 
076-038 19 00 

 
www.skorstens-effekt.se

HVS
Hammarby Verktyg & Sliperi AB

Vi slipar sågklingor, hyvelstål, 
fräsar och borrar i HM och HSS.

Tel: 08-6425455
www.hammarbyverktyg.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!

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%

Välgjorda 
arbeten utföres

Telefon 08-645 47 90
Vi tillämpar ROT-avdrag

INDUSTRIMARK
i Hemmesta uthyres
Från 1.000 m2-25.000 m2

Tel Roger 0707-182060 Ulf Mårtenssons Golv

Specialitet golvslipning 

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

– IDÉSNICKARN –

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

Datareparationer/Återställning
Internet/Nätverksinstallationer
Hembesök

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

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

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

Hej alla företagare 
som driver AB! 

- redovisning - bokslut 
- deklarationer.

Hör av er!
MARKEDA AB 

tel 070-413 56 26

Fritt hembesök & offert.
Ring 715 00 88

www.ormingemaleri.com

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

anna.korpar@epistula.se 
”Från ax till limpa” 

Redovisningskonsult 
Anna Korpar 
0708-30 20 28

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

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

www.dinadv.se

Marias Ateljé i Gustavsberg

Tel 070-357 39 51

Inredningssömnad 
möbelomklädsel

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

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*

08-776 21 00 • 070-576 21 00

GARAGEPORTSPECIALISTEN HJÄLPER 
DIG ATT HITTA RÄTT GARAGEPORT

Tel 070-576 21 00

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

www.ercaredovisning.se 
Monica 070-563 42 74

+ + +ERCA
    redovisning

Bokföring – professionellt och till fast pris
Vi hjälper små och medelstora företag med redovisning, fakturering, 
reskontra, löner, deklarationer, bokslut etc.

Kontakta oss för offert!
Tel 08-121 500 10
www.bestcase.se/ekonomisupport.html

FLYTTFIRMOR

CONTAINER

Specialister

REDOVISNINGSBYRÅ

BOKFÖRING

DIVERSE

IT

Tjänster & Service

ADVOKATER

Företagens
Marknad

MURARE

Yrke & Hantverk

GOLV

FÖNSTERPUTS

BYGGNADSARBETEN

UTHYRES
FOTVÅRD

INREDNINGAR

MÅLNING

DIVERSE

Hjälp
Nepal

Genom att sms:a godkänner du att  
Röda Korset får kontakta dig.  
Självklart följer vi personuppgiftslagen.

Sms:a AKUT NEPAL till  
72 900 och skänk 100 kr.

Nacka Tyresö Värmdö

Hjälp oss hjälpa!

Årskostnad: 100:-
Plusgirokonto: 38 49 93-2
Hemsida:  ntvboj.se

Köp ett nöd-kit 
till kvinnor i Syrien 
på redcross.se
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LAGER & MAGASIN
Flyttningar

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

www.ot-flytt.se

Nacka-Saltsjöbadens Skytteförening kallar sina 
medlemmar till årsmöte i Nacka Stadshus 
tisdag den 19/5 kl 17.00.

Möteshandlingar kan beställas på tel 070-9991180.

Tel/fax 08-570 198 78, 0733-58 78 00
F-skatt o Ansvarsförsäkrade

AVLOPPSRENSNING
HÖGTRYCKSSPOLNING m.m.

Specialitet:
VILLOR, FASTIGHETER, 

TRÖGA AVLOPP
Tel 0733-58 78 00 Fax 08-570 198 78

F-skatt o Ansvarsförsäkrade

• AVLOPPSRENSNING
• HÖGTRYCKSSPOLNING
• TINAR UPP FRUSNA AVLOPP
• KAMERAINSPEKTION

Vi utför även uppdrag på öar
Kostnadsfria offerter 

070-777 90 05 • www.avanzatrad.se

VI FINNS NÄR DU BEHÖVER HJÄLP
TILL DET MESTA I DIN TRÄDGÅRD

RING 0709-403 284
(Design. Anläggning. Skötsel. Beskärning mm)
TRÄDGÅRDSTJÄNST NACKA-VÄRMDÖ

www.nytradgard.se

Bengt G Olsson Plåtslageri AB

  
Vi utför utvändiga arbeten 

från sockel till nock.
 

Carola 070-858 23 23  

Bengt 070-810 94 35 

info@bgplat.se

Täppan ab

08-717 77 79
BAD - KÖK - VÄRME

TJ STÄDPROFFSEN AB
Vi utför all slags städning åt 

privatpersoner & företag.
• Flyttstädning • Veckostädning 

• Fönsterputs • Trädgårdsarbeten

Tel 0709-35 85 01

LÖVHAMRAKOMPANIET

Markiser & Persienner 3 års garanti 

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

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

070-778  28  18

www.anund.nu

BERGSPRÄNGNING 
MATJORD & MARKARBETEN

Kjell Jinneby Allservice AB
070-657 83 24

DINA STÄD inriktat mot 
privatpesoner & företag 

• Flyttstäd • Trapphus 
• Kontor mm

Ring 0760-721 876.

PER ERIKSEN 
Plåtslageri & Bygg

073-617 33 05
www.pepb.se

Vi är specialister 
på allt inom 

stenarbeten.

• Vackra naturstensmurar 
• Stentrappor • Marksten

Vi utför berg/stenspräckning utan 
mätare med låga vibrationer.

Ring för kostnadsfri offert!
073-6827105

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

Tel 070-260 56 90   www.hackklippning.com

070-715 43 44ABF ENTREPRENADAB

• Kranbilsleverans av jord och grus • Grävarbeten 

• Färdiga gräsmattor • Trädfällning, borttransporter

www.abfentreprenader.se

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

DAGS ATT BOKA 
GRÄSKLIPPNING
med abonnemang

Inget uppdrag är för litet,
allt efter era önskemål.

Ring för ett kostnadsfritt hembesök

Kennet 0735-323 933
kennet_forvaltning@hotmail.com

Förvaltningsservice AB
Vi ombesörjer RUT-avdrag

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

Björn Pettersson
Målerifirma

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

Värmdöviks Måleri

Ring oss för fri offert 
070-743 00 30

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

08-715 87 18, 070-813 76 47 www.ahlholmsstadservice.se

Håller rent i Nacka!

Persienner, Markiser mm

Er leverantör i
Värmdö / Nacka
57140525

www.arnesmarkis.nu

Kvalitet till LÅGPRIS

VI VÅRSTÄDAR 
DIN TOMT

• Bortforsling av ris mm

• Häckklippning

• Gräsklippning & Röjning 

   av gräs, stora som små ytor. 

• Beskärning av träd 

• Slyröjning

• Allt efter era önskemål.

Ring för ett kostnadsfritt hembesök

Kennet 0735-323 933
kennet_forvaltning@hotmail.com

Förvaltningsservice AB
Vi ombesörjer RUT-avdrag

KAMPANJ PÅ MÅLNING 
AV ENPLANSVILLA 35.000:- 
INKL MATERIAL & ARBETE.

• Tak, fukt och mögel
• Plåtarbeten • Murning

  F-skatt, ROT avdrag 
  0709-763 380

ERBJUDANDE:

PERSIENNER
Markiser Fönstertätning

Reparationer

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

Carinas Måleri
070-486 77 88

www.carinasmaleri.se
Innehar f-skatt

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

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

tomtplanering, LPS. Minigrävare.

Kent Forslin
GRÄV & SCHAKT AB

MARKISER & PERSIENNER
även service och montering

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

VI LÄGGER STEN!
• Marksten 
• Trappor 
• Murar

Vad kan vi göra för dig?
Fri rådgivning och fasta priser!
08 - 4100 5980 
www.frojmarksten.se

LK Svenska AB 
utför takarbeten och 
ombyggnader, mm. 
Tel 0722-653 166

TRÄDPLOCKAREN
I STOCKHOLM

Sektionsfällning med kranbil
www.tradplockaren.com
Tel 070-825 58 42

BJÖRKS RÖR AB
- Ett familjeföretag sedan 1979 -

Utför enskilda och kommunala va-arbeten med egen minigrävare. 
Samt övriga vvs-arbeten. F-skatt och ansvarsförsäkrade. 
Per Björk 0701-868 686           Kjell Björk 0762-217 000

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

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

WR BYGG 
• Utför allt inom tak 
• Papp • Murning 
• Målning • Tvättning mm. 
Även mindre arbeten mm. 
F-skatt - Fri offert. 
Tel 0737-493 222

KUNGÖRELSE

Utställning av detaljplan för Torsby T3, 

Värmdö kommun

Förslag till detaljplan för Torsby T3 i Värmdö 

kommun ställs ut under perioden 2015-05-05 – 
2015-06-02.

Planområdet är beläget norr om Hemmesta centrum. 
Planområdet avgränsas av länsväg 274, Torsby 1:165, 
östra delen av 1:17 och Kalvandö 1:8 i öst, fastigheten 
Torsby 1:342 i norr och i söder av Torsby gård och 
Torsby Ekväg. Planavgränsningen motiveras av vägnätet 
och den befintliga bebyggelsen samt lämpliga utbygg-
nadsetapper av vatten- och spillvattenledningar. 

Syftet med planarbetet är att anpassa området för per-
manentboende och ange riktlinjer för kommande bebyg-
gelseutveckling samt förse området med kommunalt 
vatten och spillvatten. Planområdet omfattar idag ett 
sjuttiotal fastigheter med en blandning av permanentbo-
städer och fritidshus. Målsättning är att tillvarata områ-
dets karaktär och samtidigt möjliggöra viss utveckling.

Utställningslokaler:  
Kontaktcenter, Skogsbovägen 9-11 i Gustavsberg. 
Öppet: mån-ons 08:00–17:00, tors 08:00–19:00 och fre 
08:00–17:00.

Planhandlingarna finns även på kommunens webbplats: 
varmdo.se/torsbyt3

Eventuella synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 
2015-06-02. Ange diarienumret 15KS/11. Synpunkter 
kan skickas till varmdo.samhallsbygg@varmdo.se eller 
till Värmdö kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, 
Plan- och exploateringsenheten, 134 81 Gustavsberg.

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

Länsstyrelsen kommer att upphäva strandskyddet inom 
kvartersmark.

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

Värmdö Städ & Fix
Städ, fönsterputs,
flyttstädning mm.

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

PERSIENNER

TOMTARBETEN

STÄDNING

TAKARBETEN

VVS ARBETEN

PLÅTSLAGERIARBETE

VVS ARBETEN

SWIMMINGPOOLER

TRANSPORTER

Kungörelser
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 TISDAG 5/5

6.05 Gomorron  
Sverige sammandrag. 
6.25 Gomorron  
Sverige. 
10.00 Smak av England. (R) 
10.45 Fråga doktorn. (R) 
11.30 Historiska personligheter. (R) 
11.50 Justitia. (R) 
12.20 Välja väg. (R) 
12.50 Vem bor här? (R) 
13.50 LA shrinks. (R) 
14.35 Räkna med bråk. 
16.10 Gomorron Sverige  
sammandrag. 
16.30 Strömsö. 
17.10 Delat land med Niklas Källner. 
17.30 Sverige idag. 
18.00 Nyheter. 
18.45 Go’kväll. 
19.30 Nyheter. 
20.00 Trädgårdstisdag. 
21.00 Inför Eurovision song contest. 
22.00 Kobra. 
22.30 The honourable woman. 
23.30 Rapport. 
23.35–6.00 Nattsändningar.

8.05 Världens fakta: 
Tysklands fall. (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: Tysklands fall. 
18.55 En bild berättar. (R) 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 Kärlek och svek. 
20.00 Korrespondenterna. 
20.30 Fantastiska hus. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.15 Krisdokument –  
en överlevnadsguide. 
22.30 Nurse Jackie. 
22.55 Våra sjukdomars historia. (R) 
23.45 Rare birds –  
Svansjön bakom kulisserna. (R) 
0.45 Nyheter. 
3.05 Debatt. (R) 
3.50–5.06 Nattsändningar.

6.00 Project runway all stars.  
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. (R) 
10.05 The real housewives  
of Beverly Hills. (R) 
11.00 Navy CIS. 
12.00 Masterchef USA. 
13.00 Lyxfällan. (R) 
14.00 Sex and the city. 
15.00 Project runway all stars. 
16.00 The real housewives  
of Orange County. 
17.00 The real housewives  
of Beverly Hills. 
18.00 Lyxfällan. 
19.00 Masterchef USA. 
20.00 Svenska Hollywoodfruar. 
21.00 Kniven mot strupen. 
22.00 Min hemlighet. 
22.30 Marry me. 
23.00 How I met your mother. (R) 
0.00–6.00  Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Malou efter tio.
11.35 Hem till gården. 
12.45 Coronation street. 
13.50 Mannen som talar 
med hundar. (R) 
14.50 Mitt kök. (R) 
15.25 Halv åtta hos mig. (R) 
15.55 George Clarke fixar ditt hem.  
16.55 Äntligen hemma. (R) 
17.55 Vardagspuls. 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheter. 
19.30 Halv åtta hos mig. 
20.00 Äntligen hemma. 
21.00 Unga bönder. 
22.00 Nyheterna. 
23.00 Hawaii five - 0. (R) 
23.55–5.10  Nattsändningar.

6.00 America’s funniest 
home videos. 
6.25 Desperate house-
wives. (R) 
7.15 Frisörakuten. (R) 
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 Frisörakuten. 
14.00 Vänner. (R) 
15.00 The little couple. 
16.05 Private practice. 
17.05 Grey’s anatomy. 
18.00 Vänner. 
19.00 The Big bang theory. 
20.00 Ullared –  
jakten på storsäljaren. 
21.00 The Big bang theory. 
21.30 Mom. 
21.55 Black-ish. 
22.25 The middle. 
22.55 The Big bang theory. (R) 
23.55 Criminal minds. 
0.50 2 1/2 män. 
1.50 CSI. 
2.45 Murdoch mysteries. 
3.35-6.00 Nattsändningar.

 ONSDAG 6/5

6.00 Rapport. 
6.05 Gomorron  
Sverige sammandrag. 
6.25 Gomorron Sverige. 
10.00 Strömsö. (R) 
10.40 Go’kväll. (R) 
11.25 Trädgårdstisdag. (R) 
12.25 Mästarnas mästare. 
13.25 Ginas show. (R) 
13.50 Kobra. (R) 
14.20 The queen. 
16.00 Gomorron Sverige  
sammandrag. 
16.20 Vårt bröllop. 
17.10 Delat land med Niklas Källner. 
17.30 Sverige idag. 
18.00 Nyheter. 
18.45 Go’kväll. 
19.30 Nyheter. 
20.00 Ett Sverige – debatten. 
21.00 In the club. 
21.55 Pappa kom fram. (R) 
22.00 Justitia. (R) 
22.30 Diktatorn. (R) 
23.00 Tonårsmammor. 
23.30 Rapport. 
23.35 Dox: Jag stannar tiden. (R) 
1.00–6.00 Nattsändningar.

8.05 Världens fakta: 
Tysklands fall. (R) 
9.00 SVT Forum. 
16.20 Korrespondenterna. (R) 
16.50 Fotbollskväll. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Världens fakta:  
Den svensknorska truppen. 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 Kärlek och svek. 
20.00 Låna för livet! 
20.30 Camillas klassiska. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.15 Babel. (R) 
23.15 Pixadores. (R) 
0.10 Ett danssteg för livet. (R) 
0.40 Nyheter. 
1.15 Korrespondenterna. (R) 
1.45 Nyheter. 
3.05 Landet runt. (R) 
3.50–5.06 Nattsändningar.

6.00 Project runway all stars.  
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. (R) 
10.05 The real housewives  
of Beverly Hills. (R) 
11.00 Navy CIS. 
12.00 Masterchef USA. 
13.00 Lyxfällan. (R) 
14.00 Sex and the city. 
15.00 Project runway all stars. 
16.00 The real housewives  
of Orange County. 
17.00 The real housewives  
of Beverly Hills. 
18.00 Lyxfällan. 
19.00 Masterchef USA. 
20.00 Chicago fire. 
21.00 Navy CIS. 
22.00 Min hemlighet. 
22.30 Mozart in the jungle. 
23.05–6.00  Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Malou efter tio. 
11.35 Hem till gården. 
12.45 Coronation street. 
13.50 Mannen som talar 
med hundar. (R) 
14.50 Mitt kök. (R) 
15.25 Halv åtta hos mig. (R) 
15.55 George Clarke fixar ditt hem. 
16.55 Äntligen hemma. (R) 
17.55 Vardagspuls. 
18.25 Lotto, Joker och Drömvinsten. 
18.35 Vardagspuls, forts. 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheter. 
19.30 Halv åtta hos mig. 
20.00 Studio: Hockey-VM. 
20.10 Ishockey: Sverige–Kanada. 
22.35 Studio: Hockey-VM. 
23.00 VM med Wikegård. 
23.30 Hawaii five - 0. (R) 
0.30 Brottskod: Försvunnen. (R) 
1.25 The killing. (R) 
2.25–5.05 Nattsändningar.

6.00 America’s funniest 
home videos. 
6.25 Desperate house-
wives. (R) 
7.15 Frisörakuten. (R) 
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 Frisörakuten. 
14.00 Vänner. (R) 
15.00 The little couple. 
16.05 Private practice. 
17.05 Grey’s anatomy. 
18.00 Vänner. 
19.00 The Big bang theory. 
20.00 Nya Arga snickaren. 
21.00 Grey’s anatomy. 
21.55 The mysteries of Laura. 
22.55 The Big bang theory. (R) 
23.50 Criminal minds. 
0.50 2 1/2 män. 
1.45 CSI. 
2.40–6.00 Nattsändningar.

 TORSDAG 7/5

6.00 Rapport. 
6.05 Gomorron Sveri-
ge sammandrag. 
6.25 Gomorron Sverige. 
10.00 Hem till byn. (R) 
11.00 Go’kväll. (R) 
11.45 Landet runt. (R) 
12.30 Tonårsmammor. (R) 
13.00 Arvingarna. (R) 
13.55 Ett Sverige – debatten. (R) 
14.55 Gomorron Sverige s 
ammandrag. 
15.15 Minnenas television:  
Nöjesmassakern. 
16.20 Karl för sin kilt. 
17.10 Delat land med Niklas Källner. 
17.30 Sverige idag. 
18.00 Nyheter. 
18.45 Go’kväll. 
19.30 Nyheter. 
20.00 Djursjukhuset. 
21.00 Hundra procent bonde. 
21.30 Välkommen till Sverige. 
22.00 Debatt. 
22.45 Val i Storbritannien. 
23.45 Rapport. 
23.50 Arvingarna. (R) 
0.45–6.00  Nattsändningar.

8.00 Världens fakta: 
Den svensknorska 
truppen. (R) 
9.00 SVT Forum. 
16.20 Agenda. (R) 
17.05 Det goda livet. 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Världens fakta: Fred i Europa. 
18.55 En bild berättar. (R) 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 Kärlek och svek. 
20.00 Dokument inifrån: Den enda 
vägens politik. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.15 An education. 
23.50 Sagan om Atletico Husby. (R) 
0.50 Nyheter. 
1.15 Rakt på. (R) 
1.45 Nyheter. 
3.05 Sverige. (R) 
3.35–5.06 Nattsändningar.

6.00 Project runway all stars. 
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. (R) 
10.05 The real housewives  
of Beverly Hills. (R) 
11.00 Navy CIS. 
12.00 Masterchef USA. 
13.00 Lyxfällan. (R) 
14.00 Sex and the city. 
15.00 Project runway all stars. 
16.00 The real housewives  
of Orange County. 
17.00 The real housewives  
of Beverly Hills. 
17.55 Lyxfällan. 
19.00 Masterchef USA. 
20.00 Lyxfällan. 
21.00 The blacklist. 
22.00 State of affairs. 
23.00 How I met your mother. (R) 
0.00–6.00  Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Malou efter tio. 
11.35 Hem till gården. 
12.45 Coronation street. 
13.50 Mannen som talar 
med hundar. (R) 
14.50 Mitt kök. (R) 
15.25 Halv åtta hos mig. (R) 
15.55 Mitt galna hem. (R) 
16.55 Äntligen hemma. (R) 
17.55 Vardagspuls. 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheter. 
19.30 Halv åtta hos mig. 
20.00 Studio: Hockey-VM. 
20.10 Ishockey: Sverige–Tyskland. 
23.00 VM med Wikegård. 
23.30 Hawaii five - 0. (R) 
0.30 Brottskod: Försvunnen. (R) 
1.25 The killing. (R) 
2.20 Van Veeteren. (R) 
4.15–5.05 Nattsändningar.

6.00 America’s funniest 
home videos. 
6.25 Desperate  
housewives. (R) 
7.15 Frisörakuten. (R) 
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 Frisörakuten. 
14.00 Vänner. (R) 
15.00 The little couple. 
16.05 Private practice. 
17.05 Grey’s anatomy. 
18.00 Vänner. 
19.00 The Big bang theory. 
20.00 Star Wars: Episod 4 –  
stjärnornas krig. 
22.30 The Big bang theory. (R) 
23.25 Criminal minds. 
0.20 2 1/2 män. 
1.20 Motherhood. 
3.00 90210. 
3.50 Ugly Betty. 
4.35 Ellen DeGeneres show. (R) 
5.15–6.00 Nattsändningar.

 FREDAG 8/5

6.00 Rapport. 
10.00 Vårt bröllop. 
10.50 Go’kväll. (R) 
11.35 Hundra procent bonde. (R) 
12.05 Välkommen till Sverige. (R) 
12.35 Inför Eurovision song contest.  
13.35 Debatt. (R) 
14.20 Djursjukhuset. (R) 
15.20 Gomorron Sverige  
sammandrag. 
15.40 Columbo. 
17.10 Delat land med Niklas Källner. 
17.30 Sverige idag. 
18.00 Nyheter. 
18.45 Go’kväll. 
19.30 Nyheter. 
20.00 Roliga timmen. 
21.00 Mord i paradiset. 
22.00 Tannbach – ett krigsöde. 
23.30 Rapport. 
23.35 Hem till byn. (R) 
0.35 Trädgårdstisdag. (R) 
1.35 Debatt. (R) 
2.20 Sverige. (R) 
2.50–6.10  Nattsändningar.

8.05 Världens fakta: 
Fred i Europa. (R) 
9.00 SVT Forum. 
16.00 Rapport. 
16.05 SVT Forum. 
16.20 Sagan om Atletico Husby. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Världens fakta:  
När amerikanerna kom till byn. 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 Kärlek och svek. 
20.00 Ta plats –  
en film om Lo Kauppi. 
21.00 Aktuellt. 
21.30 Sportnytt. 
21.45 German shepherd. 
21.55 En djävulsk fälla. 
23.30 Ett danssteg för livet. (R) 
0.00 Nurse Jackie. (R) 
0.25 Fantastiska hus. (R) 
0.55 Nyheter. 
3.05 Gudstjänst. (R) 
3.50 24 Vision. 
4.00 Rapport. 
4.05–5.06 Nattsändningar.

6.00 Project runway all stars. 
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. (R) 
10.05 The real housewives  
of Beverly Hills. (R) 
11.00 Navy CIS. 
12.00 Masterchef USA. 
12.55 Lyxfällan. (R) 
14.00 Sex and the city. 
15.00 Project runway all stars. 
16.00 The real housewives  
of Orange County. 
17.00 The real housewives  
of Beverly Hills. 
17.55 Lyxfällan. 
19.00 The real housewives  
of Beverly Hills. 
20.00 Backstrom. 
21.00 How I met your mother. 
21.30 The nanny diaries. 
23.45 Georgia rule. 
2.00–6.00  Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Malou efter tio.  
11.35 Hem till gården. 
12.45 Coronation street. 
13.50 Mannen som talar 
med hundar. (R) 
14.50 Mitt kök. (R) 
15.25 Från ett hus till ett hem. 
15.55 Mitt galna hem. (R) 
16.50 Äntligen hemma. (R) 
17.50 Hästen är din. 
17.55 Vardagspuls. 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheter. 
19.30 Postkodmiljonären. 
20.00 Let’s dance 10 år. 
21.30 Ack Värmland. 
22.00 Nyheterna och sport. 
22.15 Vädret. 
22.25 Let’s dance 10 år, forts. 
22.55 Sin city. 
1.25 Påtaglig fara. 
4.15–4.45 Nattsändningar.

6.00 America’s funniest 
home videos. 
6.25 Desperate house-
wives. (R) 
7.15 Frisörakuten. (R) 
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 Frisörakuten. 
14.00 Vänner. (R) 
15.00 The little couple. 
16.05 Private practice. 
17.05 Grey’s anatomy. 
18.00 Chrisley knows best. 
19.00 Ullared –  
jakten på storsäljaren. (R) 
20.00 Star Wars: Episod 5 –  
rymdimperiet slår tillbaka. 
22.30 The mysteries of Laura. (R) 
23.30 What’s love got to do with it. 
1.50 Castle. (R) 
2.45 CSI. 
3.35–6.00Nattsändningar.

 LÖRDAG 9/5

6.10 Fråga doktorn. 
6.55 Debatt. (R) 
7.40 Ett Sverige – de-
batten. (R) 
8.40 Ett sånt liv! (R) 
10.05 Trädgårdstisdag. (R) 
11.05 Vem bor här? (R) 
12.05 Hundra procent bonde. (R) 
12.35 In the club. (R) 
13.30 Inför Eurovision song contest.  
14.30 Mästarnas mästare. (R) 
15.30 Handboll: Kristianstad–Ystad.  
17.30 Delat land med Niklas Källner. 
17.50 Helgmålsringning. 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 
18.15 Go’kväll. 
19.00 Sverige. 
19.30 Nyheter. 
20.00 Smartare än en femteklassare. 
21.00 Ginas show. 
21.25 Mr Selfridge. 
22.10 Tannbach – ett krigsöde. 
23.40 Rapport. 
23.45–6.05  Nattsändningar.

8.00 Världens fakta: 
När amerikanerna 
kom till byn. (R) 
9.00 Rapport. 
9.05 Agenda. (R) 
9.50 Lenas resor. (R) 
10.00 Rapport. 
10.05 Poliskvinnor. 
10.30 Kärlek och svek. (R) 
13.10 Vetenskapens värld. (R) 
14.10 Babel. (R) 
15.10 Ta plats –  
en film om Lo Kauppi. (R) 
16.10 Sverige idag  
på romani chib/lovari. 
16.15 Rapport. 
16.20 Sverige idag  
på romani chib/arli. 
16.25 Allt om lin. 
16.30 Dokument inifrån:  
Den enda vägens politik. (R) 
17.30 Sagan om Atletico Husby. (R) 
18.30 Ett danssteg för livet. 
19.00 Balettpojkarna. 
20.15 Älska isen! 
21.15 En liten fransk stad. 
22.55–5.05 Nattsändningar.

6.00 Top model England. 
7.00 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. (R) 
7.55 Jims värld. (R) 
8.45 How I met your mother.
9.15 Marry me. (R) 
9.40 The Goldbergs. 
10.10 Revenge. 
11.05 Meddling mom. 
12.50 The real housewives  
of Beverly Hills. (R) 
13.50 Masterchef USA. (R) 
15.50 Project runway all stars. (R) 
16.50 The nanny diaries. 
19.00 Hasselhoff –  
en svensk talkshow. 
20.00 Parneviks. (R) 
21.00 How I met your mother. 
21.30 Bridget Jones dagbok. 
23.45 Dream house. 
1.25 Anger management. 
1.55 69 saker du vill veta om sex. 
2.55–6.00  Nattsändningar.

6.05 Lucky dog – 
en andra chans. (R) 
6.35 Barnprogram. 
7.58 Nyhetsmorgon. 
11.25 Let’s dance 10 år.  
12.50 Let’s dance 10 år, forts. (R) 
13.30 Ernst i Toscana. (R) 
14.30 Jamie Oliver:  
Middag på 30 minuter. (R) 
15.00 Äntligen hemma. (R) 
16.00 Studio: Hockey-VM. 
16.10 Ishockey: Finland–Slovakien. 
18.35 Vinnare V75. 
19.00 Nyheterna. 
19.10 Sporten. 
19.25 Vädret. 
19.30 Postkodmiljonären. 
20.00 Studio: Hockey-VM. 
20.10 Ishockey: Sverige–Schweiz. 
22.35 Studio: Hockey-VM. 
23.00 Hans och Greta: Häxjägare. 
0.50 Warrior. 
3.50 Jamie Oliver:  
Middag på 30 minuter. (R) 
4.30–5.00 Jesper möter Jamie.

6.00 Ultimate  
Spiderman. 
6.25 Gilmore girls. 
7.20 The neighbors. 
7.45 90210. 
8.35 Brothers & sisters. 
9.30 Joey. 
10.25 Kirstie’s vintage homes -  
wedding special. (R) 
11.30 Top 20 funniest. (R) 
12.25 Sofias änglar. (R) 
13.25 Nya Arga snickaren. (R) 
14.25 Partaj. (R) 
15.25 Race to witch mountain. 
17.20 Black-ish. (R) 
17.50 Mom. (R) 
18.20 Polisskolan 4 -  
kvarterspatrullen. 
20.00 Star Wars: Episod 6 –  
jedins återkomst. 
22.40 Jonah Hex. 
0.10 Rizzoli & Isles. 
1.05 CSI. 
2.55 Nikita. 
4.15 The lying game. 
4.55–6.00 Nattsändningar.

 SÖNDAG 10/5

7.30 Vårt bröllop. (R) 
8.20 Djursjukhuset. 
9.20 Minnenas televi-
sion: Nöjesmassakern. (R) 
10.25 Landet runt. (R) 
11.10 Go’kväll. (R) 
11.55 Hem till byn. (R) 
12.55 Välkommen till Sverige. (R) 
13.25 Roliga timmen. (R) 
14.25 Smartare än en femteklassare. 
15.25 Tonårsmammor. (R) 
15.55 Karl för sin kilt. (R) 
16.45 Mr Selfridge. (R) 
17.30 Ginas show. (R) 
17.55 Nyheter. 
18.15 Landet runt. 
19.00 Nyheter. 
20.00 Mästarnas mästare. 
21.00 Frikänd. 
21.45 Tannbach – ett krigsöde. 
23.30 Rapport. 
23.35–6.00  Nattsändningar.

9.00 Rapport. 
9.05 Sverige idag på 
romani chib/lovari. 
9.10 Sverige idag på romani chib/arli.  
9.15 Det goda livet. (R) 
9.30 Fantastiska hus. (R) 
10.00 Rapport. 
10.05 Gudstjänst. 
10.50 Arkitekturens pärlor. 
11.00 Rapport. 
11.05 Korrespondenterna. (R) 
11.35 Ett danssteg för livet. (R) 
12.05 Rapport. 
12.10 Vem vet mest? (R) 
14.40 Lenas resor. (R) 
14.50 Camillas klassiska. (R) 
15.20 Krisdokument –  
en överlevnadsguide. (R) 
15.35 Rapport. 
15.40 Sverige idag på meänkieli. 
15.45 Balettpojkarna. (R) 
17.00 UR. 
18.00 Motor: STCC. 
19.00 Världens natur:  
Irlands mäktigaste flod. 
20.00 Agenda: Partiledardebatt. 
21.00 Aktuellt. 
21.15 Agenda: Partiledardebatt. 
22.00 Sportnytt. 
22.10–5.05  Nattsändningar.

6.00 Top model Australien. 
7.00 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. (R) 
7.55 Jims värld. (R) 
8.45 How I met your mother. 
9.15 Marry me. (R) 
9.40 The Goldbergs. 
10.10 Revenge. 
11.05 Royal pains. 
12.00 Hot in Cleveland. (R) 
12.30 Game of crowns. 
13.30 Real girl’s kitchen. 
14.00 Masterchef USA. (R) 
16.00 Hasselhoff –  
en svensk talkshow. (R) 
17.00 Kniven mot strupen. (R) 
18.00 Lyxfällan. (R) 
19.00 Svenska Hollywoodfruar. (R) 
20.00 Bones. 
21.00 Lyckan, kärleken och  
meningen med livet. 
23.55 The blacklist. (R) 
0.55 Backstrom. (R) 
1.55–6.00 Nattsändningar.

6.05 Lucky dog –  
en andra chans. (R) 
6.35 Barnprogram. 
7.58 Nyhetsmorgon. 
11.25 Crocodile Dundee. 
13.30 Unga bönder. (R) 
14.30 Tinas sommarkök. (R) 
15.30 Jamie Oliver:  
Middag på 30 minuter. (R) 
16.00 Studio: Hockey-VM. 
16.10 Ishockey: Tyskland–Tjeckien.  
19.00 Nyheter. 
19.30 Jamie Oliver:  
Middag på 30 minuter. (R) 
20.00 Min farmor och  
förintelsen. 
21.00 Johan Falk: Kodnamn Lisa. 
22.00 Nyheter. 
22.15 Johan Falk:  
Kodnamn Lisa, forts. (R) 
23.25 Fotbollskanalen Europa. 
0.05 Life at the extreme:  
Volvo ocean race. (R) 
0.35–5.00 Nattsändningar.

6.00 Ultimate  
Spiderman. 
6.25 Gilmore girls. 
7.20 The neighbors. 
7.45 90210. 
8.35 Brothers & sisters. 
9.30 Joey. 
10.20 Girl vs Monster. 
12.05 Extreme couponing. 
13.05 Chrisley knows best. (R) 
14.00 Bergs bärbara talkshow. 
15.00 Biggest loser. 
16.00 Grey’s anatomy. (R) 
17.00 True Tori. 
18.00 Real housewives  
of New Jersey. 
19.00 Ullared –  
jakten på storsäljaren. (R) 
20.00 Castle. 
21.00 Partaj. 
22.00 Sånt är livet. 
22.30 The Carbonaro effect. 
23.00 CSI. (R) 
23.55 Stalker. (R) 
0.50 2 1/2 män. 
1.50–6.00 Nattsändningar.
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6.00 Rapport. 
6.05 Gomorron Sveri-
ge sammandrag. 
6.25 Gomorron Sverige. 
10.00 Ett sånt liv! 
11.30 Landet runt. (R) 
12.15 Strömsö. (R) 
12.55 Roliga timmen. (R) 
13.55 Smartare än en femteklassare. 
14.55 Grisjakten. 
16.25 Gomorron Sverige  
sammandrag. 
16.45 Smak av England. 
17.30 Sverige idag. 
18.00 Nyheter. 
18.45 Fråga doktorn. 
19.30 Nyheter. 
20.00 Vem bor här? 
21.00 Arvingarna. 
22.00 Dox: Full rulle i Kina. 
23.25 Rapport. 
23.30 Smartare än en femteklassare.  
0.30 Mästarnas mästare. (R) 
1.30 Trädgårdstisdag. (R) 
2.30–6.00  Nattsändningar.

7.55 UR. 
8.55 Sverige idag 
på meänkieli. (R) 
9.00 SVT Forum. 
16.00 Rapport. 
16.05 SVT Forum. 
16.20 Gudstjänst. (R) 
17.05 Kuling 265 dagar om året. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Världens museer:  
Palacio Real. (R) 
18.45 Det goda livet. 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 Antikduellen. 
20.00 Vetenskapens värld. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.15 Fotbollskväll. 
22.45 True blood. 
23.40 Våra sjukdomars historia. (R) 
0.30 Såna är föräldrar. (R) 
0.50 Nyheter. 
4.05 Gomorron Sverige sammandrag. 
4.25 24 Vision. 
5.00–5.06  Nattsändningar.

6.00 Project runway all stars. 
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. (R) 
10.05 The real housewives  
of Beverly Hills. (R) 
11.00 Navy CIS. 
12.00 Masterchef USA. 
12.55 Lyxfällan. (R) 
14.00 Sex and the city. 
15.00 Project runway all stars. 
16.00 The real housewives of Orange 
County. 
17.00 The real housewives  
of Beverly Hills. 
17.55 Lyxfällan. 
19.00 Masterchef USA. 
20.00 Tonårsbossen. 
21.00 Project runway all stars. 
22.00 Revenge. 
23.00 How I met your mother. (R) 
0.00 Sex and the city. (R) 
1.20 Masterchef USA. (R) 
2.10–6.00  Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
9.55 Malou efter tio. (R) 
11.35 Hem till gården. 
12.45 Coronation street. 
13.50 Mannen som talar 
med hundar. (R) 
14.55 Mitt kök. (R) 
15.25 Halv åtta hos mig. (R) 
15.55 Mitt galna hem. (R) 
16.55 Fotbolls-VM trupputtagningen. 
17.55 Vardagspuls. 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheterna. 
19.15 Sporten. 
19.20 Vädret. 
19.30 Halv åtta hos mig. 
20.00 Studio: Hockey-VM. 
20.10 Ishockey: Sverige–Frankrike. 
22.35 Studio: Hockey-VM. 
23.00 VM med Wikegård. 
23.30 Hawaii five - 0. (R) 
0.30 112 – på liv och död. (R) 
1.25–5.00  Nattsändningar.

6.00 America’s funniest 
home videos. 
6.25 Desperate  
housewives. (R) 
7.15 Frisörakuten. (R) 
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 Frisörakuten. 
14.00 Real housewives  
of New Jersey. (R) 
15.00 The little couple. 
16.05 Private practice. 
17.05 Grey’s anatomy. 
18.00 Vänner. 
19.00 The Big bang theory. 
20.00 Sofias änglar. 
21.00 CSI. 
21.55 Stalker. 
22.55 The Big bang theory. (R) 
23.50 Criminal minds. 
0.45–6.00  Nattsändningar.



 NVP SISTA FRÅGAN:

Vilket skolämne skulle 
du vilja ha extra under-
visning i?

Julia Nordström 
Andersson, 16 år, 
studerande, Salt-
sjö-Boo:

– Matte, för det 
är mitt svagaste 
ämne. 

Jonathan Laut-
mann, 17 år, stu-
derande, Värmdö:

– Matte, det är 
svårast att plug-
ga. 

Matilda Sjöholm, 
17 år, studerande, 
Enskede:

- Det skulle va-
ra skönt med ex-
tra hjälp i matte. 

Ebba Österlund, 
16 år, studerande, 
Saltsjö-Boo:

– Jag har redan 
matte, man får in-
te tillräckligt med 
hjälp med det på 
de vanliga lektio-
nerna. Läs om den nya matte-

klubben på sidan 20. 










