
Ökad militär närvaro 
stoppar nybyggen
SKÄRGÅRDEN Allt färre bygglov beviljas på 
Sandhamn med omnejd. Den direkta orsaken 
är att kommunen har missat att skicka lovären-

den på remiss till Försvarsmakten, som nu sätter 
stopp för många byggen. Att Försvaret har akti-
verat Korsöbasen är en annan orsak. ➤7

 

BOO/ÄLTA Snart är gen-
dopningen här. Den pro-
blematiken tar bröderna 
Mathias och Jonas Karlsson 
upp i sin debutbok ”Enhör-
ningen”, där en fuskande 
diskuskastare tar sikte på 
OS i Rio de Janeiro. ➤35

NACKA 16

Tio utegym  
ska byggas

NÄRINGSLIV 20

Uppåt för  
räntesänkare

KULTUR 30

Han skildrar ett 
tudelat Fisksätra 

NACKA 9

Man häktad för 
mord i lägenhet

SPORTEN

Grannarna går 
ihop mot inbrott
HEMMESTA Sen augusti 
har Hemmesta drabbats 
av en inbrottsvåg. Nu har 
boende tröttnat, och börjat 
patrullera gatorna dagar, 
kvällar och nätter. I tisdags 
lyckades man avvärja ett 
inbrottsförsök.  ➤14

Värmdö säger 
nej till skolskjuts
VÄRMDÖ Amandas skol-
gång i Värmdö slutade 
utan betyg och med kritik 
från Skolinspektionen mot 
Värmdö. När Amanda nu 
har hittat en ny väg framåt 
vill kommunen inte stötta 
med skolskjuts.  ➤8-9
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Bänknötare som 
sprider glädje
BOO Om du har besökt Or-
minge en vardagsförmid-
dag har du säkert sett dem. 
NVP har träffat gubbarna 
på bänken, som sprider 
trivsel i centrum. ➤18

FOTO: JENNY FREJING

Bra drag på dubbla hundraårskalas 
NACKA I förra veckan firades två hundraåringar stort i Nacka – Björknässkolan och Skurubron. ➤12
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De har pulkabacken på taket ➤28
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F örsvarsmakten har tagit 
Värmdö kommun i örat för 
att de glömt borta att infor-

mera om bygglov i strategiskt 
känsliga områden. Det säger kan-
ske en del om det säkerhets- 
politiska läget. 

För bara några år sedan var det 
tvärtom. Då sålde Fortifikations-
verket ut gamla försvarsfästen. 
En försäljning som Värmdö ofta 
motsatte sig, eftersom de inte ville 
ha privat bebyggelse när militären 
drog sig undan. Både försäljning-
en av Oxudden på Sandhamn och 
Sandöbatteriet är sådana exem-
pel.Till och med Korsö – en plats 
som pekas ut som av riksintresse 

för Försvarsmakten – var till salu 
för tio år sedan.

Men pendeln har alltså svängt. 
Nu anses den militära närvaron 
så påtaglig och störande att de 
flesta bygglovsansökningar på 
Sandhamn fått nobben. På ett 
smått ironiskt sätt bidar därför 
Försvarsmakten till att värna om 
det orörda skärgårdslandskapet. 
Med god hjälp av Putin, skulle 
man kunna gissa?

Putin har annars knappast gjort 
sig känd som en vän av skärgår-
dens miljö. I år började lagen om 
förbud av toatömning från fritids-
båtar i svenska vatten att gälla. 

Ett förbud som många ser som lite 
som ett slag i luften, då de stora 
färjorna fortfarande får dumpa sitt 
avfall på internationellt vatten. Ett 
förbud var på gång – men Putins 
Ryssland vägrade att skriva under. 

Vilka toaregler som gäller för 
u-båtar är oklart.

Putin sätter p för 
byggen i Sandhamn

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.

Vad är unikt med Värmdö?
Självklart vår skärgård 

och natur, men också vår 
bruksort Gustavsberg. Nu 
omdanas Gustavsberg med 
all ny bostadsbyggnation. 
Då gäller det som alltid har 
varit karakteristiskt för oss 
boende på Värmdö, det vill 
säga brukssamhället. Det är 

inte många byggnader kvar. 
Dock har vi ett av de äldsta 
husen kvar. Det är Tork-
huset, som idag inrymmer 
Porslinsmuséet. Man kän-

ner sig andaktsfull vid inträ-
dandet i detta hus. Tänk att 
här har de flesta av muséets 
föremål varit. Det upplever 
man vid en vandring genom 
de olika rummen. Rädda 
denna unika känsla.

Att flytta muséet till an-
dra lokaler tar död på upp-
levelsen av autenticitet. En 
gång i tiden gjordes ett stort 
misstag. Det var när bränn- 
ugnarna revs – symbolen i 
kommunens vapen. 

Gör inte samma fatala 
misstag igen. Bevara Tork-
huset med dess samlingar 
till eftervärlden, så att vi 
kan minnas Gustavsberg, 
som det var under dess stor-
hetstid.

Ralf Boström

Kommunvapnet 
är redan raderat

INSÄNT  

LÄSARBILDEN

Förra helgen var vi på Nacka 
IP lördag och söndag i sam-
band med Nackamästerska-
pen i fotboll.

Minstingen (ett år) gjor-
de i blöjan och döm om 
min förvåning när jag efter 
konsultation med vaktmäs-
taren konstaterade att det 
inte finns skötbord på an-

läggningen! Alltså... Nacka 
kommuns största idrottsan-
läggning har inte  ett enda 
skötbord att erbjuda på 
någon av sina toaletter. Det 
lustiga i kråksången är att 
enligt vaktmästaren så är  
toaletterna nyrenoverade.

På det fina kommunhuset 
finns det däremot såklart 

skötbord, men jag antar att 
ingen vaktmästare kan öpp-
na för nerbajsade barn där 
på helgerna.

Det är också rimligt att 
anta att det rör sig fler 
föräldrar med blöjbarn på 
Nacka IP än på kommun-
huset.

Stefan Fagerli

Blöjbyte omöjlig övning på IP

ANDERS MILDE

anders.milde@nvp.se

Österledens vara eller 
icke vara debatterades 
eldfängt i samband med 
nyheten att Värmdö lovar 
11 300 nya bostäder om 
förbindelsen byggs.

Blir mer och mer för-
bannad på (uppenbart) 
inflyttade kommunpo-
litiker som fullständigt 
nedmonterar vår skär-
gårdskommun bit för bit. 

0766:an

Österled snarast! Stock-
holm enda huvudstaden 
i Europa – utom Tirana 
i Albanien – som inte 
har en ringled. Komplett 
huvudlöst av så kallade 
miljövänner att ha stop-
pat denna led så länge.

Olof Malmlöf

Det parti som gör det till 
sin hjärtefråga att beva-
ra Storskogen kommer 
få min röst i kommande 
kommunval. Sorry Mo-
deraterna, i kommun-
valen lär ni inte se den 
rösten något mer! Peter

Kommentarer 
från NVP.se

Ett stort tack för  
hjälpen vid olyckan!
Ett jättestort tack till den 
bilförare som i torsdags 
hjälpte mig så mycket då jag 
halkade omkull med cykeln 
och slog mig riktigt illa på 
Mjölnarvägen, och som en-
visades med att kalla på am-
bulans. Också ett jätte stort 
tack till den läkaren som 
lade ett fackmannamässigt 

första förband och som in-
struerade mig så vänligt tills 
ambulansen tog över. 

Behöver jag nämna att 
även akuten på SÖS tog 
hand om mig på ett mycket 
fint och proffsigt sätt? Efter-
åt kändes det fantastiskt att 
så många bryr sig om en.

Peter Saers, Kvarnholmen 
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Resenärerna på Sjövägen möttes i torsdags av tät dimma i Saltsjöqvarn.  FOTO: OLLE NORRBY

”Man känner 
sig andaktsfull 
vid inträdandet 
i detta hus”

TACK BUSSFÖRAREN OCH  
ALLA BILISTER som 8 oktober vid 
18-tiden noterade min lösspring-
ande, vita hund på Stavsnäsvägen, i 
kurvan vid Alrotsvägen. Han gled ur sitt 
nya, lite stela halsband och tassade för-
virrat omkring på vägen! Han kände 
på sig att någonting var galet men visste inte vad 
han skulle göra. Tack att ni inte körde fort och att ni 
hade ögonen med er! Ni räddade livet på honom och 
kanske även på mig. Jag är evigt tacksam! Matte

DAGENS ROS till den vänliga själ och 
schyssta medmänniska som lämna-
de in min tappade mobiltelefon , till 
Nacka Dojos reception, förra onsdags-
kvällen. Och tack till dig i receptionen 
som svarade när sonen ringde.
 Hälsningar, övningskörarna från Björknäs
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PRÖVAT 
AA ÄNNU?

Önskan att sluta dricka är det enda kravet
för att vara med i Anonyma Alkoholister!

AA Gustavsberg – Tis/Fre 19.00, Sön 09.00
Värmdögatan 3, Gustavsberg 

Behöver du hjälp? Tel: 08-720 38 42
Vi är  många som stödjer varandra 

och är lika anonyma som du.
www.aa.se

Välkommen i vår gemenskap.

GRATIS fönsterputs
vid storstäd & flyttstäd

-50 % i rutavdrag

tel 070-332 12 00
rent@snyggthem.se

NACKA/VÄRMDÖ En väl 
fungerande kollektivtrafik 
är nyckeln till en välmåen-
de stockholmsregion. Det är 
av yttersta vikt att Nackas 
invånare har tillgång till 
snabba och tillförlitliga 
förbindelser till resten av 
regionen för jobb och skola, 
samtidigt är det en viktig 
faktor  för att människor 
och företag ska lockas att 
bosätta sig i Nacka. Lands-
tingsmoderaterna tog redan 
i våras bort den planerade 
dubbelspårssatsning på 
Saltsjöbanan som skulle 
möjliggöra 12-minuters- 
trafik på en hårt belastad 
Saltsjöbana. Av de 1 451 
miljonerna som skulle sat-
sas på rent underhåll och 
minska buller lyfte de ut 
den satsning för 160 miljo-
ner som skulle kunna leda 
till fler resenärer och ökade 
intäkter.  

Nu väljer landstingsmo-
deraterna att även skära 
ner på busstrafiken och 
därmed ytterligare bromsa 
tillväxten i kommunen. I 
Nacka handlar det om färre 
turer på nio linjer, bland 
andra linje 71 och 443. 
Linje 404 läggs ner helt. 
Landstingsmoderaterna 
hävdar att det är nödvän-
digt och försöker skylla på 
Socialdemokraterna, men 
glömmer att nämna att 
krisen i SL:s ekonomi beror 
på den politik som de själva 
fört i nio år. År som präglats 

Replik på Christina Ståldals 
artikel om fristadsförfattare, 
NVP 13 oktober.

Som vanligt så ställer Chris-
tina Ståldal och Nackalis-
tan helt olika saker mot 
varandra. Denna gång är 
det författare som ställs 
mot projektet Konsten att 
bygga stad. Så gör en sann 
populist!

Nacka kommun kommer 
nu att öka sitt flyktingmot-
tagande och det sker nu ett 

snabbt arbete med att skaf-
fa fram bostäder på olika 
sätt. Bl.a planeras ombygg-
nad av kommunala lokaler 
till tillfälliga bostäder som 
beräknas vara klara om 
några veckor. Om en för-
fattare flyr till Sverige från 
en diktatur har denne goda 
möjligheter att få politisk 
asyl men det är ändå rimligt 
att den frågan hanteras på 
samma sätt och på samma 
grund som all annan asyl-
prövning. Det är inte rimligt 

att vissa yrkesgrupper ska 
ha ett särskilt spår in och 
att kommunerna ska ha sär-
skild skyldighet gentemot 
dessa vad gäller bostad, för-
sörjning mm. Snarare är det 
i så fall ett statligt åtagande 
om särskilda regler ska gäl-
la för vissa grupper jämfört 
med andra.

För Nackalistan är till-
varon alltid enkel. Lägger 
pengar på allt möjligt bara 
det inte handlar om Nacka 
stad. Detta eftersom partiet 

ogillar planerna på Nacka 
stad och tunnelbanan. Och 
NL vill inte att Nackaborna 
ska någon positiv bild av 
Nackas utveckling och pla-
ner för framtiden. NL ver-
kar vilja att området runt 
Nacka Forum och in mot 
Stockholm ska fortsätta att 
vara en ”förort” utan hög-
klassig kollektivtrafik. 

Hans Peters, C
ordförande kulturnämnden

M-politik bakom busskris
NACKA/VÄRMDÖ

Alla de nedskärning-

ar i busstrafiken i 

Nacka och Värmdö 

som SL tidigare vars-

lat om, kommer att 

genomföras vid nyår. 

17 linjer får sämre 

turtäthet och linje 

404 läggs ner.

Det stod klart sent i fredags 

eftermiddag, när SL skick-

ade sina beställningar för 

2016 till bussbolagen.
NVP har i flera artiklar 

skrivit om de nedskärning-

ar som planerats när SL 

ska spara. Både Nackas och 

Värmdös politiker  har pro-

testerat mot nedskärningar-

na, men utan att få gehör.
Nacka kallar förlaget 

”olyckligt” och kortsiktigt 

och anser att det utifrån 

det underlag SL skickat ut 

är omöjligt att diskutera 

följderna av nedskärningar-

na, till exempel hur många 

resenärer de linjer har som 

föreslås skäras ner, och hur 

kvarvarande linjer påver-

kas.
 Nacka anser också att 

nedskärningarna ger en 

”negativ symbolisk effekt”.
I SL:s slutliga förslag är 

det 117 linjer i länet som 

får sämre turtäthet istället 

för 133 som det tidigare 

varslats om. Bara fyra linjer 

läggs ner istället för tolv. SL 

har valt att prioritera trafik 

på landsbygden, bland an-

nat i Norrtälje och på Ekerö.

Landsbygden fredas

– Vi har gjort en förändring 

utifrån en helhet. Den sam-

lade bedömning vi gjort är 

att vi fredar landsbygden. 

Områden som har en väl ut-

byggd trafik får ta nedskär-

ningar, medan områden 

med kanske bara en buss el-

ler få avgångar prioriteras, 

säger Suss Forssman Thull-

berg, kommunikationschef 

på SL.
Nedskärningarna görs i 

de trafikområden där avta-

len mellan SL och bussope-

ratörerna gör det möjligt för 

SL att styra trafiken i detalj.

Kommunstyrelsens ordfö-

rande i Nacka, Mats Gerdau, 

M, beklagar att SL inte lyss-

nat på Nackas synpunkter.
– När Slussen ska byggas 

om är det olyckligt att man 

försämrar trafiken till Cen-

tralen. Vi behöver ha andra 

målpunkter än Slussen. 

Samtidigt skär man ner i 

trafiken till Jarlaberg, när 

fler flyttar dit.
– Det är tråkigt att man 

inte lyssnar på oss, men 

kan jag förstå hur man pri-

orterar, eftersom det finns 

områden som skulle ha 

kunnat bli nästan helt utan 

trafik. 

Alternativ förkastades

Förra måndagen hade S och 

MP i landstinget kallat till 

ett extra möte i trafiknämn-

den för att hitta andra sätt 

att spara på. 
Enligt trafiklandstingsrå-

det Christoffer Tamsons, M, 

ansåg trafikförvaltningen 

dock inte att de alternativa 

besparingarna skulle ge till-

räcklig effekt. 
Oppositionens besparings-

förslag innebar bland annat 

att dieselbåtslinjen mellan 

Ulvsunda och Södersjukhu-

set stoppas, att fusket med 

SMS-biljetter minskas samt 

att man inte byter ut spärrar 

som fortfarande fungerar.
LENNART SPETZ

 Här är linjerna 
som drabbas

71 Slussen – Jarlaberg

404 Slussen – Jarlaberg  

420 Slussen – Gustavs-

bergs centrum

421 Orminge centrum –  

Vikingshill

425 Slussen – Gustavs-

bergs Lugnet

428/428X Gustavsbergs 

centrum/Slussen – Björk- 

viks brygga

429/429X Gustavsbergs 

centrum/Slussen – Idalen

430/430X Gustavsbergs C/

Slussen – Eknäs brygga 

443 Slussen – Jarlaberg

443C Stockholm C – Nacka 

strand

445 Slussen – Östra Or-

minge – Gustavsberg

445C Stockholm C – Östra 

Orminge 

446C Stockholm C – Västra 

Orminge

448C Stockholm C – Gus-

tavsvik

462 Hemmesta – Rams-

dalen

467 Gustavsbergs centrum 

– Brunn

474 Slussen – Hemmesta

480C Stockholm C – Mölnvik

Läs mer om detaljerna i 

förändringarna på NVP.se

Förändringarna kommer 

att gälla från och med den 

11 januari 2016.

SL skär ner 18 busslinjer

 Buss 445 är en av de linjer som får sämre turtäthet nästa år. 
ARKIVBILD: JENNY FREJING

av felinvesteringar såsom 
dyr och ineffektiv spårväg 
i innerstaden och signal-
system som havererat. Det 
har rivit upp stora hål i SL:s 
ekonomi samtidigt som 
det bidragit till allt för liten 
ökning av resenärer och 
biljettintäkter. Istället för 
att sanera ekonomin och 
prioritera SL:s kärnverk-
samhet, att köra buss och 
kapacitetsstark spårtrafik, 
så väljer landstingsmodera-
terna att skicka räkningen 
för sina ekonomiska miss-
lyckanden till resenärerna 
genom prishöjningar och 
nedskärningar. 

Landstingsmoderaterna 

behöver se till att täppa 
igen ekonomiska slukhål 
och leverera kollektivtrafik 
av hög kvalitet för de drygt 
15 miljarder som skat-
tebetalare och resenärer 
redan betalar. Men istället 
för att sätta stopp för dyra 
konsulter, havererade sig-
nalsystem och olönsamma 
investeringar i spårvägar 
och båtar, vill de istället 
höja priset och skära ned i 
trafiken. Det drabbar både 
resenärer och Nackas fort-
satta utveckling. 

Vi i S kräver att lands-
tingsmoderaterna tar 
ansvar för sin politik. Det 
får vara nog med ständiga 

prishöjningar, nedskär-
ningar och försämringar av 
SL. M måste ta sitt ansvar 
och städa upp i den oreda 
i SL:s ekonomi som pågått 
under nio år. Inte skylla 
på oppositionen och sedan 
skicka räkningen för sina 
misslyckanden till oss som 
bor i Nacka. 

Maria Kjellsdotter Rydinger, S
ledamot i Stockholms 

landstingsfullmäktige

Viktor Ellström, S
ersättare i Stockholms 

landstingsfullmäktige och 

gruppledare för S i natur- 

och trafiknämnden i Nacka

Christina Ståldal – en sann populist

NVP den 13 oktober. 





Elvaårig flicka 
fick tjuvar att fly
BOO När en elvaårig flicka 
kom hem till radhuset på 
Norrholmsvägen i lördags 
kväll tog hon tre inbrotts-
tjuvar på bar gärning. Hon 
såg hur en man klättrade ut 
från ett fönster. Han ropade 
något, och strax kom yt-
terligare två män utspring-
ande genom ytterdörren. 
Enligt Nackapolisen hann 
inbrottstjuvarna inte få 
med sig något stöldgods.

Chans att tycka 
till om t-banan
NACKA Nyfiken på tunnel-
banan till Nacka? På tors-
dag, den 22 oktober, klock-
an 15-19, håller landstinget 
öppet hus i Nacka stadshus. 
Där går det att få svar på 
frågor, och lämna skriftliga 
synpunkter. Men även den 
som inte kan komma dit 
kan tycka till. Fram till den 
2 november pågår samråd 
om byggskedet för tunnel-
banan. På sll.se/nyatun-
nelbanan finns information 
om var stationsentréer, 
arbetstunnlar och bygg- 
arbetsplatser föreslås ligga. 
Bygget av tunnelbanan be-
räknas pågå 2018-2025.

 NVP NYHETER
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BOO 18 
»Här kan man sitta en stund och lösa världsproblemen»

NOTERAT

NACKA   
Inom 15 år måste 
Nacka göra plats för 
5 200 nya grundsko-
leelever. Redan nu 
märks trängseln. Tre 
stora skolor ska byg-
gas ut, för samman-
lagt en miljard.

Att Nacka ska ”bygga stad” 
är välkänt. Mängder av nya 
lokaler och anläggningar 
krävs för att alla Nackabor 
ska få plats – enligt en be-
räkning från i våras behöver 
kommunen investera 8,6 
miljarder fram till 2030.

Men redan nu är träng-
seln ett faktum, på några av 
kommunens största skolor. 

En utbyggnad startar 
snart på Myrsjöskolan. Pa-
viljongerna på skolgården 
ska ersättas av en ny skol-
byggnad. På Sigfridsborgs 
skola i Älta och Boo gårds 
skola är läget likartat. Sko-
lorna har flera hundra elev-
er mer än de är byggda för. 
Nu finns planer på att ta bort 
paviljonger och uppföra nya 
byggnader. På skolorna ska 
även nya sporthallar byggas. 

Orminge skola härnäst?
Om fullmäktige godkänner 
planerna för Sigfridsborgs 
och Boo gårds skolor blir 
kostnaden drygt en miljard 
för de tre projekten. 

Utöver detta har Sickla 
skola renoverats för 59 mil-
joner. Och ytterligare ett 
stort projekt kan vara på 
gång vid Orminge skola, be-
rättar Nackas fastighetsdi-

rektör Jenny Asmundsson:
– Vi behöver fram till 

2030 öka antalet grundsko-
leplatser med 5 200. Större 
delen av detta kommer att 
ske via nybyggnation på 
nya platser och i samband 
med stadsbyggnadsprojekt. 
På några ställen har vi sä-
kert möjlighet att skapa nya 
platser vid befintliga skolor. 
Vid Orminge skola vi vet till 
exempel att det finns möj-
ligheter att bygga ut.

Samarbete med andra
Hade kostnaden kunnat 
bli lägre, om renovering-
arna gjorts tidigare? 

– Det är alltid en avväg-
ning om man ska arbeta 
med mindre etapper, eller 
om göra ett större, samlat 
projekt. Att vi har ett stort 
behov av investeringar i 
välfärdsfastigheter är ingen 
nyhet. Det finns med i vår 
planering, både genom att 
vi själva ska investera och 
genom att privata fastig-
hetsägare bygger. Ett viktigt 
område är också att se hur 
vi kan samverka med pri-
vata aktörer för att utveckla 
välfärdsfastigheter i Nacka.

Mats Gerdau, M, kom-
munstyrelsens ordförande, 
framhåller också samarbete 
med andra aktörer som en 
viktig pusselbit för att skolor 
och andra lokaler ska räcka 
till. Han syftar bland annat 
på Rikshems storköp av fast-
igheter i Nacka, och på att 
en ny skola på Kvarnholmen 
och ett nytt äldreboende i 
Älta ska komma till genom 
tjänstekoncession, att mar-

Här har det blivit för trångt

BOO

Lunch på 20 minuter 
för att alla elever ska 
hinna äta. För liten 
idrottshall. Bibliotek i 
en korridor. Eleverna 
på Boo gårds skola 
berättar om många 
följder av trängseln.

Boo gårds skola har vuxit ur 
sin kostym. När den byggdes 
1982 var den anpassad för 
260 elever. I dag går här 545 
elever. Skolan uppfyller inte 
längre dagens krav på ut-
bildningslokaler. Allra mest 
märks problemen i matsa-
len, enligt de elever i sexan 
som NVP träffar.

– Det är så många elever 
som ska hinna med att äta, 

så att vi har max 20 minuter 
på oss, säger Johan Lundin.

Eleverna tycker även att 
det är synd att hemkun-
skapssal saknas, och att 
idrottshallen är för liten.

– Den funkar, men det vo-
re kul med mer yta, konsta-
terar Saga Bjerkelius.

Anna Kuttenkeuler näm-
ner ytterligare en nackdel 
med de för små lokalerna: 

– Vårt bibliotek ligger i en 
korridor.

Blir F-9-skola
Nu finns alltså planer på 
en stor ombyggnation. Om 
kommunfullmäktige fattar 
beslut utifrån tjänstemän-
nens förslag, ska skolan ri-
vas i etapper och ersättas av 
nya byggnader. Här ska det 

finnas plats för 950 elever, 
salar för NO, bild och hem-
kunskap, en stor matsal och 
en ny idrottshall. Allt som 
allt beräknas det kosta näs-
tan 450 miljoner, och första 
inflyttning kan ske vårter-
minen 2020. I samband 
med detta ska Boo gård 
bli en F-9-skola istället för 
F-6-skola. Bra, tycker elev-
erna som NVP träffar.

– Jag hade i alla fall helst 
velat gå kvar här, säger Jo-
han Lundin.

Rektorn Monika Neuman 
håller med:

– Många elever ser en 
trygghet i att kunna gå kvar. 
Och det vore en ynnest för 
oss att få följa dem från för-
skoleklassen till nian.

HANNA BÄCKMAN

Trängseln ger stressig lunch

Tre stora skolbyggen – så ska det bli

• Myrsjöskolan byggdes 
på 70-talet. Nu går 1 150 
elever här, och när antalet 
ökat har paviljonger satts 
upp. 2016 påbörjas en ny 
byggnad för 550 elever, 
som ska stå klar 2018. 
Kostnad: 166 miljoner. En 
ny idrottshall för 38 miljo-
ner planeras också.
• Boo gårds skola byggdes 
1982 för 260 elever. Antalet 
är nu 545, och kommer att 
växa ännu mer. Byggna-
derna är slitna, och pa-
viljonger står på gården. 
Planen är att riva skolan, 

ersätta med en ny, bygga 
ny sporthall och göra sko-
lan till F-9-skola med plats 
för 950 elever. Inflyttning 
tidigast 2020. Beräknad 
kostnad: 450 miljoner. 
• Sigfridsborgs skola 
byggdes 1974 för 375 elev-
er. I dag går 545 elever 
här. Även här finns pavil-
jonger, och lokalerna är 
slitna. Planen är att bygga 
nya skolbyggnader och 
en ny sporthall. 650 elever 
ska kunna gå här. Inflytt-
ning tidigast 2020. Beräk-
nad kostnad: 360 miljoner.

ken upplåts med tomträtt 
till en privat aktör som även 
bedriver verksamheten.
Är inte det att backa från 
sitt ansvar som kommun?

– Nej, det här är att ta an-
svar. Om vi hade gjort allt 
själva, hade vi inte mäktat 
med det, säger Mats Gerdau.
Är det ett problem att det 
är så trångt på flera skolor?

– Det är populära skolor, 
så kvaliteten måste var hög, 
även om det är trångt. Hittills 
har det fungerat med pavil-
jonger, men ibland måste 
man ta större kliv. Det gör vi 
nu, med en fantastisk sats-
ning på moderna skollokaler.

HANNA BÄCKMAN

Anna Kuttenkeuler, Saga Bjerkelius, Ina Brodin och Johan Lundin, som går i sexan på Boo gårds skola, känner av trängseln.  FOTO: JENNY FREJING

NACKA

En 16-åring greps i 
helgen, misstänkt 
för mordförsök al-
ternativt dråpförsök. 
I samband med en 
ungdomsfest kniv-
skar han en annan 
tonåring allvarligt.

Larmet nådde polisen vid 
tvåtiden, natten mot i lör-
dags. En 17-årig kille hade, 
i samband med en fest på 
Nysätravägen, blivit kniv-
skuren. Den misstänkte för-
övaren, en 16-årig kille, av-
vek innan polisen kom. Han 
greps dock vid 02:20-tiden 
vid Nacka station.

Allvarliga bukskador
Flera vittnen hördes, bland 
annat två personer som an-
träffades under en hund-
spårning och som ska ha va-
rit i den misstänkte killens 
sällskap under kvällen.

Den skadade killen fördes 
med allvarliga bukskador 
till sjukhus. Läget för ho-
nom var i söndags, enligt 
Nackapolisen, allvarligt 
med stabilt. 

16-åringen satt på sön-
dagen anhållen, misstänkt 
för mordförsök alternativt 
dråpförsök.

INGEMAR LUNDIN

HANNA BÄCKMAN

17-åring 
knivskars 
på fest
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SKÄRGÅRDEN
Bara ett fåtal 
bygglov har bevil-
jats på Sandhamn 
sen i våras. Orsaken 
är att kommunen i 
flera års tid glömt 
att Försvarsmakten 
ska yttra sig. Men 
från och med i år har 
Försvaret tagit i med 
hårdhandskarna.

Samtidigt som Försvaret, 
på grund av omvärldssitu-
ationen, ökar aktiviteten i 
skärgården och åter aktive-
rat Korsö som bas, har det 
blivit svårare att få bygglov. 
Åtminstone på delar av 
Sandön och i Sandhamn, där 
det hittills byggts mycket. 

Korsö skjutfält är av riks-
intresse och ett område av 
betydelse för totalförsvaret. 
Ett stort område runt Kor-
sö, däribland halva Sandön 
inklusive Sandhamn och 
Krokholmen, ingår i det som 
kallas influensområde för 
buller, säkerhet eller annan 
aspekt. Ett influensområde 
är ett område där exempel-
vis ny bostadsbebyggelse 
kan påverkas av försvarets 
verksamhet.

Det här innebär att alla 
plan- och lovärenden inom 
området måste remitteras 
till Försvarsmakten. Men 
det har inte Värmdö gjort. 

Utan talan i två år
– Vi fick en remiss gällan-
de bygglov för ett högt hus 
i Gustavsberg 2012, men 
inga 2013 och inga 2014. 
Kommunen har missat att 
remittera till oss. Det som är 
gjort är gjort och vi kan inte 
överklaga tagna bygglov så 
här långt efteråt, säger Ca-

milla Bramer, planarkitekt 
som leder arbetet med För-
svarets riksintressen. 

Försvaret har därför be-
sökt Värmdö för att påtala 
problemen. Efter det har 
man fått yttra sig om sju 
bygglov, fyra har man sagt 
nej till. I ett fall beviljade 
kommunen ändå bygglov 
eftersom huset låg mitt på 
Sandön i ett redan buller-
stört och bebyggt område. 
Försvaret överklagade till 
länsstyrelsen, som avslog 
överklagan.

– Kommunen kan välja 
att inte gå på vår linje Om vi 
framfört erinran är det dock 
stor chans att vi överklagar, i 
slutänden är det regeringen 
som avgör. I detta fall valde 
vi att inte gå vidare efter av-
slag, säger Camilla Bramer.

Utökad verksamhet
Jelinka Hall, bygglovchef i 
Värmdö kommun, säger att 
det mest gällt komplette-
rande åtgärder tidigare och 
då har man inte hört För-
svarsmakten.

– Försvarsmakten vill nu 
ha allt på remiss i och med 
att man utökat verksam-
heten, där kan vi ha missat 
någonting tidigare, men de 
har fått en sammanställning 
av redan beviljade bygglov. 
De har meddelat att de all-
tid avstyrker nybyggnation 
större än 60-80 kvadratme-
ter för att undvika problem 
och juridiska tvister där bo-
ende störs av buller.

För tio år sedan överväg-
de försvaret att sälja Korsö, 
men kommunen ville inte se 

en privatisering av marken 
och föreslog att den istället 
skulle användas för frilufts-
livet. 

Men den militära verk-
samheten på Korsö har ökat 
de senaste två åren efter 
försvarets omställning till 
insatsförsvar och avveckling 
av ett antal andra anlägg-
ningar. Försvaret kommer 
till följd av detta att vara 
mycket restriktivt i sin be-
dömning av nya bygglov.

CHARLOTTA WESTLING

Försvaret tar strid mot bygglov

Fler övningar i skärgården riskerar att boende störs, därför blir det ofta nej till nybyggen. Inom influensområdet runt Korsö ges i princip inga bygglov.
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VÄRMDÖ
Efter en jobbig skol-
tid i Värmdö orkade 
Amanda inte fullfölja 
nian i våras och kom-
munen har kritise-
rats för att man inte 
stöttat tillräckligt.

Nu har en natur-
bruksutbildning blivit 
en väg vidare, men 
då säger kommunen 
nej till skolskjuts.

Amanda orkade inte vara 
mer än åtta dagar på Hem-
mestaskolan förra höstter-
minen. Många år av svårig-
heter i skolan, mobbning 
och utfrysning gjorde att 
hon inte fullföljde nian. 

Hon har funktionsned-
sättningen ADD, som gör att 
hon har koncentrationssvå-
righeter och har svårt att ar-
beta i en stor klass. Ett byte 
till en annan, anpassad sko-
la i våras var inte tillräckligt 
och hon fick inte några be-
tyg som räckte för att söka 
till gymnasiet.

Skolinspektionen konsta-
terade i ett beslut i septem-
ber att Hemmestaskolan 
och Värmdö kommun inte 
gjorde tillräckligt för att 
stötta Amanda under skol-
tiden i Värmdö, så att hon 
kunde genomföra grund-
skolan.

Djur ger energi
Men inför hösten hittade 
Amanda ett alternativ: 

En yrkesförberedande 
djurskötarutbildning på 
Spånga gymnasium. Den 
vänder sig till elever utan 
gymnasiebehörighet och 
kan erbjuda extra stöd åt 
eleverna – en mindre klass 
med större resurser. 

För Amandas del är arbe-
te med djur en väg vidare, 
trots att hon fortfarande 
mår mycket dåligt efter 
skolåren i Värmdö.

Skötsel av allt från kani-
ner till sköldpaddor och na-
turvård ingår i utbildningen 
och det har gjort att Aman-

da hittat en skola dit hon 
åker med glädje.

– Jag kommer att kun-
na arbeta som djurvårdare 
men skulle helst arbeta som 
veterinär och med vilda 
djur, säger hon.

– Jag har alltid älskat djur 
och här får vi lära oss myck-
et och jag kan vara med dju-
ren på rasterna också, och 
det ger energi.

Lång resväg
Men Naturbruksgymna-
siet ligger i Spånga och på 
grund av sin funktionsned-
sättning har Amanda märkt 
att hon inte klarar att åka 
dit med kollektivtrafik. På 
bussen finns ibland tidiga-
re mobbare som hon inte 
orkar möta och den hetsiga 
rusningstrafikens miljö är 
alltför påfrestande för att 
hon ska kunna åka själv.

Ett alternativ skulle vara 
skolskjuts, men det säger 
Värmdö kommun nej till, 
med hänvisning till att skol-
skjuts bara erbjuds till gym-
nasiesärskolor.

Pia Andersen, chef för 
kultur- och utbildningssek-
torn på Värmdö kommun 
hänvisar till kommunens 
regler på hemsidan.

– Man kan också söka via 
skolan om att få SL-kort och 
vi har ett samverkansavtal i 
länet. Det följer vi.

Regler kan tolkas
Men reglerna är inte så 
tydliga. Enligt Spånga 
gymnasiums rektor Urban 
Vikström, som ansvarar för 
Amandas utbildning, finns 
det elever på utbildningen 
som får skolskjuts från sin 
hemkommun.

– Det är flytande gränser 
mellan gymnasiesärskolan 
och yrkesintroduktionsut-
bildningar och det är fly-
tande gränser för när man 
kan få skolskjuts, säger 
han.

– Om man får det eller in-
te kan vara slumpmässigt, 
beroende på vilken kom-
mun man bor i. 

Upplands-Väsby är en 

av de kommuner i Stock-
holmsområdet som inte sä-
ger nej till skolskjuts till en 
gymnasieutbildning, utan 
prövar varje enskild elevs 
situation.

Också Riksförbundet 
Attention, som är en in-
tresseorganisat ion för 
personer med neuropsy-
kiatriska funktionsned-
sättningar, anser att skol-
skjuts skulle kunna vara 
ett alternativ. 

– Skollagen hänvisar till 

gymnasiesärskolor, men 
förordningen om skolskjuts 
ger kommunen tolknings-
möjligheter, enligt Anna 
Norrman på Attention.

– Värmdös egna regler 
visar att de har gjort en in-
skränkning jämfört med för-
ordningen.

Landstinget kan stötta
Trots att det är Skolinspek-
tionens bedömning att 
Amanda inte fått tillräck-
ligt stöd från kommunen 

för att klara sin skolgång 
får man nu vända sig till 
landstinget, för att prö-
va om det är möjligt att få 
färdtjänst.

En utredning har gjorts 
och nu väntar Amanda och 
mamma Ann-Christin Aa-
dalen på att landstinget ska 
bedöma situationen.

Ann-Christin Aadalen 
är besviken på att skolan 
inte hjälpte när man hade 
chansen. Skolan har erkänt 
att kränkande behandling 

Arbetet med djur ger Amanda energi och för första gången på många år åker hon till skolan med              
kunna arbeta som djurvårdare men skulle helst arbeta som veterinär och med vilda djur.” Till höger        

Hård kamp för att gå  

Mest läst på  
NVP.se (10-16/10)
1. Inga busslinjer räddas
2. 11 300 nya bostäder – om 
led byggs
3. Nacka förbereder akut 
flyktingboende
4. En hårsmån från döden
5. Frågetecken för norskt 
skrytbygge

VÄRMDÖ

Köerna var långa 
och förseningarna i 
busstrafiken kraftiga 
i fredags. Orsaken: 
En påkörd bom vid 
Grisslingerakan.

Bommen som reglerar de 
vändbara körfälten på Griss-
lingerakan blev i fredags 
morse påkörd och gick av. 
Hela dagen var därför bara 
ett körfält öppet österut. Det 
ledde till massiva köer och 
kraftiga förseningar i buss-
trafiken. Först vid 21-tiden 
hade bommen lagats provis-
oriskt. På NVP.se var frustra-
tionen stor.

”Dålig beredskap. Om-
räknat till vad allt stille-
stånd kostar samhället är 
det uppenbart att man bor-
de hantera liknande situa-
tioner bättre”, skrev Mike.

”Inkompetens! Det är så 
lågt att Trafikverket inte 
har ett backupsystem när 
detta händer”, skrev Erik.

”Bara att beklaga”
Roger Falk, presskommuni-
katör på Trafikverket, för-
klarar varför det tog så lång 
tid innan felet åtgärdades:

– Vår entreprenör åkte 
dit direkt, men bedömde 
att det inte gick att utföra 
lagningsarbetet i full trafik. 
Man var tvungen att vänta 
till kvällen. Nu är en ny bom 
beställd, som ska ersätta 
den provisoriskt lagade.

Han fortsätter:
– Köerna berodde även på 

vägarbetena vid Strömma. 
Vi på Trafikverket förstår 
frustrationen många kände. 
Det är bara att beklaga.

HANNA BÄCKMAN

Bom gick av 
– långa köer
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HÖST
PÅ BIBLIOTEKEN

www.bibliotek.nacka.se

FISKSÄTRA BIBLIOTEK
ORMINGE BIBLIOTEK
NACKA FORUM BIBLIOTEK

Med reservation för ändringar. Läs mer på www.bibliotek.nacka.se eller ring eller besök oss! 

HÖSTLOV
Film: Brandmän en spännande film för barn i åldern 4-10 år, 30 min, lör 24/10 
kl 11.30, Nacka Forum bibliotek. Anmälan till kerstin.holmberg@nacka.se
Författarbesök Camilla Ceder 27/10 kl. 13, Fisksätra bibliotek 
Skräckbokfika, vi fikar och tipsar varandra om kusliga böcker och berättar en och 
annan spökhistoria,  tis 27/10 kl. 14.00 och tors 29/10 kl. 14.00, för åldern 9-13 år, 
Orminge bibliotek, gratis, ingen föranmälan, dropp-in.
Makerspace, prova att bygga med Little Bits och annan enkel elektronik! Vi skapar 
synthar och andra mojänger 10-20 år, mån 26/10 kl. 13-15, ons 28/10, 
kl. 13-15, tors 29/10 kl. 13-15, Nacka Forum bibliotek, gratis.  
Anmälan till david.linnros@nacka.se
Minecraft-pyssel, ålder ca 6-10 år, Nacka Forum bibliotek
 

Glöm inte att låna riktigt läskiga böcker till Halloween!

UTSTÄLLNINGAR
Brännpunkt Syrien - foto Matilda Nyberg, oktober, Fisksätra bibliotek, november, 
Orminge bibliotek
Gunilla Bauer, textila bilder, 1/10-29/10, Orminge bibliotek
Annika Eurenius ställer ut barnkammartavlor och fåglar, 26/10-13/11, Nacka Forum 
bibliotek
Lars G Attling, måleri, 15/11-6/12, Nacka Forum bibliotek
Mediegymnasiets elever, begreppet ”Gränser” , 7/12-31/12, Nacka Forum bibliotek

FÖR BARN
Musik och skoj med Inga Rising och Grodan, 
sön 8/11 kl. 13, Orminge bibliotek
Barnboksvecka v. 46, för info: www.bibliotek.nacka.se
Dataverkstad tis kl. 16-18.30, Fisksätra bibliotek, 
från 7 år
Konstverkstad ons kl. 15-17.30, Fisksätra bibliotek, 
från 7 år
Sagor tors kl. 10, Fisksätra bibliotek, 2-5 år
Minibio fre kl. 10, Fisksätra bibliotek, 2-5 år; sön kl. 13, 
Orminge bibliotek, 2-5 år
Slöjdverkstad fre kl. 14.30-16.30, Fisksätra bibliotek

FÖR VUXNA
Bokcirkel på lätt svenska, tis kl. 15, Orminge bibliotek; onsdagar kl. 13-14, 
Fisksätra bibliotek
Föreläsningar Brännpunkt Syrien, Kerstin Eklund, Rädda barnen, berättar om 
föreningens flyktingarbete, tis 20/10 kl. 19, Orminge bibliotek; Axel Nyström, SIDA, 
om Sveriges stöd till Syrien, tis 10/11 kl. 19, Orminge bibliotek
Författarbesök 
Runa Brar, 24/10 kl 14.30, Nacka Forum bibliotek, 
Ola Larsmo, 7/11 kl. 14, Fisksätra bibliotek; 
Tomas Bannerhed, 14/11 kl. 14.30-15.30, Nacka Forum 
bibliotek, 
Karolina Ramqvist, 5/12 kl. 14, Fisksätra bibliotek 
iScafé, Lugna samtal om intressanta samhällsfrågor ledda av 
erfaren dialogvärd, nya teman varje gång, sön 1/11 och 15/11 
kl. 14, Orminge bibliotek; mån 26/10, 9/11, 23/11 kl. 17.30, 
Nacka Forum bibliotek, arr. Initiativ Samutveckling
Datorhjälp, med SeniorNet, ons kl.10-12, Fisksätra bibliotek, 
tors kl. 10-12, Orminge bibliotek
Läxhjälp, tis kl.16-18.30, Orminge bibliotek, tors kl.15-17, Fisksätra bibliotek, 
lör kl. 11-13, Orminge bibliotek
Träna Svenska/Språkcafé, tis kl. 16-18.30, Orminge bibliotek, tors kl. 15-17, 
Fisksätra bibliotek, lör kl. 11-13, Orminge bibliotek
Språkcafé på tyska, med Tina Pohl, 7/11 kl.13-14.30, Nacka Forum bibliotek
Stickcafé, ons kl. 13-15, Fisksätra bibliotek
Advokatrådgivning,  mån 26/10, 30/11 kl. 17-18.30, Fisksätra bibliotek
Konsumentrådgivning, tis 3/11, 17/11, 1/12 kl. 14-17, Fisksätra bibliotek; 
ons 21/10, 25/11 kl. 14-17, Orminge bibliotek
Studie-/yrkesvägledning, ons och fre kl. 9-16, Fisksätra bibliotek och 
Orminge bibliotek
Innovations- och entreprenörsrådgivning, ons kl. 10-12, Orminge bibliotek,
ons kl. 14-16, Fisksätra bibliotek, mån kl. 14-16.30, Nacka Forum bibliotek

funnits, men i brist på doku-
mentation av det som hänt 
har ord stått mot ord om 
vem som kränkt vem och 
frågan om skadestånd kan 
inte prövas av skolinspek-
tionen.

– Man kan tycka att kom-
munen skulle stötta när det 
nu finns något som funge-
rar, säger hon. 

– Att vi ska skjutsa till och 
från skolan kommer inte att 
vara en långsiktig lösning. 
Anmälningar och strider 

med de tidigare skolor-
na har redan tagit mycket 
kraft.

LENNART SPETZ

lennart.spetz@nvp.se

      glädje. ”Jag kommer att  
      Ann-Christin Aadalen.  

 i skolan

 FOTO: JENNY FREJING

Miss-
tänkt 
mord i 
Nacka
55-åring 
häktad
NACKA

En person hittades 
död i en lägenhet i 
Nacka i förra veckan. 
En 55-åring miss-
tänks för mord. 

Den 55-årige Nackabon 
häktades på fredagsefter-
middagen av Nacka tings-
rätt som skäligen misstänkt 
för mord. 

– Det finns omständig-
heter runt offrets död som 
gör att det finns skäl att 
misstänka brott, säger 
kammaråklagare Malin 
Arentoft.

Uppgifterna om själva 
omständigheterna runt 
brottet är knapphändiga. 
Polisen fick kännedom om 
händelsen under måndags-
eftermiddagen – den 12 
oktober. Den misstänkte 
55-åringen greps och an-
hölls två dagar senare, på 
onsdagen.

Polisen tystlåten 
Enligt Nackapolisen är off-
ret i 30-årsåldern och ska ha 
påträffats död i en lägenhet 
i Nacka. 

Hur offret avlidit och vil-
ken relation den avlidne 
och den misstänkta gär-
ningspersonen hade är inte 
känt. 

– Nej, det vill jag inte ut-
tala mig om, säger Malin 
Arentoft. 

55-åringens advokat, 
Björn Adolfsson, säger att 
hans klient förnekar brott.

– Den story jag har fått 
gör att min bedömning är 
att min klient är oskyldig, 
säger Björn Adolfsson.

ERIK LJONES

erik.ljones@nvp.se



Patient fick  
använd spruta
NACKA En person från 
Nacka fick hem blodförtun-
nande medicin och sprutor, 
men upptäckte att sprutor-
na redan var använda. 

Patienten, som då var 
inskriven hos en vårdgivare 
i länet, hann dock injicera 
med en av sprutorna innan 
hen upptäckte att den re-
dan var använd. Händelsen 
anmäldes enligt lex Maria 
till Inspektionen för vård 
och omsorg, IVO. Patienten 
säger sig ha mått dåligt 
efter händelsen och fått 
kuratorstöd. Patienten har 
testats negativt för smitta 
efter användandet. 

Enligt IVO har vårdgiv-
aren uppfyllt kraven på att 
utreda händelsen och av-
slutar ärendet.

Tjuv greps efter 
språngmarsch
ÄLTA På förmiddagen förra 
måndagen ringde ett vittne 
till polisen och berättade 
att en man kastade sten 
genom en fönsterruta på 
en villa på Nyvägen i Älta. 
En patrull som befann sig i 
närheten kunde snart vara 
på plats, och när de kom 
dit såg de en man hoppa ut 
ur huset och springa iväg. 
Efter en kort språngmarsch 
kunde polisen gripa man-
nen, som nu är misstänkt 
för inbrott.

Slogs på bussen 
i morgontrafiken
NACKA Strax före halv sju 
på onsdagsmorgonen kom 
larm om bråk mellan två re-
senärer på en buss i Ektorp. 
Polis och ordningsvakter 
åkte till bussen för att sära 
på kombattanterna. En 
av de inblandade visade, 
enligt polisen, tecken på 
att vara narkotikapåverkad 
och fick följa med till statio-
nen för provtagning. 

NOTERAT
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Certifierad
ISO 9001
ISO 14001

Hållbarhet
vid evenemang
ISO 20121

Njut av årets sista timmar med spa, nyårssupé, dj och lyktceremoni på tolvslaget. 
Inled det nya året med en skön sovmorgon, promenad eller några timmar på spa. 
Pris från: 2695 kr per person. Enbart nyårssupé 1295 kr per person. 

Se mer på www.skepparholmen.se 08-747 65 00. 
Varmt välkommen!

Fira nyår på Skepparholmen Nacka

NACKA
Nu är det slut på 
okynnesparkeran-
det på Sicklaön. För 
att frigöra populära 
p-platser åt framför 
allt boende införs 
p-avgifter i flera om-
råden i Nacka. 

I december börjar 
det kontantlösa sys-
temet gälla.

Hittills har det varit gratis 
att parkera längs många 
vägar i bland annat Henriks-
dal, Alphyddan, Finntorp, 
Sickla Strand och Ekudden. 
Men det ska politikerna nu 
sätta p för. 

Beslutet att införa avgift 
på de totalt 1 050 parke-
ringsplatserna togs redan i 
slutet av 2014. Men det är 
först i december som det 
kommer att träda i kraft. 
Orsaken är att parkerings-
platserna länge använts 
som infarts- eller långtids-
parkeringar.

Avgift enda lösningen
– Vi vill få bort bilar som 
egentligen inte ska vara där. 
Det är svårt för boende och 
verksamheter i de berörda 
områdena att hitta parke-
ringsplats. Och så länge det 
är gratis finns det inget inci-
tament att flytta bilen, säger 
Kristofer Rogers, trafikpla-
nerare i Nacka kommun.

Enligt kommunen kom-
mer inte de parkeringsgara-
ge som finns till förfogande 
på Västra Sicklaön utnyttjas 
till fullo, så länge det är gra-
tis att stå på de kommunala 
gatorna. 

– Målet är att få parke-
ringsgaragen fulla och fri-
göra mer plats på gatorna. 
Det är ännu viktigare nu när 
Nacka bygger stad och för-
tätar, säger Mikael Ranha-
gen, chef på trafikenheten i 
Nacka kommun.

I vissa områden införs bo-
endeparkering medan det 
på andra gator kostar lika 
mycket för alla att parkera. 
På Gamla Värmdövägen i 
Finntorp har det än så länge 

bara monterats ett funda-
ment till de kommande par-
keringsautomaterna – som i 
sin slutprodukt ska vara helt 
kontantfria.

Det nya p-systemet drivs 

av solceller med komplet-
terande el. När man ställt 
bilen får man knappa in sitt 
registreringsnummer. Beta-
lar gör man via kontantkort, 
sms eller via mobilappli-
kationer, vilket innebär att 
p-tiden kan justeras direkt 
från mobiltelefonen.

Förlänger p-tid via app
– Det skickas en påminnel-
se till användarna innan 
parkeringstiden går ut. Det 
går också att avsluta parke-
ringen tidigare, på det viset 
betalar man bara för den 
tid man står, säger Kristofer 
Rogers.

Nacka kommun har 
handlat upp två företag – 
WayToPark och EasyPark 
– som levererar system och 
mobilapplikationer för att 
betala p-avgifterna.

Är det här ett sätt för kom-
munen att få ytterligare 
en inkomstkälla?

– Nej, vi har inget sånt 
syfte alls. Den politiska driv-
kraften är inte att skapa in-
täkter. Men blir det ett över-
skott kommer det att gå till 
trafiksäkerhets- och fram-
komlighetsåtgärder, säger 
Mikael Ranhagen.
Hur har reaktionerna på 
beslutet varit hittills?

– Än så länga positiva, jag 
har pratat med ett 20-30-tal 
personer som mest undrat 
när avgifterna och boende-
parkeringarna börjar gälla. 
Men vi är medvetna om att 
vi kan få andra reaktioner i 
december, säger Kristofer 
Rogers.

GUSTAV GRÄNDEBY

gustav.grandeby@nvp.se

Henriksdal: Henriksdals-
ringen 
Alphyddan: Svindersviksvä-
gen, Alphyddevägen
Sickla strand: Sickla allé, 
Sickla strand, Atlasvägen, 
Gillevägen
Finntorp: Gamla Värmdövä-
gen, Finntorpsvägen, Beck-
sjudarvägen, Setterwalls 
väg, Ryssviksvägen, Furu-
vägen, Blomstervägen, Tal-
lidsvägen, Helgesons väg
Ekudden: Ekuddsvägen, 
Ekgränd

Vikdalen: Vikdalsvägen, 
Vikdalsgränd
Jarlaberg: Skönviksvägen, 
Trillans väg
Nacka centrum: Serenadvä-
gen, Telefonstigen 
 
Så mycket kostar det 
8 kronor per timme mellan 
klockan 08-17 vardagar. Öv-
rig tid är det gratis att par-
kera. För boendeparkering-
arna kostar det 400 kronor 
under en 30-dagarsperiod, 
eller 30 kronor per dag.

Här införs p-avgifterna

I början av december avgiftsbelägger Nacka kommun 1 050 parkeringsplatser. Motivet är framför allt att frigöra p-platser till 
de boende i områdena. FOTO: JOHANNA BERGLUND

Modernt p-system ska få 
bort Nackas friparkerare



Stockholms största och finaste julutställing 
öppnar fredagen den 23 oktober. 

Reservation för slutförsäljning.

Besök oss gärna på www.brisak.se
Kom in och hitta julkänslan hos oss,  
vi har fyllt utställningen med över 2 000 
olika julartiklar och över 1 300 artiklar 
av julbelysning! 
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NACKA  
De stod klara 1915. En 
har fostrat tusentals 
Boobor, en har fors-
lat ett oräkneligt an-
tal resenärer. I förra 
veckan firades de bå-
da hundraåringarna 
Björknässkolan och 
Skurubron.

Hösten 1915 började de 
första eleverna på den ny-
byggda Björknässkolan. Tio 
år senare var huset redan 
för trångt, och ytterligare en 
byggnad uppfördes. I dag 
har de kompletterats med 
ännu fler hus, för att rym-
ma skolans omkring tusen 
elever. I torsdags samlades 
så gott som alla dessa elev-
er på skolgården för att fira 

sin hundraåriga skola. En 
del hade klätt sig i kläder 
från svunna årtionden och 
alla fick testa lekar från förr, 
som Vi komma ifrån Ria-ra 
och dragkamp. Eleven Em-
ma Ahling Hult fick prova 
att leka med kottar. 

– Vi gör leksaker av det 
som finns i naturen. För 
hundra år sedan hade man 
inga leksaker av plast, för-
klarade hon. 
Tror du att det var bättre 
eller sämre i skolan för 
hundra år sedan?

– Sämre, för då fick man 
slå barn och man hade inga 
datorer.

Tre dagar senare var det 
dags för nästa hundraårska-
las, då länken mellan Boo 
och resten av världen – Sku-
rubron – firades stort. Vete-

ranbilar puttrade över bron, 
därefter kom Nacka musik-
skolas brassorkester och ett 
uppklätt gäng från Nacka 
hembygdsgille. En av dem 
var Erik Zachrison, som bar 
kläder i tidig 1900-talsstil.

– Det är roligt att vara 
med och spegla historien, 
speciellt när det talas myck-
et om den nya Skurubron. 
Firandet är ett bra avstamp 
för framtiden, sa Erik 
Zachrison och fortsatte:

– Det är en vacker bro, 
som blivit en symbol för den 
här delen av Nacka.

Paraden, som bestod av 
hundratals människor, tå-
gade fram till Skurustugan, 
där högtidstal och brobakel-
ser väntade.

HANNA BÄCKMAN

Ja, må de leva uti hundrade år!

Ella Nilsson Choi och Oskar Kihlmark Bergquist tog täten i ”Vi komma ifrån Ria-ra” under 
Björknässkolans hundraårsfirande.  FOTO: JENNY FREJING

Nacka hembygdsgille hade klätt upp sig, moppeentusiasterna hade tagit fram hojarna och veteranbilsägarna hade putsat på sina dyrgripar – allt för att fira Skurubron.  FOTO: NADIA ENEDAHL
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Öppettider: Mån-Fre 10-18, Lör 10-16
Ormingeplan 2-4 (Mitt emot Orminge Centrum, 

vid entrén till Barnkulan, Danshuset mfl.) 
www.familjetorget.se • 08-747 04 06

Kom in till oss på Familjetorget, 
butiken med det stora utbudet 

och personliga servicen! 

Emmaljungas skötväska på köpet (värde 840:-) 
vid bokning av Super Viking med sitt- och liggdel

Välkomna! 

NACKA
Nacka får rätt – ytter-
ligare en gång – om 
sin uppsägning av 
Statoil från Bergs  
oljehamn.

Den här gången är det Svea 
hovrätt som går på tingsrät-
tens linje att Nacka gjorde 
rätt när man den 2 januari 
2014 sade upp Statoil från 
marken för att istället kun-
na bygga bostäder.

Statoil har haft ett 60-årigt 

tomträttsavtal och det löper 
ut den 31 december 2018. 
Tvisten mellan kommunen 
och oljebolaget har handlat 
om när kommunen kunnat 
säga upp avtalet. 

Strid om 60-årigt avtal
Statoil, som vill ha kvar 
marken och hyra den i 60 år 
till, anser att tomträttsavta-
let tydligt säger att avtalet 
endast kan sägas upp ”fem 
år före periodens utgång”, 
alltså endast den 31 de-

cember 2013. Lagen säger 
dock att en uppsägning av 
ett tomträttsavtal måste ske 
”mellan två och fem år före 
den löpande periodens ut-
gång”. 

Nacka kommun sade upp 
avtalet både den 13 decem-
ber 2013 och den 2 januari 
2014 för att vara på den 
säkra sidan, och får nu rätt 
av ytterligare en instans.

LENNART SPETZ

lennart.spetz@nvp.se

HENRIKSDAL

Sedan augusti har 
fyra bilar eldats upp 
i Henriksdal. Nu ökar 
polisen patrullering-
en under helgnätter.

Enligt polisen finns det ing-
en koppling mellan brän-
derna och tung, organiserad 
brottslighet. 

– Det finns inga sådana 
kopplingar. Det rör sig inte 
heller om någon firma som 
har skulder, säger Roger 
Grandin vid polisen i Nacka. 

Under hela 2015 har fem 
bilar brunnit i området runt 
Henriksdal. Den första in-

träffade 9 januari och de 
fyra senaste perioden mel-
lan 16 augusti och 3 okto-
ber. Det rör sig om lättare 
lastbilar/skåpbilar och per-
sonbilar. Fyra av bränderna 
har inträffat i Henriksdals-
backen och en på Henriks-
dalsringen. Enligt Roger 
Grandin har det inte funnits 
någon risk för att bränderna 
skulle kunna sprida sig till 
någon bebyggelse. 

Ska patrullera området
Den 4 oktober rapportera-
de NVP om en händelse där 
några ungdomar sågs elda 
en papperskorg i området, 
men någon koppling mellan 

den händelsen och bilbrän-
derna finns inte heller, sä-
ger polisen.

– Visst skulle det kunna 
vara så, men steget från att 
elda papperskorg till att 
tända eld på en bil är lite väl 
långt, säger Roger Grandin. 
Så, utan spår eller kända 
ledtrådar, hur jobbar po-
lisen för att motverka fler 
bränder?

– Det vi ser är att brän-
derna inträffar fredags-, 
lördags- och söndagsnätter, 
så vi ser till att patrullera 
området de tiderna, säger 
Roger Grandin.

ERIK LJONES

erik.ljones@nvp.se

Fördel Nacka i oljetvist

Fyra bilbränder 
på samma plats

Flera bilar har på sistone 
brunnit i Henriksdal. Bilden 
är från ett annat tillfälle.

FOTO: ARKIVBILD



Fler asylsökande 
till Värmdö 2016
VÄRMDÖ Värmdö kommun 
har gjort en ny överens-
kommelse med länsstyrel-
sen om att man ska ta emot 
60 nyanlända asylsökande 
i år. Samtidigt förbereder 
man sig på att behöva ta 
emot upp emot 260 flyk-
tingar 2016. Länsstyrelsen 
har framfört önskemål om 
ett utökat mottagande till 
följd av att fler personer 
söker asyl i Sverige. Den nu 
gällande överenskommel-
sen omfattar mellan sju och 
23 platser per år. Hittills 
i år har kommunen tagit 
emot 23 nyanlända.

Nacka rankas 
högst i länet
NACKA/VÄRMDÖ Lärarför-
bundet presenterade i förra 
veckan sin lista över de bäs-
ta skolkommunerna, och 
där är Nacka bäst i länet, 
och på plats 53 i landet. För 
Värmdö är resultatet både 
positivt och negativt: Kom-
munen har klättrat från 
plats 171 förra året till 115 
i år, men samtidigt har lä-
rarnas sjukskrivningar ökat 
kraftigt. Undersökningen 
baseras på 14 kriterier, 
bland annat elevresultat, 
lärarlöner och lärartäthet. 

Tävling om namn 
på kulturhuset
GUSTAVSBERG I förra veck-
an berättade NVP att nya 
kulturhuset i Gustavsberg 
fått sitt namn, Porslins- 
fabriken. Men än är inte 
sista ordet sagt. Visserligen 
har kommunen registrerat 
varumärket Porslinsfabri-
ken för att skydda namnet, 
men man har ännu inte 
bestämt vad kulturhuset 
ska heta. Först ska kultur- 
och fritidsnämnden utlysa 
en tävling om namnet, där 
medborgarna får komma 
med namnförslag.

NOTERAT
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HEMMESTA
Närmare ett 20-tal 
inbrott eller inbrotts-
försök sen i augusti. 
Nu har Hemmesta-
borna fått nog. 

I förra veckan bör-
jade de patrullera i 
området och lyck-
ades avvärja ett in-
brottsförsök.

Klockan är halv nio, tem-
peraturen kryper ner mot 
nollstrecket men det lyser 
hemtrevligt i det lummiga 
bostadsområdet. 

Vi är ute och går med en 
grupp boende i Hemmesta 
som börjat patrullera om-
rådet. Lite längre bort ser vi 
en annan grupp och senare 
även en grupp cyklister.

– Hej, ska jag köra en run-
da? säger en kvinna som 

kommer från jobbet och 
stannar med sin bil. 

En våg av inbrott och in-
brottsförsök har, som NVP 
berättade i förra veckan, 
sköljt över området sen i au-
gusti. Inbrotten har skett bå-
de dag- och nattetid, oftast 
när husägarna varit borta. 

– Jag har bott här i tio år 
och aldrig sett så mycket po-
lisbilar som nu, säger Peter 
Köhler.

Har avstyrt ett inbrott
Många boende känner 
otrygghet och rädsla, an-
dra är upprörda och arga. 
Vissa gör kopplingar till att 
närpolisstationen lagts ner 
i Gustavsberg och att det 
brottsförebyggande arbetet 
påverkats.

– Man går igenom olika 
cykler, just nu är det mest 
frustration. Man är lite på tå 
och hör allt oftare att folk inte 

vågar sova, säger Ola Sköld.
I förra veckan började 

man, på fastighetsägarnas 
egna initiativ, med bevak-
ningsrundor i området. En 
del promenerar runt, andra 
cyklar eller tar bilen. 

– Det handlar om klas-
sisk grannsamverkan där vi 
hjälper varandra och håller 
koll på varandras tomter 
och hus. Och så fort något 
misstänkt sker larmar man 
polisen. Det är viktigt att vi 
inte förstör spår och att inte 
någon kommer till skada, 
säger Roel Lammers, initia-
tivtagare till vandringarna.

Men inbrotten fortsätter. 
Det finns många skogsdung-
ar mellan villorna och höga 
häckar som kan ställa till 
problem. Förra tisdagskväl-
len var det dags igen: Ett 
inbrottsförsök, som troligen 
avstyrdes av de boende. Nå-
gon polis kunde inte komma.

– 20:10 kom information 
om att en granne hade hört 
glas krossas på Hemmes-
ta Dalväg. Ryktet spreds 
snabbt, berättar Peter Köh-
ler.

”Drivs till en gemenskap”
Polisen har gripit en person, 
men dagen efter gripandet 
gjordes ett inbrott i samma 
villa på Blåbärsvägen. Per-
sonen som gripits har nu nu 
släppts, men är fortfaran-
de misstänkt. Det är ännu 
oklart om han kan knytas 
till tidigare inbrott i Hem-
mesta.

Polisen tror att det kan rö-
ra sig om tre olika grupper 
som opererar i området. I 
veckan ska de boende träffa 
polisen, som är positiv till 
de boendes insats. 

– Vi är beroende av hjälp 
från allmänheten, och att de 
informerar oss om de iaktta-

gelser de gör, säger Kerstin 
Hanberg, gruppchef på ut-
redningssektionen.

Bevakningsrundorna har, 
trots inbrotten, ändå med-
fört något positivt till byn 
menar de boende.

– I en sån här situation 
drivs man ihop till en ge-
menskap, säger Roel Lam-
mers.

Hoppas avsluta med fest
– Det är ett otroligt lugnt 
område, god grannsämja, 
spontana uppställningar för 
varandra och sällan bråk. 
Nu tar alla ansvar och vi 
pratar med folk vi inte pra-
tat med förut. Någon före-
slog till och med att vi skulle 
hyra bygdegården och ord-
na en stor fest när det här är 
över, säger Peter Köhler.

CHARLOTTA WESTLING

charlotta.westling@nvp.se

Grannar har inlett tjuvjakt
”Jag har bott här i 41 år och i 40 av dem inte ens tänkt på inbrott”, säger Kenneth Parsmann, till vänster i bild, som ingår i grannpatrullen.  FOTO: JENNY FREJING

 Inbrott och inbrottsförsök i området sedan 1 augusti
Inbrott:
9 aug   Mellanvägen
9 aug   Smultronvägen
21 aug   Hemmesta Dalväg
30 aug   Parkvägen
6 sep   Blåsippevägen
13 sep   Parkvägen

18 sep   Åkerbärsvägen
23 sep   Smultronvägen
27 sep   Kvarnvägen
1 okt   Torshällsvägen
5 okt   Backvägen
11 okt   Blåbärsvägen

Inbrottsförsök:
18 sep   Tranbärsvägen
30 sep   Kolviksvägen
10 okt   Blåbärsvägen 
(fullbordades senare, läs 
mer i artikeln)
11 okt   Hemmesta Dalväg
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BÖRJA SPELA PINGIS! 
För vem? Du är 7-9 år, tjej eller kille 
Var? Boo rackethall, Mensättravägen 36
När? Onsdagar 17.30-18.30 eller Lördagar 09.00-10.00
Anmälan pingisskola? boopingis.se
Kostnad? 395:- året ut, låneracket ingår
Frågor? Ring gärna 08-715 01 40

Välkomna! Boo KFUM Pingis

NACKA

Nacka kommun 
hoppas inom kort 
kunna ta emot cirka 
200 flyktingar. Skollo-
kaler i Älta och Salt-
sjöbaden är aktuella.
Som NVP tidigare berättat 
har kommunen letat efter 
tomma lokaler som kan an-
vändas för tillfälliga flykting-

boenden. Nu hoppas Nacka 
att man inom två veckor ska 
kunna inhysa 200 flyktingar 
i Strandparkens skola i Älta 
och i Solsidans skola i Salt-
sjöbaden.

Kommunen har tagit fram 
förslaget till boenden efter 
en begäran från Migrations-
verket, som begärt att Sveri-
ges kommuner ska jobba för 
att hitta lokaler att inhysa 

nyanlända flyktingar i. 
”Syftet är att tillhanda-

hålla tillfälliga boenden i 
avvaktan på lediga platser 
i Migrationsverkets anlägg-
ningar”, skriver kommunen 
i ett pressmeddelande. 

Framför allt är det, enligt 
kommunen, vuxna och fa-
miljer som ska bo i de tillfäl-
liga lokalerna.

ERIK LJONES

Skolor ska ge plats 
åt 200 flyktingar

NACKA   
Nu ska det bli fart 
på Nackaborna. Det 
närmsta decenniet 
ska ett tiotal utegym 
och lika många när-
idrottsplatser för 
unga byggas. 

I förra veckan godkände 
fritidsnämnden ett omfat-
tande förslag om byggen 
av utegym och näridrotts-
platser. I dag finns bara två 
utegym som kommunen 
har hand om. Om tidplanen 
hålls ska ytterligare ett tiotal 
komma till fram till 2025.

Satsningen på näridrotts-
platser är också stor: På 
drygt tio platser föreslås 
ytor för fysisk aktivitet för 
8-20-åringar, som bollsport, 
pingis, parkour, skateboard 
och kickbike.

Därutöver lovade allian-
sen i förra veckan att avsätta 
83 miljoner under 2016-
2018 på något de kallar ”ute-

paketet”. Där ingår några av 
utegymmen och spontan- 
idrottsplatserna, men även 
fyra nya lekplatser (i Sickla 
strand, östra Fisksätra, Älta 
och östra Orminge), fem ki-
lometer cykelbana (Värmdö-
vägen från Orminge till Sku-
rubron, Värmdövägen från 
Skurubron till Saltsjöbadsle-

den och Grustagsvägen mel-
lan Älta och Tyresö) och en 
strandpromenad längs Svin-
dersviken, mellan Marinsta-
den och Svindersviks gård.

”Efterfrågade”
– Utegymmen är efterfrå-
gade, särskilt om de ligger 
på bra platser, som nära 

löparspår eller lekplatser, 
säger Mats Gerdau, M, kom-
munstyrelsens ordförande, 
och tillägger:

– Strandpromenaden har 
vi pratat om i flera år, och 
nu ser vi till att något hän-
der.

HANNA BÄCKMAN

hanna.backman@nvp.se

Storsatsning på uteliv 

Här ska gymmen och idrottsplatserna byggas
Utegym: Nyckelviken och 
Båthöjden (2016). Booval-
len och Velamsund (2017). 
Saltsjöbadens IP och utök-
ning av gymmet vid Sickla 
strand (2018). Långsjön 
och Fisksätra IP eller Grö-
na dalen (2019). Ältadalen, 
utökning av seniorgym 

vid Sarvträsk, Henriksdal/
Finnboda/Kvarnholmen, 
Duvnäs utskog och Nacka 
stadspark (2020-2025).

Näridrottsplatser: Myrsjö 
IP (2016). Vid Fisksätra 
sporthall (2017). Saltsjö-
badens IP och centrum 

(2018). Björknäs IP eller 
centrum (2019). 
Älta c (2020). Centrala 
parken i Orminge (2021). 
Nacka IP, Sicka strand el-
ler köpkvarter, Boovallen, 
Henriksdal/Kvarnholmen/
Finnboda och Tollare 
(2022-2025).

Utegymmet i Älta är ett av de två kommunen hittills byggt – nu ska många fler tillkomma.  

Drop-in solarium i Gustavsberg C
Öppet alla dagar 7-21 

www.facebook.com/soldirekt

Sola för halva priset 
med solappen.se
Ladda ditt saldo med upp till 
1000 kr under perioden 25/9-31/10 
och du solar för halva priset med 
det beloppet när du vill.  
Info och instruktion om 
solappen.se finns i soloteket

soldirekt

solappen.se

50%
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DITT LOKALA CENTRUM NÄRA DIG

NAGEL-
FÖRLÄNGNING

450KR
(ord. pris 800kr)

hos Annelie & Jennifer

BRAZILIANSK 
VAXNING

400KR
(ord. pris 500kr)

hos Pernilla
Erbjudandet gäller 
t o m 20 november

VÄRMDÖ
En sårskada på en 
häst i Värmdö skapar 
oro i stallet Björkebo. 
I hästens panna har 
en kvadratisk bit päls 
försvunnit utan för-
klaring.

– Jag vill inte tro att 
någon gjort honom 
illa, säger ägaren 
Lotta Åmark.
 
Det var under natten mel-
lan 10 och 11 oktober som 
skadan uppstod. Hästen 
Thraxe, 19 år, hade stått i 
sin box i Björkebo i Hem-
mesta när stallets ägare Lot-
ta Åmark uppmärksamma-
des på vad som hänt. En stor 
fyrkantig bit päls saknades i 
hästens panna.

Inga spår av blod i boxen
– Jag är väldigt frågande till 
vad som hänt. Han har stått 
i den här boxen i tio år utan 
att skada sig. Nu var pälsen 
helt borta. Jag tittade no-
ga i boxen men upptäckte 
inga spår av blod eller andra 
tecken på att han skulle ha 
skadat sig själv, säger hon. 

Den märkliga skadan har 
lett till funderingar kring 
om någon tagit sig in i stal-
let nattetid och skurit bort 
en bit av pälsen.

– Vi är frågande och 
chockade och man skulle 
så klart helst vilja hitta en 
naturlig förklaring. Jag vill 
inte tro att någon gjort ho-
nom illa, säger Lotta Åmark, 

som tycker att det hade varit 
mindre konstigt om skadan 
uppstått ute i hagen.
Skulle inte hästen ha gjort 
kraftigt motstånd om nå-
gon skurit honom?

– Han är väldigt snäll och 
bits inte. Men i så fall mås-
te de ha satt på honom en 
grimma eller hållit i honom 
så han inte tagit sig undan.

Lotta Åmark har än så 
länge inte polisanmält hän-
delsen. Däremot har hennes 
dotter Lovisa lagt ut bilden 
av hästens skada på Vision 
Hästs facebooksida, för att 
uppmärksamma andra häst-
ägare.

 

ANDERS MILDE

anders.milde@nvp.se

Mystisk skada oroar

På 19-åriga hästen Thrax’s panna har en fyrkantig bit päls försvunnit. FOTO: JENNY FREJING

 

”Jag har varit  
god man åt 250 
flyktingbarn”

HALLÅ DÄR ...

… Görel Strand, socionom, 
Sjöstadsbo och förestån-
dare för ett HVB-hem, som 
ska föreläsa om ensam-
kommande flyktingbarn på 
två bibliotek i Nacka.
 
Vad ska du berätta om?
    – Om vad barnen har varit 
med om, vad som händer 
när de kommer till Sverige 
och på vilka villkor de får 
stanna. Jag tror att det 
finns många som är genu-
int intresserade av detta. 
Det finns många rykten, 
som inte överensstämmer 

med verkligheten, som att 
barnen skulle spela apa-
tiska och att de egentligen 
inte skulle ha ett skyddsbe-
hov. Jag har lång erfarenhet 
av att jobba med ensam-
kommande barn och unga, 
så jag kan bidra till en mer 

humanitär och verklighets-
nära syn.
Vilken respons brukar du 
få när du pratar om detta?

– Oftast väldigt positiv. 
Människor frågar på vilket 
sätt de kan hjälpa till. Den 
viljan har växt oerhört i 
och med dagens flyktingsi-
tuation, men även för någ-
ra år sedan fanns den. 
Varför har flyktingbarn bli-
vit din hjärtefråga?

– Mitt engagemang 
väcktes för 15 år sedan, 
när jag fick frågan om 
jag ville bli god man för 
ensamkommande flykting-
barn. Sedan dess har jag 
varit god man för uppemot 
250 barn och unga. Jag har 
även skrivit en bok om 
ensamkommande flykting-

barn, med bland annat en 
checklista för gode män. 
Nu när jag har gått i pen-
sion, och har lite tid, har 
jag ihop med min son och 
svärdotter startat ett hem 
för ensamkommande flyk-
tingflickor i Sköndal.  
Ju mer jag lär känna de här 
människorna och får höra 
deras berättelser, desto 
svårare har jag att inte en-
gagera mig.

HANNA BÄCKMAN

Fotnot: Föreläsningarna 
äger rum den 22 oktober 
klockan 17.30 på Saltsjö-
badens bibliotek och den 3 
november klockan 18.30 på 
Dieselverkstadens biblio-
tek. Fri entré.

Görel Strand har enga-
gerat sig för ensamkom-
mande i 15 år. 
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För några veckor sedan ring-
de Ulla Niemi från Eknäs 
till NVP. Hon tyckte att tid-
ningen skulle skriva om fyra 
intressanta herrar som ses i 
Orminge centrum varje dag.

– Det är så roligt att de har 
hittat varandra! De verkar 

se efter varandra, de är trev-
liga, generösa och allmänt 
muntra och de hejar på alla. 
De sitter utanför Systemet, 
men är inga drickare. Jag 
ser att folk blir glada när de 
ser dem, säger Ulla Niemi.

Vi blir nyfikna, och åker 

till bänken mitt i centrum 
en tisdag klockan tio. Och 
mycket riktigt, där sitter de, 
tre av fyra ”ordinarie leda-
möter”: Arne Andersson, 
Christer Löfgren och Stig 
Larsson. Efter en stund an-
sluter sig en av många ”re-
server”, Torsten Vikström.

Setts i minst tre år
Gubbarna på bänken, så 
kallar de sig själva, har setts 
här varje vardagsförmid-
dag, ibland även på helger-
na, i åtminstone tre år. En 

speciell vänskap har vuxit 
fram.

– Vi pratar om allt möj-
ligt, säger Arne Andersson.

– Om smörpriser, skämtar 
Stig Larsson.

– Och om dåliga tv-pro-
gram och dåliga pensioner, 
fyller Christer Löfgren i.

– Här kan man sitta en 
stund och lösa världsproble-
men, sammanfattar Torsten 
Vikström.

Gubbarna på bänken har 
nära till skratt och skämt. 
Stig Larssons rollator går 

under benämningen ”Vol-
von” och Christer Löfgren 
säger, apropå att gänget har 
en tendens att expandera:

– Ibland säger folk att vi 
måste utöka bänken, eller 
börja betala hyra.

”Blivit en institution”
Samtidigt finns en allvar-
lig underton. Gubbarna är 
medvetna om att deras när-
varo spelar roll för den all-
männa trivseln i centrumet. 

– Vi har blivit som en in-
stitution. Folk verkar sakna 

oss om vi inte sitter här, sä-
ger Christer Löfgren.

Genom åren har de fått bra 
koll på folk som rör sig i cen-
trum: de som köper ”flytande 
frukost” varje förmiddag på 
Systembolaget, butiksinne-
havare, grannar och bekanta.

– Det kommer alltid nå-
gon trevlig människa, säger 
Arne Andersson.

– Och vi pratar med al-
la, vi gör ingen skillnad på 
människor, säger Christer 
Löfgren.

HANNA BÄCKMAN

ORMINGE
Varje dag ses de, för att lösa världsproblem 
och prata om dåliga tv-program och dåliga 
pensioner. De kallar sig ”gubbarna på bän-
ken”, har aldrig långt till skrattet – och bjuder 
gärna in vem som helst att sitta med dem.

Gubbarna som bänkat sig i centrum
Arne Andersson, Christer Löfgren och Stig Larsson ses i stort sett dagligen på bänken i Orminge centrum. Torsten Vikström, längst till vänster i bild, är en av många ”reserver”, som tränger 
in sig på bänken för en munter pratstund.  FOTO: NADIA ENEDAHL





NÄRINGSLIV 
& EKONOMI

NACKAÖL Värmdö har det. Hammarby sjöstad har det. Nu har också Nacka fått ett helt eget 
bryggeri. Det är Holger Echarti, som lämnat IT-branschen för ölvärlden, som startat brygge-
riet vid Saltsjö pir i Fisksätra. I fredags fick han besked att Systembolagen i Nacka Forum och 
Saltsjöbaden kommer att börja sälja ölen i hyllan i december i år.
– Vi har verkligen jobbat hårt. Det är vår första öl, Baggens IPA, som också kommer att säljas 
till restauranger och krogar i Nacka och på Södermalm.

Näringslivsredaktör: Gustav Grändeby
Tel: 555 266 24  e-post: gustav.grandeby@nvp.se
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NACKA
Nystartade Ränte-
sänkarna har vuxit 
med över 30 anställ-
da på ett år. Fram-
gångsformeln?

Låta bankerna täv-
la om ditt lån – lägsta 
budet vinner.

Det går undan för Nackafö-
retaget Räntesänkarna. I 
april förra året hade de el-
va anställda. Ett år senare 
sitter företaget som idag är 
35 personer i samma bygg-
nad på Smedjegatan i Sick-
la, men i större lokaler två 
trappor ner.

Nackaföretagets starka 
tillväxt är ett bevis i sig på 
att svenskarna har höga lån 
och i många fall ofördel-
aktiga villkor. Att profitera 
på svenskarnas skulder kan 
tyckas tveksamt, men Rän-
tesänkarnas anser att det är 
befogat.

– Vi kan bara tjäna peng-
ar om vi hjälper våra kun-
der att tjäna pengar, säger 
Rickard Strömgren, vd för 
Räntesänkarna. Han dri-
ver företaget tillsammans 
med delägaren Leo Kia. 
 
Bankerna får tävla
Affärsidén är enkel. Företa-
get har köpt in en tjänst som 
identifierar svenskar som 
betalar för hög ränta på si-
na privatlån. Det är kunder 
Nackaföretaget sedan ring-
er upp för att erbjuda sin 
tjänst, som innebär att de 
låter sin portfölj med ban-
ker konkurrera om att få ta 
över kundens lån – genom 

att i budgivningsprocess ge 
bäst villkor.

Allt är kostnadsfritt. Nap-
par sedan kunden på att 
flytta över sitt lån till en 
bank med förmånligare vill-
kor, är det Nackaföretaget 
som debiterar banken. 

– Det är den enda in-
täktskällan vi har. Hjälper 
vi inte kunden händer ing-
enting. Men erfarenheten 
är att de flesta får ner rän-
tekostnaderna med vår 
hjälp. Det är det senaste 
årtiondets ökade skuldsätt-
ning som gör att vår tjänst 
har ett värde. Vi vet inte hur 
stor marknaden är, vi tar en 
vecka i taget, säger Rickard 
Strömgren.

Mer transparent marknad
Enligt Räntesänkarna finns 
det ingen hake för kunden. 
Företaget lyder under Fi-
nansinspektionens regler, 
och väljer kunden att byta 
bank skickas det ut skulde-
brev med ångerrätt.

– Vi jobbar med en tjänst 
som vi tycker är rolig och 
som skapar transparens på 
marknaden. Det är svårt 
för privatpersoner att veta 
hur man får bästa räntan. 
Ber du olika banker om nya 
räntevillkor får du flera kre-

ditupplysningar, vilket i sin 
tur försämrar lånemöjlighe-
terna. Vi har elva banker och 
bara en kreditupplysning, 
säger Rickard Strömgren. 
Ni samarbetar inte med 
någon av storbankerna. 
Varför?

– Det får ni fråga dem om, 
för det hade vi gärna gjort. 
För de banker vi samarbe-
taar med blir vi en mark-
nadsföringskanal. Vi note-
rar bara att intresset från 
storbankerna är mindre, sä-
ger Rickard Strömgren.
Hur ser en vanlig kund ut 
hos er?

– Bästa beskrivningen av 
Svensson är att de är mellan 
30 och 65 år från alla delar 
av Sverige. I snitt tjänar de 
mellan 23 000 och 40 000 
kronor i månaden. Många 
har tagit lån för renovering-
ar och bröllop. Ofta kan vi få 
ner deras månadskostnad 
på lånet från 3 000 kronor 
till 2 000 kronor. 
Hur många är ni om ett år?

– Jag vågar påstå att vi 
finns i minst ett annat land 
och har Sickla som huvud-
kontor. Kanske är vi då mel-
lan 40 och 100 personer.

GUSTAV GRÄNDEBY

gustav.grandeby@nvp.se

De stora bankerna gör ofta 
skillnad mellan bo- och 
privatlån när det gäller rän-
torna. Ofta är räntan minst 
dubbelt så stor. Swedbanks 
aktuella boränta ligger idag 
på 1,97 procent om bind-
ningstiden är tre månader. 

Ska du ta ett privatlån på 
bankens hemsida är ränte-
satsen mellan 4,12 och 9,10 
procent – beroende på vem 
som ansöker om lån. För 
Nordea är boräntan 1,92 pro-
cent och räntan för privatlån 
mellan 5,45 och 8,20 procent.

Högre räntor vid privatlån

De låter bankerna tävla om dig

Räntesänkarna hämtar i snitt in mellan 70 och 80 nya kunder varje dag. Rickard Strömgren (i vit skjorta) menar att det tyder på att marknaden för lån inte fungerar. FOTO: JENNY FREJING

Nya Nackaföretaget hoppas ha 100 anställda redan nästa år



HUS & HEM
Lekfull lösning  
för husets tak ➤28

Ordvalen som ökar 
värdet på din lya ➤26-27

Vitt inget måste  
i badrummet ➤26-27

TEMANVP

Ska ro fjärde  
bygget i hamn ➤22-23
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Välkommen hem till värmen
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Gäller t.o.m 29 november 2015

Gjutjärnslucka
Ord. pris 15.900:-

JUST NU 13.900:-

Spara 
2.000:-

SPARA 
upp till 
7.000:-

Ord. pris 23.900:-

JUST NU 20.900:-

Spara 
3.000:-

Alla kampanjmodellerna 
hitta r Du på 

www.contura.se

Vid samtidigt köp av valfri Contura kamin 
(gäller hela sortimentet) och Premodul skor-
sten lämnas 2.500:- rabatt på skorstenen.
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Höstrusk 

ger myslust!

Öppettider Butik/Utställning: Måndag-Fredag 10.00-18.00, Lördag 10.00-14.00

BÄDDVECKORBÄDDVECKOR

20% på alla överkast.  
Erbjudandet gäller t.o.m 1/11

20% på alla överkast.  
Erbjudandet gäller t.o.m 1/11

HIMLA CONCEPT STORE

Sickla Galleria. Tel: 08-716 03 05

Täby Centrum. Tel: 08-758 59 70 

Uppsala Librobäck. Tel: 018-56 62 00 www.himla.se
SHOP ONLINE

NACKA/VÄRMDÖ
Att renovera är för 
många ett nödvän-
digt ont.

Men för den här 
familjen har det blivit 
en livsstil.

– Folk tror vi är 
knäppa i huvudet, 
säger Emelie Bäck-
vall.

Att första och andra hem-
met, i Norra respektive 
Södra Kopparmora, reno-
verades upplevdes även av 
familjen Bäckvalls nära och 
kära som fullt rimligt. För 
det var två slitna hus.

Men när makarna Emelie 
och Christian sedan köpte 
en tomt i Grisslinge och på 
den byggde en lyxig 194 
kvadratmeter stor villa från 
grunden – då trodde nog de 
flesta att nybyggarna slagit 
ner bopålarna för gott.

Icke.
För det dröjde inte länge 

innan familjen bestämt sig, 
flyttat igen, denna gång till 
ett lummigt område i Sku-
ru – och återigen var i färd 
med en storrenovering. Den 
fjärde på ett drygt decenni-
um.

”Är projektmänniskor”
– Reaktionerna när vi sa att 
vi skulle flytta var både ”Nu 
får ni ju ge er” och ”Det vis-
ste vi hela tiden att ni skulle 
göra”. Vi är projektmän-
niskor, vi gillar att hålla på 
med saker, det är vår hob-
by, säger Emelie Bäckvall.
Ni har bytt en 194 kvadrat-
meters villa mot ett 50 kva-
dratmeters hus – varför?

– Villan i Grisslinge var 
verkligen jättebra. Tanken 
var att bygga huset som vi 
skulle bli gamla i, och det 
var ett fint hus, med bra 
planlösning och låga energi- 
kostnader. Men vi trivdes 
inte med den stora ytan. Vi 
är tajta som familj, umgås 
mycket, men när vi bodde 
så stort var det som att vi 
kom ifrån varandra. Barnen 
var uppe på sina rum, med-
an jag och Christian satt 
nere i vardagsrummet. Vi 
tappade närheten.

– Det är svårt att förkla-
ra. Ibland strävar man efter 
det man tror man vill ha, ett 
stort och fint hus, men när 
det verkligen sker kände vi 
att det inte var för oss. Både 
jag och Christian gick runt 
och tänkte samma sak utan 
att säga det.

Att ”skrytbygget”, som 

Emelie själv skämtsamt kall-
ar Grisslingevillan, inte var 
vad de drömt om stod klart 
under en familjeutflykt till 
Gustavsbergs hamn.

– Vi cyklade dit för att 
fika, men såg att en lägen-
hetsvisning ägde rum, så 
vi gick spontant in. Det gav 
inspiration. Vi började prata 
om hur vi kände inför det 
stora huset. På kvällen satte 
sig Christian framför Hem-
net och hittade en gammal 
sommarstuga i Skuru. Vi 
åkte dit nästa dag och redan 
under promenaden ner från 
parkeringen hade vi för-
älskat oss i platsen. Det var 
lugnt och stilla, lummigt, 
nära till vattnet, grannar 
som hälsade, säger Emelie 
Bäckvall.

Dela rum igen
Ett familjeråd tog vid. Eme-
lie och Christian frågade 
pojkarna vad de skulle tycka 
om att dela rum igen. Det 
hade de inga problem med, 

Bygger nytt 

och sedan dröjde det inte 
länge förrän beslutet var 
fattat. 

Nybyggarfamiljen Bäck-
vall tog sitt pick och pack 
och lämnade skrytbygget i 
Grisslinge för en sommar-
stuga i renoveringsbehov, 
och förlorade därmed tre 
fjärdedelar av boytan, gick 
från 194 kvadratmeter till 
50.

”Här ska vi bo”
– Det var en stor lättnad. Vi 
kunde andas igen. Bara att 
rensa bort alla grejer, alla 
möbler vi skaffat, var befri-
ande. Nu har vi precis det vi 
behöver, inte mer. Det är så 
skönt, säger Emelie.
När går nästa flytt?

– Nej du, nu har vi hittat 
vårt hem. Här ska vi bo. Vi 
vet väl med oss att vi inte 
kommer att kunna leva så 
här när grabbarna når ton-
åren, men då är planen en 
utbyggnad.
Efter elva års flyttande 
och renoverande och byg-
gande – är ni inte rädda 
att det kommer kännas 
tomt när ni inte längre be-
höver snickra på ert hem?

– Jag förstår frågan, men 
nej. Och dessutom finns all-
tid saker att renovera.

INGEMAR LUNDIN

ingemar.lundin@nvp.se

Har en blogg om renoveringarna
Emelie Bäckvall driver 
den populära bloggen 
”Familjen B bygger” på 
familjenbbygger.se. Den 
nominerades tidigare i år 
till en av Sveriges bästa 
husbloggar av hemfint.se

Emelie och Christian Bäckvall mitt i arbetet i det nya huset i 
Skuru. Det är fjärde gången på elva år som familjen flyttar, 
och fjärde gången som ett stort renoveringsarbete tar vid.
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 – på nytt

Jämförelse mellan husen
GRISSLINGE
Hus: Ett Spira 194 från Hjäl-
tevadshus
Yta: 194 kvm
Antal rum: 7
Roligast att renovera: ”He-
la övervåningen var som 
ett oskrivet blad där vi själ-
va fick planera och bygga 
som det passade oss.”
Svårast att renovera: 

”Också övervåningen Det 
var en utmaning att få till 
en bra lösning för oss.”

SKURU
Hus: En före detta som-
marstuga
Yta: Cirka 50. 35 +cirka 12 
kvm inredd källare
Antal rum: 2
Roligast att renovera: ”Kö-

ket. Trots vår boyta har vi 
byggt ett fullstort kök med 
gott om förvaring.”
Svårast att renovera: 
”Källarplanet. Det behövde 
isoleras och gjutas för att 
få en bra grund. Det var 
svårt att se det färdiga 
resultatet framför sig när 
man stod mitt bland jord 
och sten.

Familjen har flyttat från huset i Grisslinge, till vänster, och håller nu på att inreda stugan i 
Skuru. Barnens sovrum är så gott som klart.  FOTO: EMELIE BÄCKVALL, SÖREN ANDERSSON

FOTO : SÖREN ANDERSSON
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25-års jubileum

25% 
på hela sortimentet 

(gäller t o m 24/10-2015, ej beställningsvaror)

Sanderson, Designers Guild, Ljungbergs, Morris, Trapiche, Harlequin, Linum, Sandbergs,Watt & Veke, Ceannis, Mateus, 

Gerbera, Lindhs, Horredmattan, Estelle, Miljögården, Kallholmen, S.O. Larsson, Durance m fl

Öppet: 
Tis-Tors 11-18, Fre 11-17, Lör 11-14

Roseum Design, Duvnäsvägen 1, Nacka • Tel. 718 52 00 • www.roseumdesign.se

 Öppettider: Mån-Ons 9-18, Tors-Fre 9-19, Lör 9-16, Sön 11-16 
08-570 339 20 • www.charlottasblommor.se

Torsdag 22 oktober
De 24 första kunderna får en gåva 

24% rabatt 
på allt i butiken

(Gäller ej förmedlingar och bud )

Fredag 23 oktober

Snittar med dryck 
från kl. 15.00

Lördag 24 oktober

Tag 3 betala för 2 
Vi bjuder på den billigaste varan

Gäller krukväxter och ytterkrukor

Torsdag – söndag

Orchidéer Nu 195:-/st  
ordinarie pris 295:-/st

Ni hittar oss i

Butiken är extra välfylld

GUSTAVSBERG Porslinsmuseet 
samlar flera krafter kring kakel 
och keramik inom arkitektur och 
inredning – från Babylons portar 
till ett svenskt hamam.

I centrum finns Ibrahim Elkarims arbe-
te med att förena afrikansk, islamsk och 
svensk kultur i nya uttryck i form och fär-
ger i ett hamam som planerats byggas intill 
moskén på Södermalm i Stockholm. 

Ibrahim Elkarim beskriver själv sitt pro-
jekt som ett inlägg i integrationsdebatten, 
eftersom ett hamam är en plats där man 
umgås.Han har arbetat med konst och må-
leri i Sverige sedan 60-talet, bland annat 
med Olle Nyman.

– Jag har inspirerats av bad i Turkiet, Spa-
nien och Marocko och anpassat dem till 
svenska förhållanden, säger Ibrahim Elkarim. 

Vill skapa behaglig miljö
Färger och motiv ska vara anpassade till 
varje rums funktion, och symboler och ara-
biska tecken och bokstäver finns med.

– Det ska vara en behaglig miljö, och det 
finns inget patent för vad som är det.

Om hamamet kommer att byggas är fort-
farande inte bestämt.

Ibrahim Elkarim har tagit hjälp av företa-
get Everstyle i sitt arbete.

De visar några exempel på sin teknik för att 
trycka i princip vilken bild som helst på kakel 
så att en yta eller en vägg täcks av ett motiv. 

Företagets vd och designer Bibi Ever-
mark ser en möjlighet i att låta Gustavs- 
bergs porslinsfabriks äldre mönster pryda 
kakel. 

– Man kan ta ett mönster, vilket som helst 
och göra en köksvägg. Motivet digitaliseras 
och man väljer storlek på väggen och storlek 
på plattorna. 

Företaget kommer också att kunna an-
vända samma princip på glas. Efter att mo-
tivet tryckts på kaklet ytbehandlas det så att 

det uppfyller alla moderna byggkrav.
– Hittills har vi gjort utemiljöer som har 

suttit i flera år nu, och inredning till hotell 
och skolor. Sverige är inget kakelland jäm-
fört med södra Europa, men det kommer 
mer och mer. Det har varit mycket vitt och 
grått.

I höst arrangerar museet också föreläs-
ningar om kakel, både historiskt och hur 
mötesplatser ser ut. 

”Håller hur länge som helst”
Arkitekten Sofia Tjernström föreläser redan 
nästa vecka.

– Keramik och kakel har använts sedan 
Ishtarporten i Babylon till skyskrapor och 
jag vill visa en exposé över hur man gjort. 
Keramik är ett av våra allra bästa material. 
Det håller hur länge som helst och är mil-
jövänligt och det skulle kunna användas 
mycket mer i Sverige än idag.

En anledning till att keramik inte haft så 
stor plats i Sverige är att keramik tidigare 
kunde drabbas av frostsprängning. 

– I dag är keramiken sintrad och vattentät 
och tegel kan också vara keramik, och den 
kan användas som block, till fasadbeklädnad, 
säger Sofia Tjernström.

Så hittade tekniken till amerikanska sky-
skrapor, eftersom det är överlägset sten. 

– Kakel och klinker kan passa både inte-
riört och exteriört. Som husägare kan man 
våga lite mer. Badrum är ofta vita,grå eller 
svarta, men det finns så mycket mönster. 
Många tror att det är inte det nästa köpare 
av huset vill ha, men det kan vara tvärtom, 
säger Sofia Tjernström.

LENNART SPETZ

lennart.spetz@nvp.se

Relaterade föreläsningar på  
porslinsmuseet i Gustavsberg

27 oktober: Arkitekt Sofia Tjernström. Om 
kakel i arkitekturen i Västerlandet och 
Österlandet.
10 november: Bengt Wadensjö, biskop 
emeritus och Awad Olwan, imam i Fisk-
sätras moské.  Samtal om mötesplatser i 
ett mångkulturellt samhälle.
24 november: Dimitra Polidis, musei-
pedagog på Medelhavsmuseet. Om bad-
kultur i ett historiskt perspektiv.

Kakel som bryter  

”Som husägare kan man  
våga lite mer. Badrum är ofta 
vita, grå eller svarta, men det 
finns så mycket mönster.” 

NACKA

Din lya kanske har 
gravt renoverings-
behov – men ligger 
den i ett område med 
New York-vibbar kan 
det ändå rassla till i 
budgivningen. 

I en C-uppsats vid Stock-
holms universitet ”Med 
vitvaror från Smeg och Ur-
ban Deli runt knuten” har 
Linnea Uddenmyr, Sickla, 

Kakelkonst av Ibrahim Elkarim.

New York-

Andreas Båsk och Linnea Uddenmyr.  FOTO: JENNY FREJING
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Miljöeffektiv cellulosaisolering från iCell -

isolering för värme, kyla och ljud!

”Grym isolering och miljövänlig,

Matte Karlsson, Bygglov - TV4

Insulation Technology™

Made in Sweden

Cellulosaisolering är energibesparande och ger samtidigt 
ett friskt och behagligt inomhusklimat.

iCell cellulosaisolering tillverkas av osålda returtidningar. 

Det är ett utmärkt sätt att återvinna ett naturligt material

för att skapa en effektiv isolering för nybyggnation och 

tilläggsisolering. Den installeras med fördel i snedtak, vind,

vägg och golv. Vår isolering tillverkas i en ny och modern 

produktionsanläggning på 6 000 kvadratmeter i Älvdalen i 

hjärtat av Dalarna - Made in Sweden.

Ingarö Långvik Plåtslageri AB
Besöksadress
Vallbovägen 12D 
Vallbo industriområde Ingarö

www.ingarö-plåtslageri.com

livsstil för grön energiwww.icell.se

iCell Återförsäljare

mot mönstret

tillsammans med Andreas 
Båsk, Stockholm, studer-
at effekten av ett vanligt 
mäklarknep – att använda 
varumärken och utomstå-
ende referenser för att lyfta 
intresset för en lägenhet.

Enligt studien letar sig va-
rumärken i ökande grad in 
i annonstexterna. På så vis 
kan positiva associationer 
överföras från ett varumär-
ke till en lägenhet.

Men alla referenser är in-

te lyckade. I studien fick en 
grupp läsa de autentiska an-
nonserna, kryddade med va-
rumärken och associationer, 
medan en kontrollgrupp fick 
läsa texten, fast tvättad på 
samma information.

Restaurang funkade inte
– Och där kunde vi se att 
taktiken att exempelvis 
nämna närheten till ansed-
da restauranger snarare fick 
motsatt effekt. Uppskattat 

värde minskade, säger An-
dreas Båsk.

– Något som däremot 
gav positiv effekt var en an-
nons med beskrivningen 
”en modern våning i New 
York-tappning”. I den tvätta-
de texten, där beskrivningen 
”New York-tappning” togs 
bort, minskade det uppskat-
tade värdet av lägenheten i 
kontrollgruppen, säger Lin-
nea Uddenmyr.

INGEMAR LUNDIN

Ishtarporten i Babylon. Exempel på ett mer färggrannt val av golv.

 vibbar kan höja lyans pris

Ibrahim Elkarim ser sin konst som ett sätt för kulturer att mötas. Svensk form blandas med 
afrikanska influenser för att skapa en behaglig miljö.  FOTO: JENNY FREJING 
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Tornslingan 22, Trångsund
Email: info@cjallservicehb.se 
Tel 08-771 69 76 • www.cjallservicehb.se

Städning • Fönsterputsning 
Golvvård • Golvslipning 
Trädgårdsskötsel 
Trädfällning 
Möbelmontering 
Bortforsling 

C & J Allservice HB

Utnyttja
Rutavdraget!

50%

 

Vardagar  9-18  Lördag 10-16  Söndag 11-15  
 www.varmdofargbod.se      08-57033330  mail@varmdofargbod.se 

Inredningsveckor på färgboden 19/10-1/11 

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

STORREA!
Supersoft sovtäcken, supersoft 
sovkuddar, påslakan, under-

lakan frotté, möbler
VI REAR ÄVEN DENNA VECKA

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

kuddar, Ljus, Barnpåslakan, Lyktor, 
Doftljus, Överkast, Keramik,

Salladsskålar, Soffor, Soffbord

Pulkabacke-huset sålt: 
”Barnen överförtjusta”
VÄRMDÖ
Det går utför med ar-
kitekturen i Kolvik.

Bokstavligen.

Med tomten i Kolvik sattes 
arkitektbyrån Street Monk-
ey på prov.

Ansvarige arkitekten Ca-
ge Copher berättar:

– Huset ligger i ett områ-
de som normalt används för 
sommarstugor, men det blir 
mer och mer populärt att bo 
där på heltid.

– Förhoppningen var 
att skapa semesterkänslan 
även för året runt-boen-
de, med stora glaspartier, 
mångfald av uteplatser med 
sjöutsikt och en dynamisk 
planlösning genom att ut-
nyttja flera terrängnivåer.

Fick lekfullt infall 
Hur skulle man då åstad-
komma detta? Cage Copher 
fick ett infall och ritade en 
pulkabacke på taket.

– Det finns många tankar 
bakom valet, men egentli-
gen räcker det ju att fråga 
sig: Vem gillar inte att åka i 
pulkabacke?

En uppfattning som delas 
av Stefan Tham, som var 
den som, tillsammans med 
hustrun, köpte den innova-
tiva skapelsen.

”Barn i snowraceråldern”
– Vi hade länge sett att de 
höll på att bygga huset, 
var nyfikna och tittade på 
skisser och bilder. Jag och 
frun åkte dit på det vid en 
visning. Det var bättre än 

Senaste nytt på 
bomarknaden

NACKA
Sålda villor: 58
Kr/kvm: 46 118 
Prisutveckling: +3 %
Sålda bostadsrätter: 308
Kr/kvm: 45 272 
Prisutveckling: +1 %

VÄRMDÖ
Sålda villor: 57
Kr/kvm: 39 853 
Prisutveckling: +3 %
Sålda bostadsrätter: 71
Kr/kvm: 36 989
Prisutveckling: 0 %

Statistiken avser juli till 
september. Prisutveckling 
i procent jämfört med fö-
regående tre månader. 

Gustavsberg poppis bland äldre
VÄRMDÖ Marknadsanalys-
företaget Prognoscentret 
har gjort en mätning av fle-
ra stora varumärken som är 
tätt knutna till byggsektorn. 
Ikea, Beckers, Flügger, Mar-
bodal, Faluröd är några av 
de märken som ingick i un-
dersökningen. Gustavsberg 
fick en hög placering i mät-

ningen, endast Ikea placerar 
sig före Värmdöföretaget. 
Kanske var det ändå skönast 
för sanitetsporslinsföretaget 
att ha wc-konkurrenten 
IFÖ bakom sig. Enligt Prog-
noscentret var Gustavsberg 
starkast bland äldre. I un-
dersökningen deltog 500 
personer.

vad bilderna någonsin kun-
de beskriva, säger Stefan 
Tham.

– Det är ett helt fantas-
tiskt hus. Fräscht och med 
rolig arkitektur. Dessutom 
ett väldigt energieffektivt 
hus. Vi har tre barn, som är 

i snowraceråldern. De är 
överförtjusta.
Ser ni fram emot premiär-
turen? 

– Verkligen. I år får vin-
tern gärna komma tidigt.

INGEMAR LUNDIN

Taket har anpassats till den kuperade terrängen, och ka-
mouflerats som pulkabacke.  FOTO: ROBIN HAYES PHOTOGRAPHY

Ursprungligen är huset en 200 kvadratmeter stor stålmodul.

Förtroendegivande stol.

Bopriser 
fortsätter  
att stiga 
NACKA/VÄRMDÖ 
Det talas om en annalkan-
de bostadsbubbla, men 
det tycks inte bekymra bo-
stadsmarknaden, där pri-
serna alltjämt stiger. Enligt 
Svensk mäklarstatistik har 
marknaden i hela Sverige 
ökat med 14 procent de se-
naste tolv månaderna. 

På lokal nivå (se nedan) 
noteras mindre ökningar 
det senaste kvartalet.
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DET HÄNDER GUSTAVSBERGS SAMLAR- OCH LOPPMARKNAD  
i Gustavsbergs hamn, Tyra Lundgrens väg 19, lördagen 
den 24 och söndagen den 25 oktober kl 11-16. Entré: 20 
kronor för dig över 15 år. Hundratals säljare. Värdering 
av keramik/porslin och guld/silver. Café finns! 
Välkommen till höstens megaloppis i Gustavsberg!

KALENDARIET

ONSDAG 21 OKTOBER

FÖREDRAG Därför är incest ett 
så allvarligt svek, som tar så 
hårt. Lena Morin Lindström 
och Charlotte Wihk från or-
ganisationen nxtME talar om 
att bryta tystnad och tabu 
kring incest. Björknäskyrkan 
kl 19.00. Fika från 18.30. Fritt 
inträde. 

LÄTTLÄST BOKCIRKEL på Nacka 
Forum bibliotek kl 17.30.  
Gratis, ingen föranmälan.

TORSDAG 22 OKTOBER

FÖREDRAG OM ENSAMKOM-
MANDE FLYKTINGBARN med 
Görel Strand, socionom, god 
man och föreståndare för 
boendet Fjärilen som tar 
emot ensamkommande flyk-
tingflickor. Föredraget avslu-
tas med frågestund. Kl 17.30 
på Saltsjöbadens bibliotek.

BONSOIR – FRANSK AFTON på 
Gustavsbergs bibliotek
Sekwa förlag och Elisabeth 
Grate bokförlag presenterar 
höstens utgivning och bibli-
oteket bjuder på enklare till-
tugg. Frågor/kontakt: Maria 
Vogel, 08-57048227, maria.
vogel@varmdo.se
Begränsat antal platser.

TEDANS med PRO Jazz
Torsdagen den 22 oktober kl 
15.00 - 17.00. Värmdö Bygde-
gård. Entré 20 kr, kaffe och 
bröd ingår.

LÄTTA VANDRINGAR i Nyckel-
viken med Friluftsfrämjandet 
Nacka-Saltsjöbadens. Gå 
med oss i alla väder på mo-
tionsslinga eller promenad-

väg. Ingen kostnad. Start: 
Motionsslingan närmast 
Jarlaberg kl 10.00. Anm. och 
frågor: Eva 0705-820 676. 

FREDAG 23 OKTOBER

MOGEN DANS kl 13-16 på Boo 
folkets hus i Orminge Centrum. 
Ikväll med Kjell & Magnus. Fri 
parkering. Café. Entré 70:-.

BARNRYTMIK med Charlotte 
Wihk på Dieselverkstaden i 
Sickla! kl 10.15-11.00 för barn 
1-4 år samt småsyskon. Kl 
11.30-12.15 för barn 2-8 mån. 
Kl 13.00-13.45 för barn 8-18 
mån. Drop in. Pris 80 kr/barn. 
Syskon 40 kr. www.wihk.com

LÖRDAG 24 OKTOBER

SECOND-HAND BUTIK Röda 
Korset i Nacka-Boo har 
öppet i Lilla Boosalen, Kom-
munalv 1, Orminge kl 10-14 
för försäljning av allehanda 
billiga second-hand varor. 
Välkomna att även dricka en 
kopp kaffe/te med hemba-
kat bröd. Uppl. 715 49 45. Arr: 
Röda Korset.

KOMMER DU IHÅG RUNA BRAR? 
En gång mycket populär 
krönikör i DN. Hon kommer 
och läser några krönikor på 
Biblioteket i Nacka Forum 
kl 14.30. Hjärtligt välkomna! 
Arr: Bibliotekets Vänner i Fo-
rum Nacka, Nacka kommun.

HÖSTAUKTION på Gustavsgår-
den, Trallbanevägen 5,
Gustavsberg. Visning kl 12-
13. Auktionen håller på mel-
lan kl 13-16. Arr: Guldkanten.

SKA VI VA? MED TEATER TRE
Teaterföreställning för barn 
4 - 8 år. Fri entré. Biljetter för 
föranmälan hämtas ut på 

biblioteket  from 5/10.
Först till kvarn. Kl 11.00 på 
Saltsjöbadens bibliotek.

SÖNDAG 25 OKTOBER

STOR BEGAGNADE BARNKLÄ-
DESFÖRSÄLJNING Igelboda 
aula och matsalar i Saltsjö-
baden kl 9-12. 

LOPPIS i Strömma hembygds-
gård kl 11-15. Museum och 
servering öppna!
G:a Fågelbrov 1, Strömma.

BOO HEMBYGDSGÅRD OCH 
LOPPISEN har öppet kl 13-15. 
Arr: Boo Hembygdsförening. 
Nämdöstigen 1.

MÅNDAG 26 OKTOBER

HÖSTLOV på Dieselverk-
stadens bibliotek kl 13.00. 
Beppe Singer – känd från tv:s 
Hjärnkontoret – bjuder på 
roliga och häpnadsväckande 
experiment ur sin nya bok 
”Beppe testar! 15 experiment 
i köket”. Fri entré. 

TISDAG 27 OKTOBER

HÄLP MED DATOR, surfplatta 
och/eller mobiltelefon.
Vi träffas på  Biblioteket 
Nacka Forum kl 10.00-12.00.
Arr: SeniorNet Nacka.

LÄXHJÄLP och träna svenska
med Röda Korset i Boo, 
på Orminge bibliotek kl 
16-18.30. Uppl. A-C Malmlöf 
0730-676 253. Arr: Röda 
Korset Nacka-Bookretsen.

UTSTÄLLNINGAR

TEXTILA BILDER av Gunilla 
Bauer visas på biblioteket i 
Orminge C tom 29 okt.

Föreningen Guldkanten har

AUKTION
på Gustavsgården

i Gustavsberg
Lördag 24 okt kl 13-16 

Visning kl 12.00
AUKTIONSUTROPARE:

Irene Bierfeldt 

Vi ropar ut Gustavsbergsporslin, 
 möbler, glas, konstföremål, 

lampor, kuriosa mm.
OBS! Intäkterna går oavkortat till att 

sätta GULDKANT på vardagen/
tillvaron för våra pensionärer. 

Vi accepterar betalning med kort!  

Kaffeservering m hembakat bröd!

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

ÖVRIGT 

HÖSTLOV på Olle Nymans 
ateljéer. Drop in-skulptur-
verkstad 26 - 30 oktober kl 
10.00 - 14.00 För barn i åldrar-
na 5–15 år. Materialkostnad: 
30 kr (endast kontant betal-
ning). Olle Nyman Ateljéer 
och Konstnärshem, Strand- 
promenaden 61, Saltsjö-Duv-
näs. www.ollenyman.se

VAR MED I BOKKLUBBAR, TAL-
BOKSCIRKEL, LÄSECIRKEL I HÖST! 
För mer information om 
dagar, tider och anmälan, 
www.varmdo.se/bibliotek

Hemsidor
Trycksaker 

Marknadsföring
tel/sms 070-520 26 00

.se
MÅLNINGAR Liselotte van den 
Tempel ställer ut målningar 
i olja och akryl 26 okt-8 nov i 
Älta Kulturknut, Älta C, Oxel-
vägen 42. Tema: Sommarin-
tryck. Öppettider se 
www.altakulturknut.se, tel. 
773 32 20, info@altakultur-
knut.se
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KULTUR  
& NÖJE
Kulturredaktör: Lennart Spetz
Tel: 555 266 21  e-post: lennart.spetz@nvp.se

KONST På lördag får Sickla köpkvarter ett nytt 
galleri och konsthall – RYMD Konstrum – på 
Smedjegatan. Den första utställningen kallas 
”Du är redan här”. Konstnären Kristina Junzell 
och Konstrum K står bakom projektet och ska 
visa samtida konst av både etablerade och 

oetablerade konstnärer. Besökare kommer 
också att kunna vara utforskande och skapa. 
Charlotte Gyllenhammar, Anneè Olofsson, Ul-
rika Sparre, Elisabeth Henriksson och Erik Jeor 
hör till de konstnärer som ställs ut. Vernissage 
är på lördag klockan 14. 

BRÖDERNA PIXON & 
TV:NS HEMTREVLIGA SKEN 
BOULEVARDTEATERN

24 OKTOBER 15:00 LILLA SCEN
DIESELVERKSTADEN DIESELVERKSTADEN.SE

FAMILJELÖRDAG:

FISKSÄTRA
Hans släkt hade ägt 
Versailles, men för-
söket att skapa sig 
ett nytt liv i ett nytt 
land, i en lägenhet 
på bottenvåningen 
i Fisksätra är långt 
ifrån oproblematiskt. 
Augustin Erba skild-
rar sin uppväxt i bok-
en ”Blodsbunden”.

Augustin Erbas familj flytta-
de till sin hyresrätt i Fisksät-
ra när området fortfarande 
höll på att byggas upp. Han 
bodde där i 15 år, till dess 
han fyllde tjugo. 

– Det man kan säga om 
Fisksätra på den tiden är 
att Sverige hade upplevt en 
lång tid av optimism. Folk 
gick från arbetarklass till 
medelklass, men när sam-
hället rör sig är det inte alla 
som hänger med och många 
av dem hamnade i Fisksätra. 

Är det ditt eget Fisksätra 
och din familj du skildrar?

– Det är fiktion, men som 
författare skriver man om 
sådant man känner igen sig 
i. All litteratur som berör 
måste skrivas från smärt-
punkten, det kommer man 
inte ifrån. Den måste skri-
vas därifrån. Man bearbetar 
en egen upplevelse.

Två olika förorter
Familjen i huvudpersonen 
Amadeus lägenhet är – lik-
som i verkligheten – en 
ungersk mamma som tillhör 
den kejserliga Habsburgska 
ätten, som styrde i stora de-
lar av Europa och som ägde 
slottet Versailles i Paris. 

Nu lider hon av migrän, 
som binder henne till lägen-
heten. Pappan är egyptisk 
forskare, som driver sina 
barn att lyckas i skolan, men 
som också misshandlar.

Utanför Amadeus lägen-

het finns två olika Fisksätra: 
I det ena får människorna 
besök av polis och ambulans. 
I det andra deltar man i film-
klubbar, Internationella fes-
ten och i demonstrationer.

– Det är som jag tolkar 
Fisksätra. Det fanns saker 
som var värre och som var 

bättre än det jag beskriver. 
Jag var inte en del av någon 
av de två, men jag var på be-
sök i båda. 

Biblioteket, dit han fort-
farande återvänder för att 
föreläsa “så fort de ringer”, 
var viktigt.

– Det skrev jag om i en 

antologi för några år sedan. 
Mina föräldrar var obekank-
ta med det svenska samhäl-
let och det var på biblioteket 
som man kunde få veta vilka 
texter man skulle läsa och 
hur man kunde hitta framåt 
i det nya landet. Det är en av 
anledningarna till att jag är 
författare idag. Det var brå-
kigt och stökigt på många 
sätt i tillvaron, men på bib-
lioteket fick man vara ifred. 

Krocken mellan identite-
ten i hemlandet och i Sveri-
ge är ett av temana i boken. 

– Jag är född i Sverige 
och har alltid pratat svens-
ka. Jag kände inte av den 
krocken. Den var ett större 
problem för mina föräldrar.  

Att min mamma är av släk-
ten Habsburg är sant. Men 
i ett nytt land är man fattig. 
De som kommer till Sverige 
som flyktingar idag körde 
kanske Audi och var chefer 
över 50 personer i sitt hem-
land, men här har man ing-
enting kvar av det samhälle 
man känner till eller sitt kon-
taktnät, för man har ju flytt.

– De som kommer hit 
gruppvis kommer att kun-
na stötta varandra, men det 
saknade vi i min familj. 

Från barn till förälder
Hur tycker du att områden 
som Fisksätra beskrivs?

– Ingenting är ensidigt. 
Jag läste en avhandling om 

Djursholm, som verkar vara 
ett problematiskt och segre-
gerat samhälle där man ska 
vara på ett visst sätt. Där är 
det tufft på många andra sätt 
än just ekonomiskt. Jag fun-
derade en del på att vi inte 
kallar Djursholm för förort. 

”Blodsbunden” följer 
Amadeus från det han är ett 
barn och till dess han själv 
skaffar barn.Resan från 
miljonprogramsområdet 
till en elitskolas hårda mil-
jö i Stockholms innerstad 
är svår och många gånger 
mörk, men bilden ljusnar.

– Det finns många olika te-
man i boken, men jag vill att 
den ska ge människor hopp.

LENNART SPETZ

 Augustin Erba
Född: 1968
Bor: Stockholm
Jobbar: Chef på Sveriges 
radios Ekoredaktion. 
Har tidigare skrivit roma-
nen “Ensamhetens broar”
 och skrivit och regisserat 
250 av pjäserna i radiote-

aterns serie “Världshis-
torien”, som sändes varje 
dag under 2013, och som 
handlade om personer 
som satt sin tillvaro på 
spel för yttrandefrihet, 
mänskliga rättigheter och 
demokrati.

Prinsessans son i Fisksätra

Augustin Erba.  FOTO: SANDRA LÖV



SALTSJÖBADEN
Livet i  Saltsjöbaden 
går vidare en femte 
säsong i TV4:s Sol- 
sidan, som startade i 
söndags.
Alla seriens karaktärer är 
kvar och förvecklingarna i 
Johan Rheborgs, Josephine 
Bornebuschs, Mia Skäring-

ers och Felix Herngrens re-
lationer fortsätter.

Redan i avsnitt två ham-
nar Felix Herngrens Alex i 
Nacka Värmdö Posten, på 
grund av en  problematisk 
anställning av en medarbe-
tare. 

Serien är, liksom tidiga-
re, inspelad helt och hållet 
i Saltsjöbaden, med Annas 

föräldrar boende i en lägen-
het i Fisksätra. Villor i Solsi-
dan, Neglinge och Rösunda 
står för många av miljöerna.

Någon mer säsong av se-
rien ska inte vara planerad, 
men enligt Henrik Dorsin 
ska det finnas tankar på att 
kanske göra en långfilm 
framöver.

LENNART SPETZ

Mia Skäringers Anna har sina föräldrar i Fisksätra, där hon också är på torgmöte. FOTO: TV4

Mot Solsidan en femte gång

NACKA

Fotografen John Hall-
mén fortsätter att 
porträttera Nacka- 
reservatets mins-
ta innevånare. Två 
barnböcker har blivit 
ett prisbelönt famil-
jeprojekt.

Först var det tänkt att John 
och Hanna Hallmén skulle 
göra en mer traditionell fak-
tabok för barn, utifrån John 
Hallméns detaljrika makro-
bilder av insekter. Många at 
bilderna är tagna i Nackare-
servatet. 

Men under arbetet med 
den första – ”Minimonster 
i naturen” – som kom förra 
året, kom det sig att deras 
son Bruno fick bli en bäran-
de del av berättandet. 

– Det finns ett subjekt i 

båda böckerna, Bruno, och 
en berättande ton. Vi vill ha 
en text som man kan höglä-
sa utan att behöva förklara 
var man läser på en boksida, 
säger John Hallmén.

Greppet uppmärksamma-
des av Svensk biblioteksför-
ening, som härom veckan 
utsåg den första boken till 
2014 års bästa faktabok för 
barn eller ungdomar – Carl 
von Linnéplaketten. 

”Barnperspektivet är ge-
nomfört fullt ut i denna 
berättelse där den stilsäk-
ra och informativa texten 
medverkar till en både lät-
tillgänglig och unik fakta-
bok”, skriver man i motive-
ringen.
– Grunden i alla fakta är 
sånt vi har haft koll på själ-
va, men vi har stämt av en 
del med experter. 

Valet av det tiotal insekter 

som porträtteras bygger p å 
igenkänning:

– Urvalet i den första bok-
en var att ta ett gäng kryp 
som alla känner till – som 
daggmask och myra – men 
som man inte sett på så nära 
håll. Blandat med varelser 
som man stöter på till var-
dags och några som man 
kanske inte känner till, som  
björkrullvivel.

I år har man fortsatt ar-
betet med boken ”Livet som 
minimonster”, som utgår 
från olika insekters livscy-
kler. I bok två finns bland 
annat guldögonsländan, 
som ofta övervintrar inne i 
bostäder och grön sandjäg-
are.

LENNART SPETZ

ssom porträtteras bygger p å

Steklar och baggar  
i prisbelönt barnbok

Spyfluga.  FOTO: JOHN HALLMÉN
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VILL DU GRATULERA NÅGON som fyller år, har förlovat sig, gift sig, 
eller fått barn? Sänd in några rader till NVPs familjesida. 
Bara text (20 ord) 40:-, Bild + 20 ord 100:-, för varje extra ord +2 kr
Vi skickar räkning så bifoga namn och adress med beställningen.
Beställ enklast på www.nvp.se eller e-posta till familje@nvp.se 
Posta till Nacka Värmdö Posten, Box 735 131 24 Nacka. (Märk kuvertet 
“Familje”). Vi måste ha text och bild senast måndagen veckan före 
publicering. Publicering kan dock dröja pga utrymmesbrist.

Maria Karlsson familjeredaktör
555 266 36
familje@nvp.se

Boo församling, Kyrkans hus 
Tisdag 20/10, kl 11.00 Senior-qi gong. Kl 12.00 Tisdags-
soppa. Kl 13.00 Oasen. Kl 16.30-21.00 Ungdomskväll. Kl 
17.00 Enastående ensamstående föräldrar med barn. Kl 
19.00 Ungdomsmässa för alla. Kl 19.30 Zenmeditation. 
Onsdag 21/10, kl  08.30 Morgonmässa. Kl 18.00 Scouter 
(Arbetsgården). Kl 18.00 Öppen qigong. Kl 18.45. Fri-
görande andning. Torsdag 22/10, kl 14.00 Daglediga – 
höstbingo. Kl 19.00 Drömgrupp. Söndag 25/10, kl 11.00 
Högmässa i Boo kyrka. Lennart Siverbo, Tommy Mellberg. 
Kören Boofinkarna. Kl 14.00 Finsk gudstjänst/Suomalai-
nen jumalanpalvelus, Kirkon tallola, Mirja Hakkarainen. 
Måndag 26/10, kl 10.00 Må bra-gruppen. Tisdag 27/10, 
kl 11.00 Senior-qi gong. Kl 12.00 Tisdagssoppa. Kl 13.00 
Oasen. Kl 16.30-21.00 Ungdomskväll. Kl 19.00 Ungdoms-
mässa för alla. www.svenskakyrkan.se/boo

Djurö, Möja och Nämdö församling
Djurö kyrka: Söndag 25/10, kl 11.00 Gudstjänst med natt-
vard med Åsa Meurling och Dan Enberg. Måndag 26/10, 
kl  12.00 Sopplunch för daglediga med ”Skivor till kaffet” i 
Klockargården.
Nämdö kyrka: Söndag 25/10, kl 15.00 Samtalsgudstjänst 
med Åsa Meurling och Dan Enberg.

Nacka församling
Nacka kyrka: Onsdag 21/10, kl 18.00 Kvällsmässa. Kl 
14.00 Föräldraföreläsning, om sorg, M Fern. Lördag 
24/10, kl 10.00 Dansmeditation, A Ekman. Söndag 25/10, 
kl 11.00 Högmässa, Y Jansson, P Rönnblom, Nacka Kam-
markör, söndagsskola.

Nacka kapell: Onsdag 21/10, kl 8.30 Mässa, A Palmstierna.
Älta kyrka: Tisdag 20/10, kl 18.30 Kvällsmässa. Söndag 
25/10, kl 11.00 Gudstjänst, H Larsson, H Romin Hammar-
ström.
Fisksätra kyrka: Tisdag 20/10, kl 18.00 Fisksätramässa.. 
Torsdag 22/10, kl 11.30 Veckomässa, kl 12.00 Lunchträff. 
Söndag 25/10, kl 16.00 Psalmtimme. Kl 17.00 Söndags-
mässa, C Dahlbäck, H Romin Hammarström.
Forumkyrkan: Tisdag 20/10, kl 13.00 Stickcafé. Torsdag 
22/10, kl 10.30 Gudstjänst för gullungar, M Sverke. Sön-
dag 25/10, kl 11.00 Gudstjänst med nattvard, I Lundberg.
Danvikshems kyrka: Söndag 1/11 kl 13.30 Gudstjänst med 
nattvard, L Kull, A Lindholm.

Saltsjöbadens församling
Tisdag 20/10, kl 09.30 Qigong, församlingshemmet. Kl 
11.45 Lunchmässa. Onsdag 21/10, kl 09.00 Morgonbön, 
Skogsö kapell. Kl 18.30 Kvällsmässa. Kl 19.00 Au Pair Café, 
församlingshemmet. Torsdag 22/10, kl 09.00-12.00 Öppet 
hus - Babysång & café, församlingshemmet. Kl 18.30 Still-
het & Ro, Skogsö kapell. Söndag 25/10 11.00 Mässa. 
Tisdag 27/10, kl 09.30 Qigong, församlingshemmet. Kl 
11.45 Lunchmässa. Onsdag 28/10, kl 09.00 Morgonbön. 
Skogsö kapell. Kl 18.30 Kvällsmässa. www.merasaltis.se

Skärgårdskyrkan Värmdö
Tisdag 20/10, kl 19.00 Grundkurs i Kristen tro. Tors-
dag 22/10, kl 09.00 Baby-Café. Fredag 23/10, kl 17-19, 
10-12-åringar. Kl 19.00 Ungdomssamling. Söndag 25/10, 
kl 11.00 Gudstjänst Anethe Carlsson. Musik Micke Kaan-
kanpää. Kyrkkaffe. Därefter församlingsmöte. 
www.skargardskyrkan.nu

  PREDIKOTURER  e-post: predikoturer@nvp.se

GRATTIS ▼ 

Stort grattis till vårt fina 
och duktiga barnbarn Alva 
som fyllde 13 år den 19/10. 
Jättekramar från mormor 
Monica och morfar Johan.

GRATTIS ▼ 

Jättegrattis till vår stilige 
och duktige son Mikael 
”Micke” Pers, som fyller 21 
år den 20/10. Stora kramar 
från mamma och pappa!

GRATTIS ▼ 

Vi gratulerar vår kära Gun 
Klusell som fyllt 90 år den 
17 oktober. Hipp hipp hurra! 
Många kramar från 
Saltängen, Duvnäs, Lilje-
holmen, Täby och Skogsö.

VIGDA     ▼ 

Den 15/8 2015 vigdes Mats 
Larsson och Prisana 
Thongluangphol omgivna 
av släkt och vänner. Bröllo-
pet hölls i trädgården hos 
brudgummens föräldrar. 
Med på bilden är även Fock 
Thongluangphol.

GRATTIS ▼ 

Den 25 oktober blir min 
charmiga och busiga Felicia 
3 år. Älskar dig mitt lilla 
solsken. Kram från gammel-
mormor.

GRATTIS ▼ 

Älskade lilla Linus fyller 
2 år den 25/10 2015. 
Grattis önskar mormor, 
mormors mor, lilla kusin 
Aston och tant Pirjo.

GRATTIS ▼ 

Elin! Grattis på din 4-årsdag 
den 23/10! Puss och kram 
från din mormor Ann-Sofie 
och morfar Teddy.

GRATTIS ▼ 

Stort grattis till vår älskade 
lilla sladdis Albert som 
fyllde 1 år 8 oktober.
Från mamma, pappa och 
alla dina syskon

GRATTIS ▼ 

Till vår älskade Fendi som 
fyller 9 år den 24/10! 
Miljoner pussar och kramar 
från mamma, pappa och 
lillasyster Lia. 

GRATTIS ▼ 

Stort grattis till vår lilla tjej 
Meja Nordh som fyllde 2 år 
den 15 oktober!
Önskar mamma, pappa och
brorsorna Theo och Isak.

GRATTIS ▼ 

Hipp, hipp hurra! 20/10 -15 
fyller vår älskade solstråle 
Hampus år! Grattis från 
pappa, mamma och stora-
syster Amanda.
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Bernt 
Zetterkvist

* 23 mars 1934 

† 3 oktober 2015

G U N E L L 

KATARINA och MIKAEL 

Martina Andreas Alexander 

med familjer 

JOHAN och ANNIKA 

William Emil Ebba 
 

MAGNUS och MAJLIS 

Släkt och vänner

Flitiga händer  
har nu domnat bort. 
Tack för din kärlek  

och omtanke du gav oss,  
den var gränslös.

Begravningen äger rum i  

TILL MINNE     ▼ 

Pontus ”Bullen” 
Lagerbielke
Ljusdesigner Pontus ”Bul-
len” Lagerbielke, Stavsnäs, 
har avlidit i en ålder av 51 
år, efter en kort tids modig 
kamp mot cancer.

Bullen, som han kallades 
av både kollegor och släkt 
sedan tidig skolålder, har 
som ljusdesigner varit en 
pionjär i att omfamna och 
anamma ny teknologi i 
konstnärliga sammanhang 
som Roxette och Eurovision. 
Han har varit en spetskom-
petens såväl i Sverige som 
internationellt och kommer 
att saknas för sitt orubbli-
ga lugn, sin pragmatiska 
inställning och sin vänligt 
bistra humor. Hans kollegor 
beskriver ett överflöd av 
kreativitet och tålamod, 
en stark nyfikenhet och en 

orädsla inför tekniska och 
konstnärliga utmaningar.

Under sin yrkestid var han 
tongivande som innovatör 
i utvecklingen av världs-
ledande ljusstyrningssys-
tem åt Svenska Avab och 
Electronic Theatre Controls 
i USA. Sista året var han an-
ställd på Kungliga Dramatis-
ka Teatern.

Bullen närde ett stort 
intresse för film, musik, 
matlagning, familj och 
vänner. Att skriva en runa 
om en människa är som att 
beskriva en makalös solupp-
gång. Alla som upplevde 
den vet, och de som inte 
var där kan bara ana. Man 
får anledning att uppskatta 
allt man delat och varit med 
om, och saknaden är ett 
mått på hur mycket detta 
betydde. Bullen är saknad 
som inspirationskälla, inn-
ovatör, teknisk kompetens, 
vän, familjefar, make och 
konstnär.

Närmast anhöriga är hus-
trun Saskia Lagerbielke med 
sonen Dante och dottern 
Majken samt sonen Jonas 
Georgsson och systern Erika 
Lagerbielke tillsammans 
med vänner och kollegor.

Ulf Sandström

GRATTIS     ▼ 

Grattis våra älskade pojkar! Hannes fyllde 3 år den 29/3 
och Alvin fyllde 8 år den 14/9. 
Puss och kram från mamma och pappa.

VIGDA     ▼ 

Bröllop mellan Camilla Nilsson, Nacka och Konrad Wadén, 
Stocksund, firades den 9 augusti 2015 i Djursholms kapell. 
Präst var Fredrika Gårdfeldt. Bröllopsmiddagen med dans 
hölls på Nyckelvikens Herrgård.
Foto: Kate Gabor.

GRATTIS     ▼ 

Vi vill gratulera vår underbara, kloka, goa och bästa inne-
bandy- och fotbollslirare Adrian Sylvan som fyllde 14 år, 
den 14 oktober! Massor av kärleksfulla kramar från dina 
största fans, mamma och pappa!       

Sms:a NÖDKIT till 72 900 
och bidra med 100 kr eller köp
ett nöd-kit på redcross.se
Jag godkänner att Röda Korset kontaktar mig. 
Mina personuppgifter behandlas enligt PUL.

240kr

Nöd-kit 
till kvinnor 

i Syrien



ETT FÅNG MED ROSOR vill jag ge till distriktsläka-
ren Helene Teljstedt på Gustavsbergs vårdcentral. 
Hon har följt mig i sju veckor – efter att jag fallit 
från en stege och skadat mig illa. Helene har skick-
at mig på olika röntgenundersökningar och till 
olika specialister och hela tiden hållit i olika frågor 

och återkopplat till mig. Helene är kompetent, 
empatisk, noggrann, hjälpsam – ja, verkligen en 
fantastisk läkare. Om alla läkare skulle jobba som 
Helene, skulle vi ha en sjukvård som fungerade bra 
och där inte ärenden faller ”mellan stolarna”.
 En riktigt nöjd patient, Rita

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

LÄSARBILDEN
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Haider, 4 år, har donerat sitt hår till cancersjuka barn. ”Han är väldigt stolt över det han har 
gjort. Stort tack till frisören Fadi på Salon Styliste i Nacka Forum, för hans trevlighet och 
ödmjukhet. När han fick höra om donationen ville ha inte ta betalt för sitt utförda arbete”, 
skriver Haiders mamma Ghada Abdulla i ett mejl till NVP.

Klass på 
äventyr 
efter 
loppvinst
Klass 6A i Sickla skola har 
för tredje året i rad vunnit 
pris i ”Vi är bäst”-tävlingen i 
Lilla Sicklaloppet! 

I år deltog 61,5 procent 
av alla i klassen i Lilla  
Sicklaloppet på 1,5 kilome-
ter. Därmed vann de priset 
att besöka Äventyrsbanan 
vid Tenntorp med hela 
klassen! 

Förra måndagen begav 
de sig sju meter upp i luften 
på den höga banan, och alla 
fick verkligen utmana sig 
själva. 

De duktiga instruktörerna 
Mattias och Hanna gav klas-
sen mycket beröm för att 
alla peppade varandra på 
ett mycket positivt sätt. 

Klassen tackar Äventyrs-
banan för en härlig efter-
middag och Lilla  
Sicklaloppet som gjorde 
detta möjligt!

Johanna Sundström Eleverna fick utmana sig själva i hinderbanan.
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SPORT »Det har varit en fantastisk 
säsong för oss»

i ett pressmeddelande summerar v8tc-föraren 
jonas fors, ingarö, säsongen. han skriver att han 

är mycket glad över teamets sjätteplats i junior-sm 
och att förberedelserna inför 2016 är i full gång. 

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

DANS Axel Jehrlander, Älta, och part-
nern Ines Maria Stefanescu, från 
Rumänien, tävlade nyligen i dans-VM 
i Moldavien. De hamnade på plats 47 
och 63 startande par i klassen Junior 2 
standard. Vann gjorde ett ryskt par. 

Stjärnsmäll  
mot Djurgården
ÄLTA FOTBOLL Förra veck-
an var humöret på topp när 
Älta IF klarade kontraktet 
i Elitettan. Rimligtvis hade 
spelarna lättare att hålla 
sig för skratt efter lörda-
gens råsop på Stockholms 
stadion. Djurgårdens IF 
vann nämligen med hela 
10-2 (4-0). Stackars Petra 
Kümin i Ältaburen fick där-
med hämta en boll ur egna 
målet i snitt var nionde 
minut. Älta IF:s målskyttar 
var Astrid Larsson och Gab-
riella Kalkan.

Femte raka för 
obesegrat NHK  
NACKA ISHOCKEY Nacka 
HK ångar på i ishockeyns 
Division 2. Förra tisdagen 
vann laget med 4-2 mot 
Norrtälje och leder serien 
som obesegrade med fem 
raka vinster. Fredagens 
möte mot Spånga fick dock 
ställas in eftersom isen i 
Nacka ishall var trasig.

För seriekonkurrenten 
Värmdö HC går det tyngre. 
Förra veckan innebar dubb-
la förluster. I fredags föll 
laget med 1-6 hemma mot 
Spånga. Tröstmålet gjordes 
av Marcus Milemark.

NOTERAT
Tar hjälp av Älta-journalist 
i kampen mot gendopning
BOO/ÄLTA
Få saker engagerar 
svensken som idrott.

Likväl skrivs sällan 
litteratur som utspe-
lar sig i idrottsmiljö.

– Vi fyller en lucka, 
säger författarduon 
Mathias och Jonas 
Karlsson.

I morgon är det dags.
Den stora recensions-

dagen är då kommen, och 
bröderna Karlsson, Jonas 
och Mathias, författarna till 
”Enhörningen”, hävdar i al-
la fall att de inte är nervösa 
inför litteraturkritikernas 
dom.

Idrottsmiljö inte självklar
– Det hade säkert varit an-
norlunda om vi vore pro-
fessionella författare och 
därför beroende av fram-
gång för att ekonomiskt gå 
runt. Men nu har vi ju våra 
respektive jobb. På det här 
området är vi bara glada 
amatörer, säger Jonas.

Jonas Karlsson, 38, Salt-
sjö-Boo, är lillebror i duon 
och för många välkänd som 
journalist på SVT:s sportre-
daktion. Storebror Mathias 

Karlsson, 43, har även han 
arbetat som sportjournalist 
på Göteborgs-Posten, Eu-
rosport och SVT. Nu jobbar 
han i Hammarby Sjöstad, 
som kommunikationschef 
för svenska orienteringsför-
bundet.

Det finns sammanfatt-
nings fog att påstå att de 
är väl förankrade i idrotts-
rörelsen, kunskaper de nu 
förvaltar i romandebuten 
”Enhörningen”, där hand-
lingen bland annat kretsar 
kring en avdankad svensk 
diskuskastare som tar gen-
dopning till hjälp för att nå 
framgång i nästa års OS i 
Rio de Janeiro.

– När vi började skriva 
ihop var det inte självklart 
att handlingen skulle utspe-
la sig i idrottsmiljö. Men ju 
mer vi tänkte på det, desto 
mer rätt kändes det. Vi kan 
den världen väldigt väl ef-
tersom vi vuxit upp i den 
(bland annat är fadern Ulf 
Karlsson tidigare svensk för-
bundskapten för friidrotts-
landslaget) och bevakat 
den som journalister. Sedan 
finns ju märkligt nog väldigt 
lite skönlitteratur om idrott 
som riktar sig mot vuxna, så 
det känns som att vi fyller 
en lucka, säger Mathias.

– Ämnet dopning gör 
även kopplingen till krimi-
nalitet självklar, eftersom 
det är genom organiserad 
brottslighet som dopningen 
kommer in i landet, och vi 
har ju skrivit en spännings-
roman. Sen är psykologin 
oerhört fascinerande, hur 
någon kan stå på prispal-
len och gråta av lycka trots 
att personen i fråga vet att 
resultatet beror på fusk, sä-
ger Jonas, som blivit satt i 
karantän av sin arbetsgivare 
SVT i samband med utgiv-
ningen.

Lustbetonat arbete
– Men inte ens om man vill 
så kan man göra någon dra-
matik av det. Eftersom vi 
ger ut en kommersiell pro-
dukt säger reglerna att jag, 
som SVT-medarbetare, inte 
får frontas i tv. Så jag sitter 
och klipper SVT-sportens 
årskrönika, men det hade 
jag gjort ändå.

Duon säger att arbetet va-
rit synnerligen lustbetonat, 
i alla fall de första 18 må-
naderna. Sedan blev ett för-
lagskontrakt signerat och 
en deadline fastställd, och 
sedan dess har de tampats 
mycket mot klockan.

Stor möda har lagts på 

nedstrykningar, bland an-
nat har 50 sidors handling 
i Sydossetien (omstritt ter-
itorium i Georgien) fått ge 
vika. Men ett lokalt inslag 
överlevde saxen. En av hu-
vudpersonerna, journalis-
ten Sandra Hatt, har en bä-
rande roll i handlingen.

– Nu vill vi ju inte spoila 
något här, men hon är med 
hela vägen fram till upp-
lösningen i Rio. En mycket 
driven journalist som bor i 

ett fuktskadat radhus i Älta, 
säger Mathias.
En driven journalist i Älta 
– bör man vara orolig att 
förlora jobbet? För det lå-
ter kanske som någon som 
NVP borde rekrytera…

– Nu vet vi ju att NVP:s 
redaktion redan är mycket 
kompetent, annars hade 
hon varit ett starkt tillskott, 
säger Jonas med ett skratt.

INGEMAR LUNDIN

I romanen ”Enhörningen” kretsar handlingen kring dopning, ett samhällsproblem författarna Mathias Karlsson (till vänster) och Jonas Karlsson är väl insatta 
i. ”Du kan gå in på vilket gym som helst och hitta mängder av ungdomar som vill bygga snygga kroppar i detta skönhetsfixerade samhälle, och det är väldigt 
lätt att få tag på preparat om du bara vill. Uppskattningsvis använder 100 000 svenskar dopning”, säger Jonas Karlsson. FOTO: NADIA ENEDAHL

Bröderna Karlsson är i 
själva verket tre till an-
talet: Mikael (född 1969), 
Mathias (född 1972) och 
Jonas (född 1977). Jonas 
och Mathias har arbetat 
som sportjournalister, 
medan Mikael är agro-
nom och filosofie doktor i 
miljö- och energisystem. 
Bröderna kommer från 
Karlstad och var hyggliga 
friidrottare i ungdomen. 
Jonas har ett USM-guld 
i slägga och Mathias ett 
DM-guld på 800 meter. De 
säger att de aldrig blivit 
erbjudna dopning.

Bröderna Karlsson från Karlstad

”Det var 
fulknep 
hela tiden”
NACKA HANDBOLL
Skuru IK vann första mötet 
mot turkiska Ardesen GSK, 
i cupvinnarcupen, med 30-
25 (22-14). Enligt svenska 
handbollsförbundet var det 
en stundom brysk tillställ-
ning där rentav ”smockan 
hängde i luften”.

Niomålsskytten Emma 
Hawia  kommenterade 
matchen på följande vis för 
förbundets referent:

”Tur att jag inte förstår”
– Det var fulknep hela 
matchen. Händer eller höft 
mot höft på ett smart sätt, så 
att domarna inte upptäckte 
det. Eller så gick de på skott-
armen. Tur att jag inte för-
står turkiska, för de snacka-
de oavbrutet med mig.

Skuru IK tar nu med sig 
en femmålsledning inför 
returmötet, som äger rum i 
Turkiet på lördag.

Skurus mål mot Ardesen 
gjordes av Emma Hawia, 9, 
Carin Strömberg, 7, Kris-
tin Nordström, 6, Hanna 
Åhlén, 4, Linnéa Claeson, 
2, Isabella Bengtsson, 1, och 
Madeleine Östlund, 1.

INGEMAR LUNDIN

Färsk hos bokhandlarna. 
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”Gurra” trea  
i träningscup 
GUSTAVSBERG BANDY 
Bandysäsongen närmar 
sig, och Gustavsbergs IF 
spelade i helgen KOSA Cup 
i Vetlanda, en turnering 
för allsvenska lag. Inled-
ningsvis åkte ”Gurra” på 
en storförlust mot Tranås, 
som vann med 14-3. Där-
efter revanscherade sig 
Värmdölaget mot Åby/Tju-
reda, och vann med 9-5. I 
matchen om tredjepris, mot 
Frillesås, blev det ny vinst, 
6-4. Målskyttar i bronskam-
pen var Robin Adolfsson, 
2, Niklas Norevik, Anton 
Engström, Daniel Sandberg 
och Marcus Karlsson. 

Ahlhom bakom 
första segern 
NAC/VÄR INNEBANDY I 
helgen, hemma mot Duvbo 
IK, kom Nacka Wallenstam 
IBK:s första seger för sä-
songen i innebandyns Divi-
sion 1. Men det dröjde till 
förlängningen innan Nick 
Ahlholm kunde pricka in 
6-5. Konkurrenten Värmdö 
IF föll samtidigt mot FBI 
Tullinge, 3-6.

NOTERAT Skuru mot giganterna
NACKA BASKET
Skuru må spela på 
blygsam nivå i bas-
ketens seriesystem.

Men motståndet 
får nog gemene 
Stockholmare att 
hicka till.

– Roligt att hamna i 
samma serie som the 
juggernaut teams, 
säger coach Smith 
Changa Adams.

Tre förluster på de fyra för-
sta omgångarna, ändå är 
coach Smith Changa Adams 
optimist vad gäller Skurus 
chanser i Division 2 Svea-
land norra.

– Det är min första säsong 
i klubben så vi är ännu i fa-
sen där vi håller på att lära 
känna varandra, spelarna 
och jag. När säsongen är 
slut tror jag att vi kommer 
att tillhöra topp sex i tabel-
len, säger Smith Changa 
Adams, som kommer från 
New Jersey i USA, men har 
bott i Nacka i sju år.

Det som framför allt mås-
te slipas på är defensiven, 
säger han.

– Ja, där måste vi bli 
mycket bättre. På lördag 

möter vi AIK och då gäl-
ler det att alla har koll på 
var motståndarna befinner 
sig på planen, säger Smith 
Changa Adams, som gissar 
att just AIK kommer vinna 
serien.

– Det står mellan AIK och 
Djurgården, tror jag. Sen 
har vi ju Hammarby också, 
säger Adams och skrattar.

– Det är ju nästan så att 
man tror att förbundet med 
flit fixat så att alla de stora 

Stockholmsklubbarna ham-
nade i samma serie.
Hur är det att ställas mot 
dessa stora föreningar?

– Inspirerande. Det är 
roligt att hamna i samma 
serie som the juggernaut 

teams. De har ju helt andra 
resurser än vad vi har. Men 
det tvingar oss att skärpa 
oss extra och utveckla vårt 
spel snabbare, säger Smith 
Changa Adams.

INGEMAR LUNDIN

Max Williams dunkar under en Skuruträning. Martin Kiersz försöker blockera. FOTO: NADIA ENEDAHL

 Matcherna 
mot storlagen

AIK
• 24 okt kl 14  
Vasalundshallen
• 13 feb kl 16  
Nacka Sporthall

Djurgården
• 20 sep  
förlust (b) 52-83 
• 20 dec kl 15:45 
Nacka Sporthall

Hammarby
• 1 nov kl 18:30 
Nacka Sporthall
• 13 mar kl 14:30  
Farstahallen S

Fotnot: Förening-
arna är visserligen 
namnkunniga, men 
har aldrig varit 
stora i basket, och 
har inte ett endaste 
SM-tecken.
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Köksmästare på Säby Säteri, Ingarö
Säby Säteri söker nu en driftig köksmästare som ska axla ansvaret för dygnets alla 
måltider och,tillsammans med oss, fortsätta att utveckla Säby Säteri. Konferens och 
möten står för en majoritet av verksamheten, men vi arrangerar också företagsevent, 
bröllop och herrgårdsweekends samt andra tillställningar riktade till den privata 
marknaden. Inriktningen är på de nordiska smakerna och i arbetet ingår att bygga  
ut samarbetet med lokala odlare och producenter. Som köksmästare ingår du i 
ledningsgruppen och har fullt ansvar för inköp, budget, resultat och personal. I det 
ansvaret ligger rekrytering, introduktion, coachning, schemaläggning samt underhåll 
och utveckling av avdelningens strukturer och rutiner. Du ansvarar naturligtvis för 
inköp och deltar självklart även i det dagliga arbetet i köket tillsammans med ditt team.

Som person delar du vår syn på att sätta gästen i centrum. Du förstår och inspireras 
av samarbete med de andra avdelningarna på hotellet, flexibla lösningar och engage-
mang, vilket resulterar i nöjda gäster.

Tjänsten är heltid och tillträde enligt överenskommelse. Körkort och bil krävs pga. 
bussförbindelse och arbetstider. Du sänder din ansökan till marcus.carlgren@sejour.
se och har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Marcus Carlgren på 
telefon 0730-254063.

Läs mer om tjänsten på www.sejour.se/lediga-tjanster
Säby Säteri är en vacker herrgård naturskönt belägen på Ingarö, 
ca 15 km öster om Gustavsberg och en halvtimmes bilresa från 
Stockholm. Vi har 59 hotellrum, tre matsalar och ett flertal 
konferenslokaler. Säby ingår i Sejour AB tillsammans med 
systeranläggningen Haga Slott i Enköping . Tillsammans med 
våra grannar Värmdö Bryggeri, Värmdö Bränneri, Värmdö Musteri
och Säby Gård samarbetar vi under namnet Smakriket Säby.

www.sabysateri.se

STORA SKÖNDAL 
EXPANDERAR I NACKA

Till Villa Tollare – äldreomsorg
söker vi:

undersköterskor, deltid dag/kväll/natt
sjuksköterskor, 2 st
arbetsterapeut, 75%
fysioterapeut, 75%

Till förskolan Lilla Tollare 
söker vi:

förskollärare
barnskötare

Stora Sköndal öppnar äldreboende och förskola i ny gemen-
sam byggnad i Tollare, vackert beläget vid Lännerstasundet 
i Nacka. Vi letar efter dig som vill jobba i en organisation 
som inte står still.

Stora Sköndal är en stiftelse som utan vinstsyfte arbetar med stöd, 
vård, omsorg, utbildning och forskning. Vi jobbar för att människor 
ska få växa och utvecklas utifrån sina unika förutsättningar.

Läs mer och sök tjänsterna på www.storaskondal.se 

Om du har frågor eller vill veta mer, ring 08-400 291 61.

 
Varmt välkommen med din ansökan.

Arbetsmarknad

Resultat

FOTBOLL

Division 2 norra Svealand herr

Nacka FF -  Norrtälje     4-4 (4-1) 
Avesta -  Gamla Upsala     0-2 (0-2)
Strömsberg -  Enskede     0-1 (0-1)
Upsala IF -  Sandvikens IF     2-5 (1-1)
Kvarnsveden -  Arameisk/Syr     1-0 (0-0)
Sollentuna -  Skiljebo     3-0 (2-0)
Västerås IK -  Syr Kerburan     3-2 (3-0)

Enskede 26 18 5 3 51 – 23 59
Sandvikens IF 26 16 4 6 54 – 29 52
Sollentuna 26 15 5 6 62 – 34 50
Arameisk/Syr 26 13 6 7 62 – 29 45
Nacka FF 26 13 3 10 47 – 42 42
Norrtälje 26 10 8 8 46 – 36 38
Skiljebo 26 10 7 9 36 – 33 37
Gamla Upsala 26 9 7 10 42 – 38 34
Västerås IK 26 10 4 12 38 – 56 34
Syr Kerburan 26 9 4 13 35 – 49 31
Kvarnsveden 26 8 2 16 36 – 53 26
Strömsberg 26 8 2 16 24 – 43 26
Upsala IF 26 7 3 16 37 – 62 24
Avesta 26 4 4 18 21 – 64 16

Division 2 södra Svealand herr

Örebro Syrian -  Värmdö     2-1 (0-0)
Assyriska IF -  Sleipner     4-3 (2-3)
IFK Stockholm -  Vimmerby     1-3 (1-1)
AFK Linköping -  Konyaspor     2-7 (1-2)
Ekerö -  FC Linköping     2-2 (1-0)
Sylvia - FC Gute     3-5 (2-2)
Eskilstuna City -  Aspudden Tellus  1-5 (0-3)

Sleipner 26 16 8 2 66 – 32 56
FC Linköping 26 14 5 7 52 – 35 47
Assyriska IF 26 13 5 8 53 – 37 44
Eskilstuna City 26 13 5 8 51 – 38 44
Örebro Syrian 26 10 8 8 51 – 37 38
Sylvia 26 11 5 10 44 – 44 38
FC Gute 26 11 4 11 54 – 60 37
Vimmerby 26 9 9 8 40 – 34 36
Aspudden T. 26 9 7 10 49 – 54 34
Konyaspor 26 8 9 9 61 – 51 33
Värmdö 26 10 3 13 37 – 43 33
IFK Stockholm 26 8 4 14 28 – 55 28
AFK Linköping 26 5 7 14 31 – 57 22
Ekerö 26 4 3 19 32 – 72 15

Division 6 Stockholm D herr

Kärrtorp -  Tudor Arms     2-4 
Hedvigslund -  Viking Söderm     3-1 
Sickla - Albion     1-5 
Magenta -  Tre Laxar     11-3 

Hedvigslund 16 13 2 1 64 – 12 41
Sickla 16 12 2 2 49 – 27 38
Gustavsberg 16 6 2 8 46 – 51 20
Tre Laxar 16 5 3 8 34 – 45 18
Kärrtorp 16 4 6 6 42 – 55 18
Magenta 16 4 5 7 44 – 52 17
Albion 16 4 5 7 33 – 41 17
Viking Söderm 16 5 1 10 32 – 45 16
Tudor Arms 16 4 4 8 21 – 37 16

Elitettan dam

Djurgården -  Älta     10-2 (4-0)
Bollstanäs -  Sirius     5-1 (2-0)
Jitex Mölndal -  Kvarnsveden     0-5 (0-1)
Limh Bunkeflo -  Hovås/Billdal     5-0 (4-0)
IFK Kalmar -  Kungsbacka     3-1 (0-1)
Sunnanå - QBIK     3-3 (2-2)
Lidköpings FK -  Jitex Mölndal     2-2 (1-0)
Kvarnsveden -  Sunnanå     2-2 (1-1)

Kvarnsveden 26 21 3 2 76 – 15 66
Djurgården 26 19 4 3 80 – 32 61
IFK Kalmar 26 17 5 4 62 – 37 56
Limh Bunkeflo 26 15 5 6 61 – 35 50
Hovås/Billdal 26 15 5 6 40 – 30 50
Sirius 26 12 8 6 39 – 27 44

Sunnanå 26 9 5 12 52 – 48 32
Östersund 26 7 7 12 41 – 54 28
QBIK 26 5 9 12 29 – 38 24
Kungsbacka 26 6 6 14 34 – 55 24
Älta 26 6 5 15 37 – 71 23
Jitex Mölndal 26 5 5 16 28 – 52 20
Bollstanäs 26 5 3 18 29 – 69 18
Lidköpings FK 26 3 4 19 33 – 78 13

BASKET

Division 2 Svealand norra herr

Lidingö - AIK     35-113 
Djurgården -  Doxa     100-56 
Örebro -  Huddinge     123-66 
Hammarby -  Akropol     85-45 
Skuru - Aros     87-66 
Huddinge -  Lidingö     85-88 
Hammarby -  AIK     47-72 

AIK 4 4 0 370 – 186 8
Djurgården 4 4 0 410 – 210 8
Hammarby 5 4 1 350 – 302 8
Akropol 5 2 3 367 – 391 4
Doxa 4 2 2 286 – 280 4
Örebro 4 2 2 320 – 358 4
Västerås 3 1 2 194 – 233 2
Lidingö 4 1 3 259 – 356 2
Huddinge 4 1 3 293 – 404 2
Skuru 4 1 3 258 – 327 2
Aros 3 0 3 200 – 260 0

Det blev guldhattar i år igen. FC Hedvigslund startade verk-
samheten för två år sedan, och har två raka seriesegrar i 
sjuan och nu sexan. ”Under andra halvan var vi obesegrade 
och slutade som seriesegrare med den mest övertygande 
statistiken av alla lag i alla division sex-serier. Nu har vi divi-
sion fem att se fram emot”, hälsar Elias Lividikos, lagkapten 
och kommunikationsansvarig i FC Hedvigslund. 

TA STÄLLNING MOT ORÄTTVISOR  
– ÄVEN I FRAMTIDEN

AMNESTY.SE/TESTAMENTEN



Dubbade vinterdäck, till Saab 
-93 och -95. 2 st helt nya. Pris 
2300:-. Endast sms-svar till 
070-438 14 38.

Personlig assistent 
till man 30+ på Värmdö
Vill du ha ett roligt och stimulerande jobb ska du läsa det här. 
Vi söker dig som är en lugn och stabil person och kan skapa 
trivsel runt dig när du kommunicerar med din brukare och 
arbetskamrater. Du får gärna ha intresse för matlagning och 
vara simkunnig. Du är man över 40 med livserfarenhet och 
inte för bunden av fasta tider. Vi har att göra varje dag, så 
dagarna går ganska fort. Du bör även kunna svenska språket 
helt flytande för att kunna kommunicera med brukaren.  
I början blir det dagtider och helgdag, men senare även  
kvällar. Dagtid arbetar man två assistenter.

Tände det till och du snabbt vill veta mer kan du ringa för 
beskrivning till 070-593 60 60. Hör av dig med en beskrivning 
om din person, civilstånd, livsåskådning och vad du tror att du 
kan tillföra för att hjälpa till som personlig assistent.

Ansökan sker på: 
http://www.humana.se/om-oss/jobba-hos-oss/Lediga-jobb- 
assistans/?rmpage=job&rmjob=4625&rmlang=SE

Humana är Sveriges största företag inom personlig  

assistans- och familjeomsorg. Vi är 14 000 medarbetare  

i Sverige och Norge som arbetar efter samma vision.  

Alla har rätt till ett bra liv.

Alltid hos Bilia

Privatleasa 
en ny Renault

3 års fri service 
& vinterhjul på 

köpet!

Erbjudandena går ej att kombinera med andra rabatter och avtal. 
Gäller utvalda bilar t.o.m. 20151230. Privatleasing 36 månader alt. 4.500 mil. 
Bränsleförbrukning 5,2 L/100 km, CO2 120 g/km. Med reservation för slutförsäljning och tryckfel. 
* Inklusive kampanjrabatt.

Renault Captur TCe 90 hk Helly Hansen
Inkl. ECC, 17” svartlackade aluminiumfälgar, backsensor, elinfällbara 
backspeglar, tonade rutor, 7” pekskärm med navigation och mycket mer.

Privatleasing 2.795:-/mån
Inkl. Serviceabonnemang  i 3 år och vinterhjul. Värde upp till 28.100:-* 

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

Släp till bil köpes omgående 
kan vara obesiktigat .Rickard 
0704731633.

Taxichaufförer sökes!
Nu söker vi chaufförer för anställning på 

heltid kväll/natt samt dag/helg.
För mer information kontakta  

Ben 070-712 04 71, ben@telia.com 
Välkommen med din ansökan!

Skarpnäcks Taxi

Vi är ett väletablerat specialinredningssnickeri som 
grundades 1903. Företaget sysselsätter idag 11 

personer. Vår inriktning är kvalificerad tillverkning av 
inredningar för offentlig och privat miljö.

Vi förstärker vår personalstyrka och söker därför 

2 erfarna möbel- och inredningssnickare

Vi erbjuder ett fritt och omväxlande arbete med stort 
eget ansvar i trevliga och ändamålsenliga lokaler med 

modern maskinpark.

Vi vill att Du har erfarenhet inom yrket samt känsla 
för noggrannhet och kvalitet. Verkar detta intressant 

så kontakta oss senast 30 oktober
Kjell Torlén, 08-715 46 50, kjell@svenssonsnickeri.se

Välkommen med din ansökan

L.E. Svensson Snickeri AB
Gjutarvägen 6       132 26 Saltsjö-Boo       08-715 46 50

www.svenssonsnickeri.se

L.E. SVENSSON SNICKERI AB
Etablerat 1903

Vi utökar och behöver nu personal  

till VÅRAT LAGER på Värmdö
Är du verktygsintresserad med flexibelt sinne och 

har ett eget driv, då har vi tjänsten för dig.

För mer information gällande tjänsten 

kontakta Peter Eriksson Tel. 08-556 145 21

Ansökan skickas till peter.boier@bilverktyg.com 

Besök gärna vår hemsida www.bilverktyg.com

Boier Bilverktyg AB
Vi är ett rikstäckande grossist företag 
inom verkstadsutrustning till bilsektorn.
Företaget bildades 1981.
Företaget har i dag 10 anställda och sitt 
lager och kontor på Värmdö.

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

Bil och husvagn köpes!
Fort farande utan bil! Bjud 
din bil då köper jag den! Allt 
av intresse! Tel 070-734 37 30.

Headspot är en av Sveriges största kedjor av 
frisörsalonger och vi har Sveriges bredaste utbud av hårvård.

Då vår nuvarande hudvårdsterapeut flyttar ut och vi vill ge våra kunder ytterligare 
skönhetsupplevelse söker vi nu:

1 Hudvårdsterapeut
&

1 Nagelteknolog
Vi söker dig som är egen företagare och har några års  

dokumenterad erfarenhet i ditt yrke och en egen kundbas.
Vi erbjuder rum/plats i vår stora fräscha salong mitt i  

Sicklas Köpkvarter.
Skicka din intresseanmälan eller frågor till info@headspot.com och 

skriv Sickla i ämnesraden.

www.headspot.com

Bil Köpes, Från -99 o uppåt 
Allt av intresse Små def ej 
hinder Tacksam för alla 
förslag Rickard 076-2650887.

Björkved 3 m3 torr staplad 
ved på pall med regnskydd.  
B 115 x D 97 x H 202. Levereras 
m kranbil. Tel 070-215 15 50.

Herr & damklockor även fick- 
ur, klockdelar, smycken, med-
aljer, ordnar, silverföremål, 
mynt mm. Tel 0709-481 080.

Hälsingeved: Torr björk 1,25 
m3 på pall 1050:-. Asp 1,25 m3 
850:-. Minst 2 pall. 60L säckar. 
Björk 25 st 2000:- inkl frakt. 
Tel 070-295 09 25.

- Snabbpistol Unique 5,6 x 
10R mm (.22 short) 1 500 kr.
- Revolver (svartkrut) 
Hege-Uberti 11,4 mm (.45) 800 
kr. Ammo medföljer.
073-02 12 803.

Bilar & Tillbehör

SÄLJES

KÖPES

Prylmarknad

Arbetsmarknad

KÖPES

Alla barn vill bli vuxna. 
Bli Barnrättskämpe och arbeta för att miljontals barn får en bättre  

morgondag. Besök oss på www.räddabarnen.se och bli månadsgivare idag.



VINTERHJUL PÅ KÖPET!* 
VÄRDE 12.500:

VITARA 4x4 FRÅN 

 189.900:
Inkl. ACC, Adaptive Cruise 
Control, Backkamera, Hill 
Descent Control, Radar 

Brake Support m.m. 

VITARA 2WD FRÅN 154.900:

JUST NU! 
KÖP TILL DRAGKROK, 
MONTERAD & KLAR:    

    4.900: *  

HANINGE HANTVERKARV. 30, 08-707 58 00  SÄTRA MURMÄSTARV. 29–31, 08-707 57 00. ÖPPET . www.torvallabil.se

Bränsleförbrukning blandad körning 5,3–5,6 l/100 km. CO2 123–130 g/km. 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans & 12 års rostskyddsgaranti. *Vinterdäck på original aluminiumfälg. Erbjudandena gäller Vitara i lager t.o.m. 31/12 2015. Bilarna på bilden är extrautrustade. 

”Mycket standardutrustning 
till en bra prislapp.”
Sundsvalls Nyheter, 19/4-15

”En kaxig landsvägskompis.”
Sydsvenskan, 18/4-15

Smutstext
XX
XX
Bränsleförbrukning blandad körning 6,3 l/100 km, Co2  147g/km. 
Bilen på bilden är extrautrustad. Med reservation för tryckfel.

Hyundai Tucson  1.6 GDI M6 Select 2WD 

Från  214.900:-
Boka din provkörning redan nu på bilia.se 
eller kom förbi din närmaste anläggning så berättar vi mer!

Provkör
hos Bilia!

Just nu hos Bilia

Nya Hyundai
Tuscon

Våra reportrar bevakar motor-
världen och den lokala trafik-
situationen i våra kommuner.

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

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

Upplagan är 71 502 ex. 

Gör dina kunder
redo för säsongen!
Var med och annonsera i Nacka Värmdö Postens
biltema och visa vad du har att erbjuda våra 
motorintresserade läsare. 

  

Utgivning 3 november

Bokningsstopp
onsdag 

28 oktober

MAZDA3 från 164 900:-
KÖRGLÄDJE I FULL KONTROLL!
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VÄLKOMMEN TILL SVERIGES STÖRSTA MAZDA-ÅTERFÖRSÄLJARE

HANINGE  
  

Hantverkarvägen 30 Murmästarvägen 29-31 Minos väg 4 www.torvallabil.se
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Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

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

Välkommen till ett snyggt renoverat grändhus med ett populärt läge på Fågelhöjden! Öppna

härliga sällskapsytor samt en snyggt trädäckad innergård. Nära till Saltsjöbanan och bad.

Accepterat pris 3 800 000 Rum 4 rum, varav 3-4 sovrum Avgift 25 500:-/år Boarea 117 kvm

Tomt 132 kvm Byggt 1974 Visas Sön 25/10 15.00-15.45 Mån 26/10 17.30-18.15

Mäklare Niklas Norlin 0766-31 00 10

Nacka | Saltsjöbaden Fiskarhöjden
Gräsandsgatan 10

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

med stilren industriell interiör. Takterrass med sjöutsikt, specialbyggt kök från Kvänum, spröjsade

fönster. Förening med eget garage.

Accepterat pris 7 995 000 kr Avgift 6 797:-/mån Boarea 124 kvm Vån 6 av 6 (Hiss)

Visas Sön 25/10 13.00-13.45 Mån 26/10 18.30-19.00 Mäklare Johan Sörman 0733 460 221

5:a Nacka | Järla Sjö
Garverigränd 7

Ett stort, ljust och väldigt charmigt hus i gott skick beläget på trädgårds/naturtomt ett stenkast från

Saltsjön med fina badplatser och möjlighet till båtplats. Närhet till skola och barnomsorg.

Accepterat pris 7 950 000 kr Rum 6 rum, varav 3-4 sovrum Boarea 200 kvm + 18 kvm Tomt 2 100 kvm

Byggt 1935 Energiklass F Ring för tidbokning Mäklare Lars Arvidsson 070-3205727

Nacka | Eriksvik
Liljevalchsvägen 4



Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

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

Unikt boende i sekelskiftesfastighet intill Saltsjön med två balkonger och smakfulla materialval.

Nybyggd 3:a med sociala ytor och 3,55 meter i takhöjd. Toppmodern bostad med hög standard,

gemensam bastu och gym i huset. Värme, va, kabel-TV, bredband ingår i avgiften.

Accepterat pris 5 895 000 kr Avgift 5156 kr/mån Boarea 96 kvm Vån 6 (Hiss) Ring för tidbokning

Mäklare Stefan Dockberg 0733 461 100

3:a Nacka | Kvarnholmen
Mjölnarvägen 24, 6tr

NYTT PÅ KVARNHOLMEN

Accepterat pris 3 850 000 kr Boarea 45 kvm Tomt 1 042 kvm Byggt 1958 Visas Sön 1/11 14.00-14.45

Mäklare Lina Nordström 0733 460 229

Nacka | Älta Kolarängen Ulvsjövägen 37

Accepterat pris 3 695 000 kr Avgift 3 787:-/mån Boarea 75,6 kvm Vån 2 (Hiss)

Energiprestanda 125 kWh/kvm år Visas Sön 25/10 13.30-14.00 Mån 26/10 18.30-19.00

Mäklare Magnus Wangerheim 0733 460 225

3:a Nacka | Saltsjöqvarn Bageribacken 8

Ett fantastiskt nybyggt stenhus med stil och kvalité i 2 plan med sluttningsvåning och en möjlighet

till separat lägenhet för generationsboende eller företag. Stora ljusinsläpp och öppen planlösning

kök/ vardagsrum. Dubbelgarage.Trädgård/skogstomt. Sjöglimt.

Accepterat pris 9 750 000 kr Rum 6 rum, varav 4 sovrum Boarea 214 kvm + 12 kvm Tomt 2 280 kvm

Byggt 2015 Ring för tidbokning Mäklare Lars Arvidsson 070-3205727

Nacka | Älgö
Mariehillsvägen 12

NYPRODUKTION



Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

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

Accepterat pris 2 695 000 kr Avgift 4 863:-/mån (inkl värme, va, kabel-tv) Boarea 70,3 kvm

Vån 7 av 10 (Hiss) Energiprestanda 119 kWh/kvm år Visas Sön 25/10 11.15-11.45

Mån 26/10 17.30-18.00 Mäklare Sandra Enåsen Due-Pedersen 0733 460227

3:a Nacka | Ekudden Ekuddsvägen 1, 7 tr

Accepterat pris 4 495 000 kr Avgift 4 688:-/mån (inkl värme, va, kabel-TV, bredband)

Boarea 100 kvm (bruksarea). Boarea uppmäts inom kort. Vån 5 av 5 Energiklass D

Visas Sön 25/10 12.00-12.45 Mån 26/10 18.30-19.15 Mäklare Johan Stenis 0733460220

3:a Nacka | Finntorp Fredrik Jahns Gränd 6

Accepterat pris 2 195 000 kr

Avgift 6 012:-/mån

Boarea 80,5 kvm Vån 2 (Hiss)

Energiprestanda 67 kWh/kvm år

VisasSön25/1014.30-15.00Tis27/1017.30-18.00

Mäklare Magnus Wangerheim 0733 460 225

3:a Nacka | Björknäs
Ängsbacken 4, 1 tr

Accepterat pris 2 490 000 kr

Avgift 4 678:-/mån

Boarea 75 kvm Vån (Hiss)

Energiprestanda 109 kWh/kvm år

VisasSön25/1012.30-13.00Mån26/1017.30-18.00

Mäklare Magnus Wangerheim 0733 460 225

3:a Nacka | Skogalund
Skogalundsklippan 26, entréplan

Accepterat pris 3 650 000 kr Avgift 4 902:-/mån Boarea 99,5 kvm Vån 9 av 10 (Hiss)

Visas Sön 25/10 13.00-13.45 Mån 26/10 18.15-18.45 Mäklare Stefan Dockberg 0733 461 100

4:a Nacka | Ektorp Edinsvägen 1

Accepterat pris 2 695 000 kr

Avgift 3 713:-/mån

Boarea 61 kvm Vån (Hiss)

VisasTor22/1018.30-19.00Sön25/1014.30-15.00

Mäklare Angelica Gedlund 0733-460 340

2,5:a Nacka | Skuru
Barnhemsvägen 8

Accepterat pris 2 695 000 kr

Avgift 3 578:-/mån

Boarea 69 kvm Vån 1 av 5 (Hiss)

Energiklass C

VisasSön25/1014.00-14.30Tis27/1018.00-18.30

Mäklare Johan Stenis 0733460220

3:a Nacka | Henriksdalsberget
Henriksdalsringen 19, 1tr

Accepterat pris 2 100 000 kr

Avgift 4 514:-/mån

Boarea 63 kvm Vån (Hiss)

VisasTor22/1018.00-18.30Sön25/1012.00-12.30

Mäklare Sandra Enåsen Due 0733 460227

2:a Nacka | Jarlaberg
Diligensvägen 134

Accepterat pris 1 695 000 kr

Avgift 2 556:-/mån

Boarea 37 kvm Vån 3 av 3 (Hiss)

Energiprestanda 120 kWh/kvm år

VisasSön25/1012.00-12.30Mån26/1017.30-18.00

Mäklare Stefan Dockberg 0733 461 100

1,5:a Nacka | Västra Orminge
Ormingeringen 76

Accepterat pris 1 995 000 kr

Avgift 2 648:-/mån (inkl värme, va, kabel-tv)

Boarea 36 kvm Vån 3 av 10 (Hiss)

VisasSön25/1014.15-14.45Mån26/1017.30-18.00

Mäklare Johan Sörman 0733 460 221

1,5:a Nacka | Ekudden
Ekuddsvägen 4, 3 tr

Utgångspris 2 245 000 kr

Avgift 4 228:-/mån (inkl värme, VA, kabel-TV.)

Boarea 59 kvm Vån 3 av 3 (Hiss)

Energiprestanda 116 kWh/kvm år

VisasSön25/1012.00-12.30Mån26/1017.30-18.00

Mäklare Elin Bolin 070-8550200

2:a Värmdö | Farstadal
Publikvägen 1

Accepterat pris 1 795 000 kr

Avgift 3 335:-/mån

Boarea 38,5 kvm Vån 1 av 3

VisasTor22/1017.30-18.00Sön25/1012.30-13.00

Mäklare Angelica Gedlund 0733-460 340

2:a Nacka | Ekängen/Saltängen
Ugglevägen 5 A, 1 tr

Utgångspris 1 650 000 kr

Avgift 2 888:-/mån (inkl V, VA, bredband & tv.)

Boarea 60 kvm Vån 3 av 3

Energiprestanda 121 kWh/kvm år

VisasSön25/1012.00-12.30Mån26/1018.00-18.30

Mäklare Lars Nordensvärd 0735-221350

2:a Värmdö | Gustavsberg Lugnet
Meitens väg 25, 3tr



ACCEPTERAT PRIS 3 475 000 kr. TOMT 1 559 kvm. EP G. VISAS Sö 25/10 11.30-12.30. Må 26/10 17.30-18.15.

Gröna Vägen 6. NACKA Staffan John 08-556 184 31.

KUMMELNÄS 3 rok, 43 kvm

Charmigt Naturnära Att bo i året om
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 4 495 000 kr. AVGIFT 6 404 kr/mån. EP 130 kWh. VISAS On 21/10 18.00-18.45. Sö 25/10

12.00-12.45. Muspelheimsvägen 11a. NACKA Alexander Wall 08-556 184 30.

BULLARHÖJDEN 5 rok, 93 kvm

Barnvänligt Soligt läge Topprenoverat
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ACCEPTERAT PRIS 2 575 000 kr. AVGIFT 2 889 kr/mån. HISS Ja. EP 120 kWh. VISAS On 21/10 18.00-18.30.

Sö 25/10 14.00-14.30. Setterwalls väg 4. NACKA Caroline Baarsen 08-556 184 43.

FINNTORP 2 rok (original 3 rok), 58 kvm

Balkong med kvällssol Stambytt 2007 Renoverat kök 2006
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ACCEPTERAT PRIS 3 575 000 kr. TOMT 224 kvm. EP D. VISAS Sö 25/10 13.30-14.30. Må 26/10 19.15-20.00.

Tågvägen 3. NACKA Staffan John 08-556 184 31.

BÅTHÖJDEN 5 rok, 114 kvm

Lungt hörnläge Barnvänligt Bastu och jacuzzi året om!
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 3 295 000 kr. AVGIFT 4 350 kr/mån. VISAS On 4/11 17.00-17.30. Sö 8/11 12.00-12.30. Ekuddsvägen 6,

Kommande försäljning, för mer information kontakta mäklaren. NACKA Louise Klingborg 08-556 184 33.

EKUDDEN/JÄRLA SJÖ 3 rok, 85 kvm

Stor uteplats Hörnlägenhet med generös storlek Hög standard
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PRIS 3 000 000 kr. AVGIFT 5 022 kr/mån.

VISAS On 21/10 17.00-17.30. Sö 25/10 12.00-12.30.

Fyrspannsvägen 46. NACKA Louise 08-556 184 33.

JARLABERG 3 rok, 76 kvm
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PRIS 4 850 000 kr. AVGIFT 5 653 kr/mån. Östra

finnbodavägen 11c. NACKA Louise Klingborg

08-556 184 33.

SALTSJÖKVARN 4 rok, 87 kvm
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NACKABUTIKEN NACKA FORUM, TORGHUSET HÖGST UPP, 08-716 17 00, VÄRMDÖBUTIKEN ODELBERGS VÄG 13 A, 08-570 365 00, WWW.SVENSKFAST.SE
*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING



1863 uppfördes denna underbara fastighet som klassiskt sommarnöje på Skurusundets solsida. Under åren varsamt förädlad till modernt permanent boende med 

den magiska känslan kvar. Prydliga grusgångar leder upp till den välbevarande huvudbyggnaden vars fasad pryds av detaljrika snickerier, stora fönsterpartier, 

terrass och verandor. Vackra massiva trägolv, 8-kantig punschveranda, spegeldörrar mm. Pris: 20 milj. eller högstbjudande. Adress: Allévägen 17.

Vänlig boka tid för vsining ansv.mäklare: Manfred Schneider 0705-13 13 42, 08-715 91 31. E-post: schneider.co@telia.com

Schneider & Co 
www.schneiderco.se  

Skurusundets pärla! 
- Unik grosshandlarvilla med sjötomt 



2:A GUSTAVSBERG - ÖSBYDALEN
Rymlig och välplanerad lägenhet med genomgående

planlösning belägen högst upp i huset med ett fritt läge och en

stor balkong i syd/-västläge.

ADRESS RÖDHAKEVÄGEN 2 BOYTA 71,5 M² / 2 ROK

ENERGIPRESTANDA 97 KWH/M² ÅR

UTGÅNGSPRIS 1 850 000 KR AVGIFT 5 121 KR/MÅN

VISAS SÖ 25/10 11:30-12:15, MÅ 26/10 17:30-18:00

MÄKLARE ERIK HARDER TELEFON 070-162 72 07 

ADRESS SPADDALSVÄGEN 30

BOYTA 60 M² / 3 ROK TOMTAREA 2379 M²

UTGÅNGSPRIS 2 995 000 KR

VISAS SÖ 25/10 11:30-12:15, MÅ 26/10 17:30-18:00

MÄKLARE JONAS LÖNNROTH TELEFON 070-162 70 87

På populära Skärmarö med sin närhet till skärgården är nu

detta fina och hemtrevliga hus byggt 2015 till salu. Huset är

genomgående ljust och fräscht med påskostade materialval.

Soligt och ogenerat läge med en perfekt kombination av närhet

till såväl hav som skog. Båtplats endast 5 min från huset ingår.

VILLA/FRITIDSHUS VÄRMDÖ-SKÄRMARÖ

 
VILLA VÄRMDÖ - SKEVIKSSTRAND
Fint beläget i ett förändringsområde med kommande

kommunalt V/A. Huset ligger högt placerat på tomten och här

ligger solen på större delen av dagen till sen kväll.

ADRESS SMÅSKÄRSVÄGEN 33 BOYTA 100 M² / 3 ROK

TOMTAREA 2010 M² ENERGIPRESTANDA BESTÄLLD

UTGÅNGSPRIS 2 700 000 KR VISAS SÖ 25/10 13:00-13:45

MÄKLARE MARCUS FOLMER TELEFON 070-226 91 53
 

ADRESS SKARPÖVÄGEN 27, VÅN 1/4

BOYTA 37 M² ENERGIPRESTANDA 183 KWH/M² ÅR

UTGÅNGSPRIS 1 495 000 KR AVGIFT 2 848 KR/MÅN

VISAS SÖ 25/10 14:00-14:30, MÅ 26/10 17:30-18:00

MÄKLARE HENRIK LINDKVIST TELEFON 076-787 27 62

1,5:A NACKA - ORMINGE
Snyggt renoverad 1,5:a med fint läge i området. Rymlig balkong

mot grönska i lugnt och ostört läge. Smart planerad med

sovalkov, snyggt renoverat kök och helkaklat badrum.

 

5:A VÄRMDÖ - HAGHULTA BACKE
I ett centralt läge på Värmdö i Fruvik uppförs nu 12 stycken

Bostadsrättsparhus samt 6 stycken Attefallshus som ingår i

bostadsrättsförening Brf Haghulta Backe. Husen är smart

planerade med mycket smakfulla materialval. Projektet

beräknas vara färdigställt under andra kvartalet 2016.

ADRESS SKÄRGÅRDSVÄGEN 238 BOYTA 136 M² / 5 ROK

UTGÅNGSPRIS 6 200 000 KR AVGIFT 5 245 KR/MÅN

VISAS  SÖN 25/10, RING FÖR MER INFORMATION

MÄKLARE ALEXANDRA BJÖRK TELEFON 072-079 08 19

 

5:A VÄRMDÖ - HAGHULTA BACKE
I ett centralt läge på Värmdö i Fruvik uppförs nu 12 stycken

Bostadsrättsparhus samt 6 stycken Attefallshus som ingår i

bostadsrättsförening Brf Haghulta Backe. Husen är smart

planerade med mycket smakfulla materialval. Projektet

beräknas vara färdigställt under andra kvartalet 2016.

ADRESS SKÄRGÅRDSVÄGEN 238 BOYTA 136 M² / 5 ROK

UTGÅNGSPRIS 5 950 000 KR AVGIFT 4 841 KR/MÅN

VISAS  SÖN 25/10, RING FÖR MER INFORMATION

MÄKLARE ALEXANDRA BJÖRK TELEFON 072-079 08 19

 

I ett centralt läge på Värmdö i Fruvik uppförs nu 12 stycken

Bostadsrättsparhus samt 6 stycken Attefallshus som ingår i

bostadsrättsförening Brf Haghulta Backe.

ADRESS SKÄRGÅRDSVÄGEN 238 BOYTA 25 M² / 1 ROK

UTGÅNGSPRIS 1 750 000 KR AVGIFT 1 502 KR/MÅN

VISAS  SÖN 25/10, RING FÖR MER INFORMATION

MÄKLARE ALEXANDRA BJÖRK TELEFON 072-079 08 19

1:A VÄRMDÖ - HAGHULTA BACKE

 

NACKA Sickla Allé 7  08-562 88 940 nacka.bobutik@lansforsakringar.se   VÄRMDÖ Gustavsberg Centrum 08-562 889 50 Varmdo.Bobutik@lansforsakringar.se

Länsdeklarerad betyder att bostaden är besiktigad innan försäljning.

lansfast.se



bovida.se | 08-571 400 80

HEMMA PÅ VÄRMDÖ

Gustavsberg Lugnet

Adress Klostervägen 1, Boyta: 77 + 86 m², Tomt: 1 284 m²
Pris: 4 195 000 kr Mäklare: Michel Adeheimer Tel: 0707-99 29 99

Visas – sön 25/10 kl 13.00-13.45 & mån 26/10 kl 17.30-18.00

Exklusiv villa på underbar trädgårdstomt. Renoverad och ombyggd i modern design
med fantastiska sällskapsytor, fina materialval och inredning utöver det vanliga.

Ingarö Fagerholm

Adress Fiskmyrevägen 20, Boyta: 175 m², Tomt: 6 080 m²
Pris: 6 295 000 kr Mäklare: Michel Adeheimer Tel: 0707-99 29 99

Visas - sön 25/10 kl 11.30-12.15 övrig tid vänligen kontakta mäklaren Ep 77 kWh/m²

Charmig byggnad med sjöutsikt på en underbar tomt med egen damm, brygga och
bastubyggnad. Byggd 2005 med fyra sovrum, stort kök och generösa sällskapsytor.

Lugnet 4 rok

Rymlig lägenhet med nytt kök från Puustelli, separat tvättstuga, tre sovrum, badrum
med badkar och vardagsrum med balkong. Solid äldre förening med god ekonomi.

Adress Björnskogsvägen 60, Boyta: 86.2 m², Avgift: 4 917 kr
Pris: 2 195 000 kr Mäklare: Jessica Halvardsson Tel: 070-456 18 13

Visas – sön 25/10 kl 11.30-12.15 & tis 27/10 kl 17.30-18.00 Ep 174 kWh/m²

Lägenhet i genuint bruksområde från föregående sekelskifte. Charmfull vindsvåning 
med takvinklar och vrår. Unikt område som ligger mitt i centrum som en grön och lugn 
oas. Idag fins ett sovrum och två allrum men kan med enkla medel göras om till två 
sovrum. Modernt renoverat duschrum och en härlig balkong i söderläge. 

Mariagatan 10, Boyta: ca 62 + 8 m², Mån avg: 3 726 kr
Pris: 2 195 000 kr  Mäklare:  Michel Adeheimer Tel: 0707 99 29 99 

Gustavsberg 2,5 rok

Visas - sön 25/10 kl 14.15-15.00 & tis 27/10 kl 17.30-18.00

”SEKELSKIFTESLÄGENHET ANNO 1897”

Ep - 129 kWh m²/år

VI SÄLJER
MEST PÅ
VÄRMDÖ



Utgångspris 6.000.000 kr  + 2 000 000 kr
Visas efter överenskommelse.  Total Tomtarea  10 433 kvm + 2 031 kvm
Värmdö  Robert Nathanson 08-570 308 88

STAVSNÄS SOMMARHAMN - ALLÉVÄGEN 21 (15)Stor FASTIGHET SOM ÄR delbar
TILL 4 TOMTER. IDAG 2 TOMTER
SOM SÄLJS TILLSAMMANS. HUSEN
ÄR I MYCKET eftersatt skick.

Energiprestanda  behövs ej.

Nyproducerat hörnradhus, 6 rok, med industrikänsla
Utgångspris 5.750.000 kr Kvm 130
Visas Sön 25/10 13.00-14.00
Värmdö Susanne Rylander 08-570 308 88

MÖRTNÄS HAGAR - BLOMSTERSLINGAN 42

Energideklaration beställd

Ring Susanne för mer
information 070-774 05 90

FARSTADAL 4:A
REKORDVÄGEN

GAVELLÄGENHET MED
TILLTALANDE 91 KVM,
FINA MATERIALVAL.

Välskött interiör harmoniska
färgval och fina tillval
Utgångspris 1.995.000 kr
Kvm 42 Avgift 2.953 kr
Visas Sön 25/10 12.00-12.45
Värmdö Jenny Svensk 08-570
308 88

FARSTADAL 1.5:A
PUBLIKVÄGEN 25

Energideklaration behövs ej

Sverigepremiär för 
digital mäklarbokning=

Boka den tid och mäklare 
du vill på husmanhagberg.se

Nyhet=

Stor balkong i väster med
högt läge - Välplanerad
Utgångspris 2.975.000 kr
Kvm 74 Avgift 4.187 kr
Visas Fre 23/10 12.30-13.00
& sön 25/10 13.00-13.45
Nacka  Josefine Bäck
070-418 59 86

BASTUSJÖHÖJDEN 3:A
BARNHEMSVÄGEN 6, 2TR

Energiprestanda 67 kWh/m², år

Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder=

FLER BOSTÄDER HITTAR DU PÅ husmanhagberg.se

Med vår tjänst Kommande får du ett smakprov på en kommande bostadsförsäljning. Håll utkik för mer information om bostaden! Ska du också sälja men inte än? Med tjänsten Kommande maximerar vi
förutsättningarna. Läs mer om Kommande på www.husmanhagberg.se/kommande eller prata med din mäklare.

Värmdö 08-570 308 88  Nacka 08-716 25 00

www.berggrenco.se

HÖJDHAGEN GUSTAVSBERG
Litet drömboende i Höjdhagen! Välkommen till en anrik bruksgata i Gustavsberg där känslan av svunnen tid skapas ur såväl arkitektur som vackra fruktträdgårdar. Med trevligt vardagsrum, två sovrum, ett 
välutrustat kök, källare och en stor trädgård får ni ett trivsamt, centralt boende med natur och hav inpå knuten. Ett hus i mycket fint skick! Boyta om 68 + 16 kvm.
Adress: Tvärvägen 2 Pris: 3 650 000 kr/Acceptpris Visas: 25/10 kl 12.00–12.45 samt efter ök. Mäklare: Erik Garpenbeck 0707 300 500

tillsammans r äddar vi  liv

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

VÅRT 90-KONTO KONTROLLERAS AV SVENSK INSAMLINGSKONTROLL



Förråd/lokal 
Cirka 20 kvm sökes till 

förvaring i Nackaområdet. 

Endast seriösa svar!  

Tel: 0704-41 80 22

Hyr ut en möblerad stuga, 35 
kvm, i Hasseludden från 1/11 
alt 1/12 och 4 månader. Tel; 
070-334 64 81 Anna. 

Hyra förråd
Önskar hyra mindre (15–20 m2)
förråd, förvaring av möbler.

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

www.ercaredovisning.se 
Monica 070-563 42 74

+ + +ERCA
    redovisning

• Inköp/Matlagning/Ledsagning
• Montering av möbler
• Flytt/Bortforsling (ej RUT/ROT)
• Data/IT(ej RUT/ROT)

Vi hjälper dig med nästan allt

RING 08-642 20 30
www.seniorbemanning.net

RUT & ROT med seniorer!

• Trädgårdsskötsel/Gräsklippning
Rensning av rabatter

• Hantverkare/Snickeri/Elarbeten
• Städning/Fönsterputs

• Trädgårdsskötsel 
• Städning/Fönsterputs
• Hantverkare/Elarbeten
• Snickeri/Måleri
• Möbelmontering 
• Inköp/Matlagning/Ledsagning
• Barnpassning
• Flytt/Bortforsling (ej RUT/ROT)
• Data/IT (ej RUT/ROT)

Vi hjälper dig med nästan allt
RING 08-642 11 00
www.seniorbemanning.net

med seniorer!

Vi söker fler  
seniorer inom 
RUT & ROT!

3:A EKTORP

TRIVSAM 3:A MED HÄRLIG BALKONG I SYDVÄST!
Högt grönskande läge och ingen insyn. Fräscht kök och kaklat duschrum. Modern öppen 
planlösning mellan kök och vardagsrum. Ljusa färgval och parketgolv. I månadsavgiften 
ingår värme, vatten, kabel-tv och även hushållsel. Bekvämt boende med hiss, nära Ektorps 
centrum och bussar. Gångavstånd till Nyckelviken, Skurusundet och Långsjön.
■ Ektorpsvägen 11, vån 5, hiss      ■  Pris 2 490 000 kr/Bud     ■  Avg. 4 186 kr/mån  ■  Boyta 61 kvm
■ Söndag 25/10 kl.14:00-15:00  Måndag 26/10 kl. 18:30-19:00  ■  Fastighetsmäklare Karin Åhrmark

2:A JÄRLA SJÖ

UNIK 2:A MED BÅDE BALKONG OCH STOR TERRASS MED SJÖUTSIKT! 
Charmig takvåning med fi nt ljusinläpp från fl era håll. Öppen planlösning mellan kök och
vardagsrum. Egen takterrass på ca 10 kvm i sydöst med fi n vy mot Järla sjön och närområdet. 
Fräscht kök och badrum med bubbelbadkar. Bekvämt boende med närhet till allt.

■ Järla Gårdsväg 11, vån 6, hiss    ■  Pris 3 795 000 kr/Bud     ■  Avg. 4 556 kr/mån  ■  Boyta 67 kvm  
■ Söndag 25/10 kl.12:00-13:00 Måndag 26/10 kl. 17:00-17:45   ■ Fastighetsmäklare  Karin Åhrmark

3:A ALPHYDDAN

ATTRAKTIVT LÄGE MED SOLIG BALKONG, I KANTEN AV STAN!
Högst upp i sutteränghus i soligt söderläge, är denna optimalt planerade lägenhet belägen. 
Inglasad balkong med sol hela dagen och fri utsikt mot Globen och Sickla. Mycket fi nt 
bevarad i charmig 1960-tals stil med visst renoveringsbehov. Stambytt badrum. 
Två rymliga sovrum. Nära Sickla och naturen, knappa 10 min till stan!
■ Alphyddevägen 21, 2tr (ej hiss) ■ Pris 2 795 000 kr/Bud  ■ Avg. 3 750 kr/mån  ■ Boyta 72 kvm  
■ Söndag 25/10 kl.13:00-13:45 Måndag 26/10 kl. 17:00-17:30  ■  Fastighetsmäklare Jessica Larsson

08-714 04 05   ■  www.sehem.se

Datareparationer/Återställning
Internet/Nätverksinstallationer
Hembesök

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

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

Roddbåt köpes
Roddbåt med eller utan snur-
ra önskas köpa. 0708-200565.

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*

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

Vi tar emot nya, 
akuta och 

tandvårdsrädda 
patienter.

Även implantatbehandling.

Kvällsöppet. Fri barntandvård.

Ansl. till Försäkringskassan.

SICKLA
TAND-

AKUTEN

Atlasvägen 37 B

Tel 716 40 81

Västra Orminge
Ormingeringen 70, 2 tr

Accepterat pris: 2 195 000 kr Avgift: 4 992 kr
Hiss: Ja EP: 120 kwh/m²
Visas: tor 22/10 kl 18-18:45, sön 25/10 kl 12-13

Nacka/Saltsjö-Boo:
Gunilla Lundstedt
0707-770 432

3:a / 81 m²

• Medicinsk fotvård •
Endast hembesök.

Maria Sundström
073-759 01 60

MediFot

Önskas hyra 3-4:a
Frånskild pappa med 1 barn 
önskar hyra en 3:a eller 4:a 
på kort eller längre tid. Bra 
hyra för rätt lgh utlovas!
Tel 0707-272 601.

 HÄRLIGA LOKALER I UNIK MILJÖ - SALTSJÖBADEN

Christer Randmaa
TEL 08-402 36 94
christer.randmaa@colliers.com

 240-1 500 m²

 Kontor, lager och lättproduktion

 Gott om parkeringsplatser

 Lunchrestaurang i fastigheten

 Bra kommunikationer med Saltsjöbanan, 
buss och bil

 Adress: Brantvägen 3

www.colliers.se

På Saltsjö Pir i Salstjöbaden erbjuds 
nu  nyrenoverade lokaler i en unik miljö 
med sjöutsikt. Lokalerna har en härlig 
industrikänsla, högt i tak och här får ni 
möjlighet att påverka utformningen av era 
nya lokaler. Konferensmöjligheter finns 
att tillgå i fastigheten. Enstaka rum går att 
hyra i kontorsgemenskap.

  UTHYRES

Nyrenoverade lokaler med sjöutsikt

Advokat Karin Rajala
Vårdnad, boende, umgänge

Västerlångg. 27, Gamla stan

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

www.dinadv.se

DIVERSE

FOTVÅRD

Företagens Marknad

ADVOKATER

Tjänster & Service

UTHYRES

ÖNSKAS HYRA

Bostadsmarknad

KÖPES

UTHYRES

IT

ITBåtar & 
Tillbehör

Specialister

TANDLÄKARE

ÖNSKAS HYRA

BOKFÖRING



VI LÄGGER STEN!
• Marksten 
• Trappor 
• Murar

Vad kan vi göra för dig?
Fri rådgivning och fasta priser!
08 - 4100 5980 
www.frojmarksten.se

PER ERIKSEN 
Plåtslageri & Bygg

073-617 33 05
www.pepb.se

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

Din lokala trädfällare
Kostnadsfria offerter 

070-777 90 05 • www.avanzatrad.se

Ulf Mårtenssons Golv

Specialitet golvslipning 

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

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

STORTOMAS TRANSPORT & MARK
Med 35 år i branschen. Lastbil med kran, gripskopa 

och lastväxlarflak. Maskiner med tillbehör för de flesta 
mindre mark- och schaktningsarbetena. Jord- och 
grusleveranser. Ris, snöröjning. F-skatt. Rotavdrag.  

070-212 18 67, stortomasj@gmail.com

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

Björn Pettersson
Målerifirma

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

Kostnadsfri offert. Innehar F-skattsedel

070-735 31 70

Välgjorda 
arbeten utföres

Telefon 08-645 47 90
Vi tillämpar ROT-avdrag

– IDÉSNICKARN –
Bygg • Idé & Inredning 

med känsla och kvalitet.
Spec: ”Compact living” lösningar
08-57034541, 0708-370791

BERGSPRÄNGNING 
MATJORD & MARKARBETEN

Kjell Jinneby Allservice AB
070-657 83 24

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

Tel 070-761 51 72
jtsror@gmail.com   Följ oss på Facebook

VI TAR HAND OM  
DIN TRÄDGÅRD

• 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

Trädfällning
Saltsjö-Boo
Tel 0736-24 26 02

Värmdöviks Måleri

Ring oss för fri offert 
070-743 00 30

Medlem i SMS

SNICKARE/
PLATTSÄTTARE
45 års erfarenhet • Bästa referenser 

Diicon A.T. AB
070-88 77 203

VI HÖSTSTÄDAR, BLÅSER LÖV SAMT 
BORTFORSLING AV LÖV, RIS, GROVSOPOR mm 

Fastigheteskötsel, häckklippning, gräsklippning, 

maskinell snöröjning och handskottning, 

med abbonemang, allt efter era önskemål. 

Även BRF och fastighetsbolag mm 

är välkomna att höra av sig.

RING FÖR ETT KOSTNADSFRITT HEMBESÖK

0735-323 933, kennet_forvaltning@hotmail.com
Förvaltningsservice AB

Värmdö/Nacka • Storstockholm + Jour 072-854 15 00 • forvaltningsserviceab.se

Vi 
ombesörjer 
RUT-avdrag

50%

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

tomtplanering, LPS. Minigrävare.

Kent Forslin
GRÄV & SCHAKT AB

LÖVHAMRAKOMPANIET

Markiser & Persienner 3 års garanti 
• Svensk tillverkning • Hög kvalitet
570 165 50, 070-674 68 40 Ingarö

www.varmdomarkiser.se

Värmdö Städ & Fix
Städ, fönsterputs,
flyttstädning mm.

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

Täppan ab

GRATIS fönsterputs
vid storstäd & flyttstäd

-50 % i rutavdrag

tel 070-332 12 00
rent@snyggthem.se

J Christensen AB

- Allt inom bygg 
- och våtrum 

BYGGARE 

www.din-byggare.nu

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

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!

Badrumsrenoveringar
• Plattsättning • Golvvärme

• Till- & ombyggnader • Rörändringar • Behörig våtrum
F-skatt och garantier - ROT-avdrag

Ring 0708-31 39 12 eller 0704-91 51 52 JK Entreprenad AB

PERSIENNER
Markiser Fönstertätning

Reparationer

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

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%

Hemsidor
Trycksaker 

Marknadsföring
tel/sms 070-520 26 00

.se

ett byggföretag etablerat 1990 

Erbjuder full entreprenad. 
Utför även sprutisolering.

Tel 070-518 46 07 
bruab@telia.com

www.djuromiljoisolering.se 

BRUAB

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
Medlem i PLR

08-776 21 00 • 070-576 21 00

GARAGEPORTSPECIALISTEN HJÄLPER 
DIG ATT HITTA RÄTT GARAGEPORT

Tel 070-576 21 00

Fritt hembesök & offert.

Ring 715 00 88
www.ormingemaleri.com

TRÄDPLOCKAREN
I STOCKHOLM

Sektionsfällning med kranbil
www.tradplockaren.com
Tel 070-825 58 42

BYGGLUDDE
ALLT INOM PUTS & MURNING

Skorstenstätning 
Braskaminer

070-775 45 04
08-571 546 17

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

Tel 070-260 56 90   www.hackklippning.com

MARKISER & PERSIENNER
även service och montering

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

Persienner, Markiser mm

Er leverantör i
Värmdö / Nacka
57140525

www.arnesmarkis.nu

Kvalitet till LÅGPRIS

LAGER & MAGASIN
Flyttningar

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

www.ot-flytt.se

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

Kostnadsfri offert.
Tel 08-667 67 85 • Fax 08-667 01 57
E-post: info@tatarna.se • www.tatarna.se

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

070-778  28  18

www.anund.nu

Carinas Måleri
070-486 77 88

www.carinasmaleri.se
Innehar f-skatt

FÖNSTERPUTS

STÄDNING

GOLV

PLÅTSLAGERIARBETE

FLYTTFIRMOR

ÖVRIGT

BYGGNADSARBETEN

TRANSPORTER

MURARE

TAKARBETEN

TOMTARBETEN

MÅLNING

PERSIENNER

VVS ARBETEN

Yrke & Hantverk
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 TISDAG 20/10

6.25 Gomorron  
Sverige. 
10.00 Genikampen. 
11.00 Morgans mission. (R) 
12.00 Det handlar om oss. (R) 
12.30 Aktivismens tid. (R) 
13.00 Gymnasieångest. (R) 
13.15 Svenska hemligheter. (R) 
13.30 Fråga doktorn. (R) 
14.15 Kungliga patrasket. 
16.10 Gomorron Sverige  
sammandrag. 
16.30 Tillbaka till Lampedusa. (R) 
17.30 Sverige idag. 
18.00 Rapport. 
18.13 Kulturnyheterna. 
18.25 Sportnytt. 
18.30 Regionala nyheter. 
18.45 Go’kväll. 
19.30 Rapport. 
19.55 Regionala nyheter. 
20.00 Tro, hopp och kärlek. 
21.00 Veckans brott. 
22.00 Kobra. 
22.30 Grantchester. (R) 
23.15 Rapport. 
23.20 Mahler och Freud. 
1.00–6.00 Nattsändningar.

8.15 Världens fakta: 
Illusion eller verklig-
het? (R) 
9.00 SVT Forum. 
16.20 Vetenskapens värld. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Världens fakta: Illusion eller 
verklighet? 
18.45 Via Sverige. (R) 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 Pantbanken: Fynd och förlust. 
19.55 K-märkt. 
20.00 Korrespondenterna. 
20.30 Det handlar om dig. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.15 Ett bättre liv. 
22.45 Gay testar heterosex. 
23.40 Daniil Trifonov – stor konst, 
hårt jobb. (R) 
0.40 24 Vision. 
1.00–5.05 Nattsändningar.

6.00 Top model. (R) 
6.45 Shah’s of Sunset. (R) 
7.35–8.00 Nanny. 
8.30 Jims värld. 
8.55 Hot in Cleveland. 
9.20 The real housewives of Atlanta. 
10.15 Bones. 
11.10 The mentalist. 
12.05 Hemlagat med Gordon Ramsay. 
13.05 Lyxfällan. (R) 
14.05 Shah’s of Sunset. 
15.05 Top model. 
16.00 The real housewives of Atlanta. 
17.00 Lyxfällan. 
18.00 Million dollar listing New York. 
19.00 Hoppas det smakar. 
20.00 Svenska Hollywoodfruar. 
21.00 Bra, bättre, Karlssons. 
22.00 Paradise hotel. 
23.00 Million dollar listing  
New York. (R) 
0.00 NCIS: Los Angeles. 
1.00 The mentalist. (R) 
1.55 Paradise hotel. (R) 
2.45 Million dollar listing New York. 
3.30–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Malou efter tio. 
11.35 Hem till gården. 
12.45 Holby city. 
14.00 Husjägarna:  
Australien. (R) 
16.10 Mitt kök. (R) 
16.55 Äntligen hemma. (R) 
17.55 Vardagspuls. 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheterna. 
19.15 Sporten. 
19.20 Vädret. 
19.30 Halv åtta hos mig. 
20.00 Äntligen hemma. 
21.00 Kalla fakta. 
22.00 Nyheterna. 
23.00 Hawaii five-0. (R) 
23.55 Elementary. (R) 
0.50 Blue bloods. (R) 
1.45–4.35 Nattsändningar.

6.25 Desperate house-
wives. (R) 
7.20 Real housewives of 
New York. (R) 
9.15 Private practice. 
10.10 Grey’s anatomy. (R) 
11.10 Desperate housewives. 
12.10 Ellen DeGeneres show. 
13.05 Real housewives of New York. 
14.05 Vänner. (R) 
15.05 The little couple. 
16.05 Private practice. 
17.05 Grey’s anatomy. 
18.00 Vänner. 
19.00 The Big bang theory. 
20.00 Dessertmästarna. 
21.00 The Big bang theory. 
21.30 Mom. 
22.00 Black-ish. 
22.25 Mike & Molly. 
22.50 The Big bang theory. (R) 
23.50 Criminal minds. 
0.50 2 1/2 män. 
1.20 Castle. 
2.15 CSI Miami. 
3.05 Supernatural. 
3.50–6.00 Nattsändningar.

 ONSDAG 21/10

6.25 Gomorron  
Sverige. 
10.00 Go’kväll. (R) 
10.45 Tillbaka till Lampedusa. (R) 
11.45 Drömmarnas dag. (R) 
12.15–12.25 En stad – en historia. 
13.25 Mitt i naturen. (R) 
14.25 Robins. (R) 
14.55 Familjen är värst. 
16.30 Gomorron Sverige  
sammandrag. 
16.50 Strömsö. 
17.30 Sverige idag. 
18.00 Rapport. 
18.13 Kulturnyheterna. 
18.25 Sportnytt. 
18.30 Regionala nyheter. 
18.45 Go’kväll. 
19.30 Rapport. 
19.55 Regionala nyheter. 
20.00 Kvinnan med armbandet. 
21.00 Träna med Kalle. 
21.30 Mattemorden. 
22.00 Det handlar om oss. 
22.30 Aktivismens tid. (R) 
23.00 Gymnasieångest. 
23.15 Rapport. 
23.20 Karl Johan. 
23.50 Dox: Mitt hem är havet. (R) 
0.45–6.00 Nattsändningar.

8.15 Världens fakta: 
Illusion eller verklig-
het? (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: Illusion eller 
verklighet? 
18.45 Via Sverige. (R) 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 Profilerna. 
20.00 Makt hos mig. 
20.30 Marta & Guldsaxen. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.15 Babel. (R) 
23.15 Händelser vid Slussen – den 
gömda staden. (R) 
0.15–5.05 Nattsändningar.

6.00 Top model. (R) 
6.45 Shah’s of Sunset. (R) 
7.35–8.00 Nanny. 
8.30 Jims värld. 
8.55 Hot in Cleveland. 
9.20 The real housewives of Atlanta. 
10.15 Bones. 
11.10 The mentalist. 
12.05 Hemlagat med Gordon  
Ramsay. 
13.05 Lyxfällan. (R) 
14.05 Shah’s of Sunset. 
15.05 Top model. 
16.00 The real housewives of Atlanta. 
17.00 Lyxfällan. 
18.00 Hoppas det smakar. 
19.00 Fotboll: Malmö FF-Shakhtar 
Donetsk. Nya Malmö Stadion. 
23.30 Paradise hotel. 
0.30 NCIS: Los Angeles. 
1.30–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Malou efter tio. 
11.35 Hem till gården. 
12.45 Holby city. 
14.00 Husjägarna: Aus-
tralien. (R) 
16.10 Mitt kök. (R) 
16.55 Äntligen hemma. (R) 
17.55 Vardagspuls. 
18.25 Lotto, joker och drömvinsten 
2015. 
18.35 Vardagspuls, forts. 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheterna. 
19.15 Sporten. 
19.20 Vädret. 
19.30 Halv åtta hos mig. 
20.00 Bonde söker fru. Svensk reali-
tyserie från 2015. 
21.00 Modus. 
22.00 Nyheterna. 
23.00 Hawaii five-0. (R) 
23.55 Elementary. (R) 
0.50 Blue bloods. (R) 
1.45–4.35 Nattsändningar.

6.00 Pensionärsjävlar 
USA med Betty White. 
6.25 Desperate house-
wives. (R) 
7.20 Real housewives of 
New York. (R) 
8.15 The little couple. (R) 
9.15 Private practice. (R) 
10.10 Grey’s anatomy. (R) 
11.10 Desperate housewives. 
12.10 Ellen DeGeneres show. 
13.05 Real housewives of New York. 
14.05 Vänner. (R) 
15.05 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 Code Black. 
22.55 The Big bang theory. (R) 
23.50 Criminal minds. 
0.50 2 1/2 män. 
1.20 Castle. 
2.20 CSI Miami. 
3.05 Supernatural. 
3.50–6.00 Nattsändningar. 

 TORSDAG 22/10

6.25 Gomorron  
Sverige. 
10.00 Go’kväll. (R) 
10.45 Kvinnan med armbandet. (R) 
11.45 Moraeus med mera. (R) 
12.45–13.15 Träna med Kalle. (R) 
13.30 Kobra. (R) 
14.00 Dox: Mitt hem är havet. (R) 
14.55 Karl Johan. (R) 
15.25 Gomorron Sverige  
sammandrag. 
15.45 Minnenas television: Laila 
Westersund. (R) 
16.40 Karl för sin kilt. (R) 
17.30 Sverige idag. 
18.00 Nyheter.
18.45 Go’kväll. 
19.30 Rapport. 
19.55 Regionala nyheter. 
20.00 Mitt i naturen. 
21.00 Plus. 
22.00 Debatt. 
22.45 Därför är du singel. 
23.30 Rapport. 
23.35 Ängelby. (R) 
0.20–6.00 Nattsändningar.

7.45 Det handlar 
om dig – tecken- 
tolkat. 
8.15 Världens fakta: Illusion eller 
verklighet? (R) 
9.00 SVT Forum. 
16.20 Agenda. (R) 
17.05 Det goda livet. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Världens fakta: Illusion eller 
verklighet? 
18.45 Via Sverige. (R) 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 Festligare mat med Lorraine 
Pascale. 
20.00 Christianias barn. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.15 Edit: Dirawi. 
22.45 Nairobi half life. 
0.25 Rakt på. (R) 
0.55 24 Vision. 
1.00 Rapport. 
1.05–5.05 Nattsändningar.

7.35–8.00 Nanny. 
8.30 Jims värld. 
8.55 Hot in Cleveland. 
9.20 The real housewives of 
Atlanta. 
10.15 Bones. 
11.10 The mentalist. 
12.05 Hemlagat med Gordon Ramsay. 
13.05 Lyxfällan. (R) 
14.05 Shah’s of Sunset. 
15.05 Top model. 
16.00 The real housewives of Atlanta. 
17.00 Lyxfällan. 
18.00 Vanderpump rules. 
19.00 Hoppas det smakar. 
20.00 Lyxfällan. 
21.00 Inte ok. 
21.30 You’re the worst. 
22.00 The blacklist. 
23.00 Million dollar listing New York. 
(R) 
0.00 NCIS: Los Angeles. 
1.00 The mentalist. (R) 
1.55–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Malou efter tio. 
11.35 Hem till gården. 
12.45 Holby city. 
14.00 Husjägarna: Aus-
tralien. (R) 
16.10 Mitt kök. (R) 
16.55 Äntligen hemma. (R) 
17.55 Vardagspuls. 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheterna. 
19.15 Sporten. 
19.20 Vädret. 
19.30 Halv åtta hos mig. 
20.00 Bytt är bytt. 
21.00 Brottsplats Sverige. 
22.00 Nyheterna. 
23.00 Jenny Strömstedt. 
23.55 Elementary. (R) 
0.50 Blue bloods. (R) 
1.45–4.45 Nattsändningar.

6.00 Pensionärsjävlar 
Australien. 
6.25 Desperate  
housewives. (R) 
7.20 Real housewives of 
New York. (R) 
8.15 The little couple. (R) 
9.15 Private practice. (R) 
10.10 Grey’s anatomy. (R) 
11.10 Desperate housewives. 
12.10 Ellen DeGeneres show. 
13.05 Real housewives of New York. 
14.05 Vänner. (R) 
15.05 The little couple. 
16.05 Private practice. 
17.05 Grey’s anatomy. 
18.00 Vänner. 
19.00 The Big bang theory. 
20.00 Fest hos Bindefeld. 
21.00 100 code. 
22.00 Law & order: Special victims 
unit. 
23.00 The Big bang theory. (R) 
0.00 Criminal minds. 
0.55 2 1/2 män. 
1.25 Dick Tracy. 
3.20 Harry’s law. 
4.05 The lying game. 
4.50–6.00 Nattsändningar.

 FREDAG 23/10

6.25 Gomorron  
Sverige. 
10.00 Strömsö. (R) 
10.40 Go’kväll. (R) 
11.25 Plus. (R) 
12.25–13.25 Mitt i naturen. (R) 
14.10 Låna för livet! – teckenspråk-
stolkat. 
14.40 En stad – en historia. (R) 
14.50 Debatt. (R) 
15.35 Gomorron Sverige  
sammandrag. 
15.55 Columbo. 
17.30 Sverige idag. 
18.00 Rapport. 
18.13 Kulturnyheterna. 
18.25 Sportnytt. 
18.30 Regionala nyheter. 
18.45 Go’kväll. 
19.30 Rapport. 
19.55 Regionala nyheter. 
20.00 Doobidoo. 
21.00 Skavlan. 
22.00 Mr Robot. 
22.45 Tiffany Persson arbetstränar. 
22.55 Rapport. 
23.00 Mayday. (R) 
23.55 Robins. (R) 
0.25 Tro, hopp och kärlek. (R) 
1.25–6.40 Nattsändningar.

8.15 Världens fakta: 
Illusion eller verklig-
het? (R) 
9.00 SVT Forum. 
16.20 Ett bättre liv. (R) 
16.50 Festligare mat med Lorraine 
Pascale. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Världens fakta:  
Revolution jumbojet. 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 Hundra procent bonde. 
20.00 I trollkarlens hatt. 
21.00 Aktuellt. 
21.30 Sportnytt. 
21.45 Annie Hall. 
23.20 Please like me. 
23.45 Marta & Guldsaxen. (R) 
0.15 Pantbanken: Fynd och förlust. 
0.40–7.30 Nattsändningar.

6.00 Top model. (R) 
6.45 Shah’s of Sunset. (R) 
7.35–8.00 Nanny. 
8.30 Jims värld. 
8.55 Hot in Cleveland. 
9.20 The real housewives of Atlanta. 
10.15 Bones. 
11.10 The mentalist. 
12.05 Hemlagat med Gordon Ramsay. 
13.05 Lyxfällan. (R) 
14.05 Shah’s of Sunset. 
15.05 Top model. 
16.00 The real housewives of Atlanta. 
17.00 Lyxfällan. 
18.00 Vanderpump rules. 
19.00 How I met your mother. 
19.30 Fullt hus 2. 
21.30 Die hard. 
0.20–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Malou efter tio. 
11.35 Hem till gården. 
12.45 Holby city. 
14.00 Husjägarna: Aus-
tralien. (R) 
16.10 Mitt kök. (R) 
16.50 Äntligen hemma. (R) 
17.50 V75 klubben. 
17.55 Vardagspuls. 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheterna. 
19.15 Sporten. 
19.20 Vädret. 
19.30 Postkodmiljonären. 
20.00 Idol 2015. 
21.30 Boy machine. 
22.00 Nyheterna och sport. 
22.15 Vädret. 
22.25 Idol 2015, forts. 
22.40 Idol extra. 
23.10 Spring breakers. 
1.10 A history of violence. 
3.10 Kalla fakta. (R) 
4.15–4.45 Jamie Oliver: Middag på 
30 minuter. (R)

6.00 Pensionärsjävlar 
Australien. 
6.25 Desperate house-
wives. (R) 
7.20 Real housewives of 
New York. (R) 
8.15 The little couple. (R) 
9.15 Private practice. (R) 
10.10 Grey’s anatomy. (R) 
11.10 Desperate housewives. 
12.10 Ellen DeGeneres show. 
13.05 Real housewives of New York. 
14.05 Vänner. (R) 
15.05 The little couple. 
16.05 Young & hungry. 
16.35 Benched. 
17.05 Grey’s anatomy. 
18.00 Fest hos Bindefeld. (R) 
19.00 Dessertmästarna. (R) 
20.00 America’s funniest home  
videos. 
21.00 The Big bang theory. 
22.00 Castle. 
23.00 Unbreakable. 
1.05 100 code. (R) 
2.09 Harry’s law. 
2.55 Castle. 
4.25 The lying game. 
5.15–6.00 Ellen DeGeneres show. (R)

 LÖRDAG 24/10

9.20 Alpint. Damer-
nas storslalom, första 
åket. 
10.30 K-märkts modärna. 
10.35 Därför är du singel. (R) 
11.20 Tro, hopp och kärlek. (R) 
12.20 Sharaf. (R) 
12.35 Alpint. Damernas storslalom, 
andra åket. 
13.45 Karl för sin kilt. (R) 
14.35 Genikampen. (R) 
15.35 Skavlan. (R) 
16.35 Doobidoo. (R) 
17.35 Ett lag utan gränser. (R) 
17.50 Helgmålsringning. 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 
18.15 Go’kväll. 
19.00 Sverige! 
19.30 Rapport. 
19.45 Sportnytt. 
20.00 Moraeus med mera. 
21.00 Robins. 
21.30 Downton Abbey. 
22.20 Miranda. 
22.50 Rapport. 
22.55 Get him to the Greek. 
0.40–6.25 Nattsändningar.

9.00 Rapport. 
9.05 Pantbanken: 
Fynd och förlust. 
9.30 Enduro. 
12.00 Rapport. 
12.05 Agenda. (R) 
12.50 Att bo i båt. (R) 
13.00 Vem vet mest? (R) 
15.30 Christianias barn. (R) 
16.30 Sverige idag på romani  
chib/arli. 
16.35 Rapport. 
16.40 Sverige idag på romani  
chib/lovari. 
16.45 Vetenskapens värld. (R) 
17.45 Edit: Dirawi. (R) 
18.15 Muslimska högtiden  
Eid al-Adha. 
19.00 Årets upptäckt  
– Ella Fitzgeralds glömda inspelningar. 
21.00 Svarta hål. 
22.20 Gomorra. 
23.05 Krigets unga hjärtan. (R) 
0.35–5.05 Nattsändningar.

6.00 Go on. 
6.25 Ben and Kate. 
6.50 Nanny. 
7.15 Alla älskar Raymond. 
7.45 Happily divorced. 
8.15 Jims värld. (R) 
9.35 How I met your mother. (R) 
10.30 Judy Moody and the not bum-
mer summer. 
12.30 Playing house. 
13.00 Courtney loves Dallas. 
13.30 My shopping addiction. 
14.30 Million dollar listing Miami. 
15.30 Vanderpump rules. (R) 
17.30 Hoppas det smakar. (R) 
19.30 Fantastiska fyran och  
Silversurfaren. 
21.30 Die hard 2. 
0.00 Van Helsing. 
2.30 How I met your mother. (R) 
2.55 Die hard 2. 
3.55 Paradise hotel. (R) 
4.40 Million dollar listing Miami. (R) 
5.25–6.00 Nanny. (R) 

6.00 Vad blir det för mat. 
7.00 Jamie upptäcker. 
7.58 Nyhetsmorgon. 
11.30 Idol 2015. (R) 
13.15 Boy machine. (R) 
13.55 Solsidan. (R) 
14.25 Jamie Oliver:  
Middag på 30 minuter. (R) 
14.55 Bytt är bytt. (R) 
15.55 Äntligen hemma. (R) 
16.55 Kockarnas kamp. (R) 
17.55 Keno. 
18.00 V75 Direkt. 
19.00 Nyheterna. 
19.10 Sporten. 
19.25 Vädret. 
19.30 Postkodmiljonären. 
19.55 Lotto, joker och drömvinsten 
2015. 
20.00 Så mycket bättre. 
22.00 Nyheterna. 
22.05 Vädret. 
22.15 Conan. 
0.25 The rum diary. 
2.55–3.45 Children of the corn.  

6.00 America’s funniest 
home videos. 
6.25 Star wars rebels. 
6.50 Gilmore girls. 
7.45 Shake it up. 
8.15 Christine. 
8.45 America’s funniest home videos. 
9.15 Man up! 
9.45 Biggest loser. (R) 
11.45 Top 20 funniest. (R) 
12.45 Nya Arga snickaren. (R) 
13.45 Sveriges värsta kändisbilförare. 
14.45 Partaj. (R) 
15.45 Black-ish. (R) 
16.15 Mom. (R) 
16.45 The Big bang theory. (R) 
17.45 En prinsessas dagbok 2. 
20.00 Top 20 funniest. 
21.00 Café Bärs. (R) 
21.30 Fail Army. 
22.00 Ocean’s thirteen. 
0.25 Livet efter detta. 
2.55 American horror story. 
3.45 Nikita. 
5.15–6.00 Christine. (R)  

 SÖNDAG 25/10

10.30 K-märkts 
modärna. 
10.35 Kobra. (R) 
11.05 Träna med Kalle. (R) 
11.35 Moraeus med mera. (R) 
12.35 Alpint. 
13.45 Svenska hemligheter. (R) 
14.00 Robins. (R) 
14.30 Tiffany Persson arbetstränar. 
14.40 Morgans mission. (R) 
15.40 Downton Abbey. (R) 
16.30 Enduro: Gotland grand  
national. 
17.00 Ridsport: Världscuphoppning. 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Nyheter.
18.15 Landet runt. 
19.00 Sportspegeln. 
19.30 Nyheter.
20.00 Genikampen. 
21.00 Bron. 
22.00 Homeland. 
22.50 Rapport. 
22.55 Ice cream girls. (R) 
23.45 Moraeus med mera. (R) 
0.45–6.00 Nattsändningar.

10.50 Kyrkornas 
hemligheter. (R) 
11.00 Rapport. 
11.05 Ett bättre liv. (R) 
11.35 Övergivna rum. (R) 
11.55 Rapport. 
12.00 Motor: Rally. 
13.00 Årets upptäckt – Ella Fitzge-
ralds glömda inspelningar. (R) 
15.00 Svarta hål. (R) 
16.20 Rapport. 
16.25 Sverige idag på meänkieli. 
16.30 Profilerna. (R) 
17.00 UR. 
18.00 Akuten. (R) 
18.50 Trähusstaden Levanger. (R) 
19.00 Världens natur. 
19.50 Ett riktigt hem åt alla. 
20.00 Babel. 
21.00 Aktuellt. 
21.15 Agenda. 
22.00 Sportnytt. 
22.10 Motor: VM-rally. 
23.05 Gudstjänst. (R) 
23.50 Christianias barn. (R) 
0.50–5.05 Nattsändningar.

6.50 Nanny. 
7.15 Alla älskar Raymond. 
7.45 Happily divorced. 
8.15 Jims värld. (R) 
9.05 How I met your mother. 
10.00 Playing house. (R) 
10.30 The starter wife. 
11.30 Necessary roughness. 
12.30 Supersize vs superskinny. 
13.30 I’m having their baby. 
14.30 Hoppas det smakar. (R) 
16.30 Husräddarna. (R) 
17.30 Lyxfällan. (R) 
18.30 Bra, bättre, Karlssons. (R) 
19.30 Inte ok. (R) 
20.00 Svenska Hollywoodfruar. (R) 
21.00 Prometheus. 
23.30 The blacklist. (R) 
0.30–6.00 Nattsändningar.

6.00 Vad blir det för mat. 
7.00 Jamie upptäcker. 
7.58 Nyhetsmorgon. 
11.30 Så mycket bättre. 
13.25 Don Juan  
DeMarco. 
15.25 Bröd – bara bröd. (R) 
15.55 Bonde söker fru. (R) 
16.55 Sverigequizen. (R) 
17.55 Keno. 
18.00 Bingolotto. 
19.00 Nyheterna. 
19.10 Sporten. 
19.25 Vädret. 
19.30 Bingolotto, forts. 
20.00 Solsidan. 
20.30 Hellenius hörna. 
21.00 Wallander: Arvet. 
22.00 Nyheterna. 
22.05 Vädret. 
22.15 Wallander: Arvet, forts. (R) 
23.05 Modus. (R) 
0.05 Brottsplats Sverige. (R) 
1.05–4.45 Nattsändningar.

6.00 America’s funniest 
home videos. 
6.20 Marvel’s Avengers 
Assemble. 
6.45 Gilmore girls. 
7.35 Shake it up. 
8.00 Christine. 
8.25 America’s funniest home videos. 
8.55 Scooby-Doo och svartalvernas 
kung. 
10.20 Young & hungry. (R) 
10.50 Benched. (R) 
11.20 Älskling, jag förstorade barnet. 
13.05 Biggest loser. 
15.00 Grey’s anatomy. (R) 
16.00 Real housewives of New York. 
17.00 Sveriges värsta  
kändisbilförare. (R) 
18.00 Dessertmästarna. (R) 
19.00 Fest hos Bindefeld. (R) 
20.00 I am Cait. 
21.00 Berg & Meltzer på Oscars. 
22.00 The Carbonaro effect. 
22.30 CSI: Cyber. (R) 
23.30 Code Black. (R) 
0.30 Quantico. (R) 
1.25 2 1/2 män. 
1.55 Person of interest. 
2.50 Nybyggarna. 
3.35 Konferensresan. 
4.15–6.00 Nattsändningar.

 MÅNDAG 26/10

6.25 Gomorron  
Sverige. 
10.00 Landet runt. 
10.45 Sverige! (R) 
11.15 Sportspegeln. (R) 
11.40 Doobidoo. (R) 
12.40 Skavlan. (R) 
13.40 Moraeus med mera. (R) 
14.40 Första divisionen. 
16.10 Gomorron Sverige samman-
drag. 
16.30 Engelska Antikrundan. (R) 
17.30 Sverige idag. 
18.00 Rapport. 
18.13 Kulturnyheterna. 
18.25 Sportnytt. 
18.30 Regionala nyheter. 
18.45 Fråga doktorn. 
19.30 Rapport. 
19.55 Regionala nyheter. 
20.00 Morgans mission. 
21.00 Ängelby. 
21.45 Svenska hemligheter. 
22.00 Dox:  
Ekstrabladet – off the record. 
23.40 Rapport. 
23.45 Bron. (R) 
0.45–6.00 Nattsändningar.

7.55 Sverige idag 
på meänkieli. (R) 
8.00 UR. 
9.00 SVT Forum. 
16.20 Gudstjänst. (R) 
17.05 Det goda livet. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Världens fakta: Vassa tänder, 
snäll haj. 
18.50 Forssimning. (R) 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 Vintergatans väktare. 
20.00 Vetenskapens värld. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.15 Fotbollskväll. 
22.45 Secrets and lies. (R) 
23.30 Profilerna. (R) 
0.00 Gay testar heterosex. (R) 
0.50 24 Vision. 
1.00 Rapport. 
1.05–5.06 Nattsändningar.

6.00 Top model. (R) 
6.45 Shah’s of Sunset. (R) 
7.35–8.00 Nanny. 
8.30 Jims värld. 
8.55 Hot in Cleveland. 
9.20 The real housewives of Atlanta. 
10.15 Bones. 
11.10 The mentalist. 
12.05 My shopping addiction. (R) 
13.05 Lyxfällan. (R) 
14.05 Shah’s of Sunset. 
15.05 Project runway. 
16.00 The real housewives of Atlanta. 
17.00 Lyxfällan. 
18.00 Million dollar listing New York. 
19.00 Masterchef USA. 
20.00 Million dollar listing New York. 
21.00 Husräddarna. 
22.00 Paradise hotel. 
23.00 Million dollar listing  
New York. (R) 
0.00 NCIS: Los Angeles. 
1.00 The mentalist. (R) 
1.55 Paradise hotel. (R) 
2.50–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Malou efter tio. 
11.35 Hem till gården. 
12.45 Holby city. 
14.00 Husjägarna:  
Australien. (R) 
16.10 Mitt kök. (R) 
16.55 Äntligen hemma. (R) 
17.55 Vardagspuls. 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheterna. 
19.15 Sporten. 
19.20 Vädret. 
19.30 Halv åtta hos mig. 
20.00 Kockarnas kamp. 
21.00 Sverigequizen. 
22.00 Nyheterna. 
22.30 Ekonominyheterna. 
22.35 Sporten. 
22.50 Väder. 
23.00 Hawaii five-0. (R) 
23.55 Elementary. (R) 
0.50 Blue bloods. (R) 
1.45–4.45 Nattsändningar.

6.00 Pensionärsjävlar 
Australien. 
6.25 Desperate house-
wives. (R) 
7.20 Real housewives of 
New York. (R) 
8.15 The little couple. (R) 
9.15 Real housewives of New York.  
10.10 Grey’s anatomy. (R) 
11.10 Desperate housewives. 
12.10 Ellen DeGeneres show. 
13.05 Real housewives of New York. 
15.05 I am Cait. (R) 
16.05 Private practice. 
17.05 Grey’s anatomy. 
18.00 Vänner. 
19.00 The Big bang theory. 
20.00 Sveriges värsta kändisbilförare. 
21.00 CSI: Cyber. 
21.55 Quantico. 
22.55 The Big bang theory. (R) 
23.50 Criminal minds. 
0.45 2 1/2 män. 
1.15 Castle. 
2.15–6.00 Nattsändningar.
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Utan röd tråd, med kända 
och okända gäster, ska 
Carina Berg och Christine 
Meltzer underhålla  
tittarna med en sprakan-
de show från en teater-
scen i ”Berg & Meltzer  
på Oscars”.

– Jag känner mig som en 
sexåring när vi får dansa, 
sjunga och larva oss, säger 
Carina Berg.

Under en rad söndagar 
kommer vi att få se humor-
duon på Oscarsteatern där 
de bjuder publiken på 

 musik, spontana upptåg, 
gäster och överraskningar.

– Det blir givetvis mer 
glitter, glamour och dans 
än vanligt, men själva  
kärnan finns kvar, säger 
Carina Berg och syftar på 
deras senaste program där 
de var ute på roadtrip  
i Amerika och Europa.

Att föreställningen skul-
le sändas i tv var bestämt 
från början. 

– I stället för att vara  
i en tråkig studio så kände 
vi att det skulle vara kul 
att få bjuda in publiken till 

en teater. Det kommer att 
ge en äkta showkänsla till  
programmet, säger Chris-
tine Meltzer.

För att få till en riktig 
show har de noggrant valt 
ut sina gäster.

– Vi tror att det blir bätt-
re tv när vi är med perso-
ner som vi gillar. I stället 
för att sitta där med någon 
som vi är lite rädda för,  
säger Carina Berg.

I det första avsnittet får 
vi se bland andra Alcazar 
och Carola.  

 KANAL 5 SÖNDAG 21.00

Annie Hall
KOMEDI ¡¡¡¡¡

Woody Allen i absolut 

toppform. Han förvandlar 

en tragisk kärlekshistoria 

till ett komiskt mästerverk. 

Neurotiske Allen och Diane 
Keaton spelar i praktiken 

sig själva. Flerfaldigt  

Oscarsbelönad, bland  

annat för ”bästa film” och 

”bästa regi”. (USA, 1977)

SVT2 FREDAG 21.45

Winter’s bone
DRAMA ¡¡¡¡

Kolsvart historia om fattig 

tonårstjej (Jennifer Law-
rence, fantastisk!) i ameri-

kansk obygd som tvingas 

ge sig ut på jakt efter sin 

försvunne knarkhandlar-

pappa för att rädda famil-

jens hus. Starkt. (USA, 

2010)  SVT1 LÖRDAG 0.40

Don Juan DeMarco
KOMEDI ¡¡¡¡

En ung man dyker upp  

i New York och påstår att 

han är Don Juan, världens 

störste älskare. Han ham-

nar på mentalsjukhus. 

Johnny Depp och Marlon 
Brando är storartade. 

(USA, 1995)  

 TV4 SÖNDAG 13.25

Duo som gillar glamour

TV TISDAG 20–MÅNDAG 26 OKTOBER 2015FILMTIPS 

Christine Meltzer som har spelat i musikaler tidigare får stötta Carina Berg på scenen. 

Svenske Martin  
spelar sociopat
Den amerikanska thriller- 

serien ”Mr Robot”, med 

svenske Martin Wallström  

i en av huvudrollerna, har 

blivit väl mottagen i Sveri-

ge. Wallström spelar den 

sociopatiske Tyrell Wellick, 

en cheferna på företaget  

E Corp.  SVT1 FREDAG 22.00

Jazzgiganten 
sjunger för dig
Veckans föreställning 

”Årets upptäckt – Ella Fitz-

geralds glömda inspel- 

ningar” innehåller tre  

konserter med jazzikonen.

I BBC:s arkiv gjordes  

fyndet – tre inspelningar 

från 1960- och 70-talen. 

 SVT2 LÖRDAG 19.00

Storslalom  
inleder i Sölden
Premiärhelg för den alpina 

världscupen som drar 

igång i klassiska skidorten 

Sölden i Österrike. I dag 

körs damernas storslalom. 

Den svenska landslagstrup-

pen består av bland andra 

Frida Hansdotter och Sara 
Hector. SVT1 LÖRDAG 12.35

Petter rappar på 
Orsasjöns strand
Det har blivit dags för en 

rad nya artister att komma 

till Orsa och delta  

i ”Moraeus med mera”.

Gästar den här gången 

gör Loa Falkman, Petter, 

Dirty Loops och Divine – 
The Opera Trio.

 SVT1 LÖRDAG 20.00

FYNDTHRILLERSERIE

SPORT UNDERHÅLLNING



 NVP SISTA FRÅGAN:

Tränar du utomhus? Klaudia Assar, 
20 år, studerar, 
Nacka:

– Jag gillar att 
träna utomhus, 
man får se ”värl-
den” och så mår 
man bra av att 
vara ute.

Daniel Eriksson, 
33 år, Ishockeyträ-
nare, Södertälje:

– Jag springer 
en till två gånger i 
veckan, men gym-
mar gör jag helst 
inomhus.

Rafal Hasan, 
21 år, studerar, 
Nacka:

– Jag gillar 
inte att träna 
utomhus. Men jag 
kanske ska prova 
ett utomhusgym 
någon gång.

Sandra Darkgie, 
20 år, studerar, 
Nacka:

– Jag tränar 
aldrig utomhus. 
Kanske vore 
roligt om man 
hade danspass 
utomhus. Läs om Nackas storsatsning  

på utomhusgym på sida 16.




