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NACKA – JÄRLA SJÖ.
Gustaf de Lavals Torg 3. 08-544 70 680. stalands.se

Stalands
största REA!
Start fredag 6 januari kl. 11.00. Välkommen.

Upp till 60% rabatt
på soffor, fåtöljer, bord, stolar, 
sängar m.m. Allt i begränsat antal.

Specialerbjudanden
på stora delar av vårt stora 
kvalitetssortiment.

Turbulenta tider  
i Värmdöpolitiken
VÄRMDÖ SD är säkra på att de blir vågmästare i 
Värmdöpolitiken framöver. S och M är inte rik-
tigt lika säkra. Men om SD visar sig få rätt är det 

än så länge oklart vad de ska göra med makten. 
”Det får vi se hur det löser sig, hur det blir”, säger 
Thorulf Empfevik.  ➤6

 Irritation kring  
Österledens nota
NACKA/VÄRMDÖ Stock-
holms stads vägran att 
betala för en östlig vägför-
bindelse har väckt stor irri-
tation i Nacka och Värmdö 
kommun. ”Stockholm 
sviker hela regionen”, säger 
Mats Gerdau, M, kommu-
nalråd i Nacka.  
 

➤8

KULTUR 14

100-årig konst som 
fångar skärgården 

SPORT 17

Seger efter  
straffdramatik

VÄRMDÖ 12–13

Hobbyn som  
det surras om
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Hjortdöd får golfklubb att ändra avspärrningar
NACKA Under samma förmiddag dog två hjortar efter att ha 
trasslat in sig i avspärrningsband på Saltsjöbadens golfbana. 

Avspärrningsbanden byts nu ut, för att inte fler hjortar ska 
gå samma plågsamma öde till mötes. ➤10–11
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V ärmdöpolitiken står inför 
nya utmaningar under 
2017. Den nytillträdda 

ordföranden i kommunstyrelsen 
Deshira Flankör har ett delvis 
nytt politiskt landskap att han-
tera efter att ledamöter bytt fot.  
M-FP-C-KD-alliansen har förlorat 
den knappa majoritet de haft hit-
tills under mandatperioden och de 
kommer att behöva stöd från andra 
för att driva igenom sina förslag. 

SD kan därigenom få en våg-
mästarroll, om inte något av  
oppositionspartierna förhandlar 
sig till inflytande.    

Under året är det också tänkt 
att Sverigeförhandlingen ska 

vara färdig med det paket för 
nya trafiklösningar som man ska 
presentera för regeringen. Finani-
seringen av hur Södra och Norra 
länken eventuellt ska knytas ihop 
av en östlig förbindelse hör till de 
pusselbitar som ska passas ihop. 

I den frågan gjorde Stockholms 
stads trafikborgarråd ett nytt ut-
spel förra veckan. Stockholm är 
inte villiga att bidra till de 18 mil-
jarder som tunneln under Saltsjön 
beräknas kunna kosta. 

Förslaget från förhandlarna 
har varit att Stockholm, Lidingö, 
Nacka och Värmdö alla ska bidra, 
trots att projektet är statligt. Hur 
mycket förhandlarna tänker sig 

att kommunerna ska kunna bi-
dra med är ännu inte klart, men 
Nacka och Värmdö har erbjudit 
sig att bygga 18 000 nya bostäder 
i utbyte. 

NVP kommer att fortsätta följa 
både den och alla andra frågor 
under 2017.

Vem vill betala  
för Österleden?

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.

Replik på debattartikeln  
”L: Låt Nackas modell bli ett 
föredöme i länet”, skriven 
av Liberalernas Gunilla 
Grudevall-Steen och Sara 
Svanström, och publicerad i 
NVP 27 december 2016.

Bästa Gunilla,
att ”bygga” bort bilism 

är och förblir en chimär. 
Bilism har givit människan 
oanade möjligheter att upp-
täcka och kunna vara nära 

våra kära även på avstånd. 
Helt enkelt handlar det om 
frihet. Frihet att planera 
och åka dit jag vill. När jag 
vill. I all sin enkelhet.

Vi vill helt enkelt vara fria. 
Har nog trott att just frihet 
var en grundbult hos L.

Bilar skapar jobb, frihet, 
bekvämlighet och lycka åt 
många. 

Jan Nordberg

”Jag som trodde frihet 
var en grundbult hos L”

INSÄNT  

LÄSARBILDEN

Det lär finnas planer på ett 
”kulturhuset Porslinsfabri-
ken” som ytterst få Värmdö-
bor känner till. Men nu skall 
vi för 350 000 kronor få ve-
ta. Bra! Samtidigt förfogar 
kultur- och fritidsnämnden 
i Värmdö redan över ett 
kulturhus, Gustavsbergs 
Porslinsmuseum. Detta mu-
seum, som innehåller  stora, 
värdefulla och unika sam-
lingar, dåligt utnyttjade och 
skamligt försummade, har 
aldrig kommit i åtnjutande 

av något som helst PR-bi-
drag. Tvärtom, nu stänger 
man av okänd anledning 
museet i fyra av veckans 
dagar, och hitresta turister, 
ibland ända från Japan, står 
förgäves och sliter i dörrar-
na på ordinarie museitid. 
När man från politiker och 
tjänstemän visar ett sådant 
ointresse, nonchalans, och 
en sådan magnifik brist på 
kreativitet beträffande det 
man redan förfogar över, då 
är det knappast troligt att 

350 000 kronor räcker till 
att presentera, fullända och 
skapa intresse för ett nytt 
ospecificerat projekt inom 
samma område. Förhopp-
ningen är att samlingarnas 
ägare, Nationalmuseum, 
tröttnar på strulet inom 
kommunen och tar hand om 
samlingarna. Förlorare är vi 
Värmdöbor, men förhopp-
ningsvis kommer samling-
arna till nytta och glädje för 
några andra.

Peter Pien 

Värmdös PR-investeringar  
avslöjar magnifik nonchalans

LENNART SPETZ

lennart.spetz@nvp.se

NVP skrev om Värmdös 
bostadskö, och den frus-
trerande väntan den har 
genererat. 

Det är allvarligt att bo-
stadslånen hela tiden 
blir högre på grund av 
fantasipriser på bostä-
der, framförallt bostads-
rätter. När den extremt 
låga räntan höjs med 
några procent kommer 
en del få det svårt och 
hamnar vi dessutom i en 
lågkonjuktur med högre 
arbetslöshet kommer 
många att få det tufft 
ekonomiskt. Erik

Det här blev ju som vi 
alla misstänkte. Lågt bo-
stadsbestånd av hyres-
rätter i kombination med 
ökat tryck på inflyttning 
till hela Stockholmsregi-
onen. Jalle

Det är inga problem, jag 
sålde mitt hus på Ingarö 
och köpte en bostads-
rätt för pengarna. Smart

Kommentarer 
från NVP.se

Två antilopben? Nej, Skurubron fotograferad ur ett annor-
lunda perspektiv. Bilden tagen av Robert Otterstål.

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

som sänder material till tidningen anses medge sådan publicering och tillhandahållande. För insänt 
material ansvaras ej. Du får citera och referera materialet i NVP förutsatt att källan anges. Varje 
form av mångfaldigande utan utgivarens skriftliga godkännande är förbjudet. ISSN: 1654-4692
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De största lokala nyheterna under 2016? 
   Svaret är så klart subjektivt – men ett slags 
facit publicerades på NVP.se på nyårsafton, där 
de tio mest klickade webbartiklarna i respektive 
kommun listades. Är du nyfiken på utfallet är 
det bara att gå in på vår webbsida och kolla. 
   Mest klickade nyheten i Nacka var beskedet 
att dricksvattnet i Boo rekommenderades att 
kokas på grund av förhöjda värden av koliforma 
bakterier. 
   I Värmdös fall ”vann” en artikel om att SD av 
misstag röstade för att ta emot fler ensamkom-
mande flyktingbarn i kommunen.

Mest läst på NVP.se 2016



Värmdö  . 08-52 75 43 00 • Öppet alla dagar 7-22

Du hittar oss på Värmdö Marknad
citygross.se

BUTIK

*Gäller ej på spel, tidningar, tobak, läkemedel, presentkort, pant och alkoholhaltiga drycker eller i samband med andra rabatter.

Veckans caféerbjudande:
Kokt korv 
med bröd

/st

Reinhardtius hippoglossoides 
Fiskad Nordostatlanten

/kg

Inkommer till 
butik torsdag

Vispgrädde
Arla Köket 5 dl 36%

Jfr. pris 20:-/lit
Max 2 förp/hushåll

/förp
Handla andra 
varor för 100:- 
så får du köpa*

Priserna gäller t o m  8/1 2017. Reservation för slutförsäljning och tryckfel.

/hg

Rökt eller kokt
Gästabudsskinka
Bröderna Nilsson
Jfr. pris 99,50/kg

skaldjur från 
säkra bestånd!

Från vår deli!

Pålägg
Favorit 90-100 g plånbok, olika sorter

Jfr. pris 100-111,11/kg
Max 3 förp/hushåll

/förp

Äpplen
Royal Gala. Italien/Spanien klass 1

Max 3 kg/hushåll

/kg

Laxkotletter
Salmo Salar Odlad i Norge

/kg

Färsk ursprung Sverige med ben 
av gris. Max 3 kg/hushåll

/kg

Handla andra 
varor för 150:- 
så får du köpa*

Toalettpapper
Favorit 18-pack
Jfr. pris 13,70/kg

Max 2 förp/hushåll

/förp

18-pack!

 Hel utomhus-
kyckling

Fryst

/kg
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Debattredaktör: Anders Milde Tel: 555 266 26,  debatt@nvp.se 
NVP-Debatt, Box 735, 131 24 Nacka. Texter tas emot t o m 
onsdag kl 17. Skriv gärna kort, max 2500 tecken, och för 
repliker 1500.

ERBJUDANDET GER 30, 50 ELLER 70% RABATT PÅ BÅGEN VID KÖP AV KOMPLETTA GLASÖGON. 
GLAS FINNS FRÅN 500 KR. GÄLLER T.O.M. DEN 30/1 2017 OCH KAN EJ KOMBINERAS MED ANDRA 
ERBJUDANDEN. GÄLLER EJ FÖRETAGSKUNDER. RESERVATION FÖR EV SLUTFÖRSÄLJNING  
SAMT VARIATION I BUTIKERNAS SORTIMENT. LÄS MER PÅ SYNOPTIK.SE

70%
ALLA 

BÅGAR 

VÄLJ  BLAND HE RITAGE BURBE RRY  
SE NSAYA MICHAE L KORS RAY-BAN  

PILGRIM GUCCI  MARC BY MARC JACOBS  
BJÖRN BORG PEAK PE RFORMANCE 

SAINT LAURE NT OCH MÅNGA ANDRA

RABAT T

UPP TILL

 Nacka | Sickla Köpkvarter | 08-531 88 555 | Boka tid på synoptik.se

DÅDERMAN ÄR STÖRST 
I SVERIGE PÅ ATT 
RENOVERA BADRUM 
MED EGEN PERSONAL 
- ca 500 badrum och kök per år med en 
egen personalstyrka på 60 personer

Vi åtar oss alla uppdrag från mindre standard- 
badrum till omfattande lyxrenoveringar. 

Alla badrumsbyggare har Byggkeramikrådets 
BBV behörighet. Bland personalen finns 
också behöriga elektriker samt VVS-montörer 
med Säker Vatten-behörighet. 

Vi står för hög kvalitet, fasta priser, nöjda 
kunder och tar inte betalt i förskott. 

Läs gärna våra många omdömen på Reco, 
Eniro och Google eller be om en lista med 
referenser.

www.daderman.se • info@daderman.se • 08 - 630 01 15

Lillängsskogen 
är hotad – igen
NACKA
Först var det en mängd bo-
stadshus som skulle byggas i 
den av Lillängsborna älskade, 
närbelägna och väl använda 
skogen. Efter en mängd pro-
tester lades det projektet ned 
då ansvariga politiker hade 
tänkt ett varv till. 

Sedan kom det upp ett 
förslag med byggande av 
seniorbostäder, vilket också 
orsakade protester men som 
slutligen genom kompro-
misser och ändringar blev 
verklighet och gick igenom. 

Villkoret för att dessa skulle 
byggas var att kommunen 
lovade de engagerade Lill-
ängsborna att det som sedan 
återstod av Lillängsskogen 
skulle få förbli orörd skog. 

Det beslutet räckte i ett par 
år och nu hotas skogen igen. 
Lillängsskogen planeras nu 
att bebyggas till nästan en 
tredjedel av en stor förskola 
som till stora delar skulle 
uppta den värdefulla marken. 

Det finns andra alternati-
va platser som engagerade 
personer i närområdet pekar 

på som bättre alternativ. Det 
finns också möjligheten att 
dela upp förskolan i mindre 
avdelningar som lättare går 
att lokalisera nära eller i bo-
stadsområdena. 

Nu riskerar den älskade 
skogen som används av bl a 
förskolebarn för naturupp-
levelser, av människor i alla 
åldrar för att vandra och 

uppleva orörd skogsmark i 
sina närområden, för glada 
sociala sammankomster 
som valborgsfirande  och 
för svampplockande och 
hundpromenader, att kraf-
tigt förminskas. 

Det kommer att byggas 
bostäder för en stor mängd 
nya Nackabor i Lillängssko-
gens närhet. Genom det så 
ökar skogens värde ytterli-
gare för att de tillkomman-
de invånarna också ska ha 
ett närliggande skogsområ-
de i enlighet med kommu-
nens norm om ett avstånd 
på 300 meter. 

Tänk om och tänk rätt! 
Detta beslut riskerar att visa 
på att i konkurrens mellan 
byggande och naturvärden 
så riskerar ofta naturvärden 
att förlora. Ta ett varv till och 
leta upp alternativa platser 
att bygga förskola på. 

Spara Lillängsskogen och 
skriv på namnlistan om detta.

Christina Ståldal 
Nackalistan  

Amnesty arbetar för att 
mänskliga rättigheter ska  
gälla alla, alltid. Stöd  
Amnesty på PG 90 00 72-0.
Tillsammans gör vi skillnad!
www.amnesty.se

DÖDSSTRAFFET  
ÄR INTE ETT 
STRAFF, DET  
ÄR ETT BROTT

NVP 2015-02-03 Nacka lade 
fram ett förslag om en ny 
stadskärna med cirka 5 000 
bostäder i Lillängsskogen. 
Planerna stoppades efter 
starka protester från boende.



Mio Inredare : Fynda några av dina absoluta favoriter; soffor, matbord, stolar, sängar, mattor, belysning mm .

HANDLA NU – BETALA I APRIL*

2,5-sits soffa med cosy hörn Friday i tyg Imola anthracite med armstöd B, 
svartbetsade ben, B 321/325, D 100/187, H 88 cm 8.997· (17.995·) 

Välj mellan ryggkuddar eller plymåerFinns i totalt 13 färger

Välj mellan 
tre olika 
armstöd

Finns även i 
spegelvänt 
utförande

Serie Erik i kristall Whiskeyglas, 34 cl 299· 
Whiskeyglas, 25 cl 299· Highballglas, 33 cl cm 299· 
Tag 4 betala 299· (1.196·)

TAG 4 
BETALA

299·
(1.196·)

Kristall

Matbord Alice i vitlack, 180x90 cm 2.495· Stol Alice i vitlack 599· 
Paketpris 3.995· (6.089·) bord + 6 stolar 
Paketpris 2.995· (4.391·) bord 140x90 cm + 4 stolar

Finns även 140x90 cm 
med 4 stolar

Svensktillverkad

Finns även i tyg Oslo ljusgrå

Kontinentalsäng Move i tyg Lux antracit, 160x200 cm eller 180x200 cm inkl. bädd-
madrass Move och champagneben, exkl. huvudgavel 12.995· (26.990·) Huvudgavel 
Move i tyg Lux antracit, B 160 eller 180 cm 1.995· (2.995·) Nackkudde Move, 2-pack 995· 

3-sits soffa svängd Watford Delux i tyg Imola grey, plymåer med fjäderblandning 
och ben/hjul i svart/krom, B 250, D 100/110, H 88 cm 6.997· (13.995·) 

Finns i 13 
färger

Matbord Spencer i vitt högtryckslaminat med spännben i metall, 
140x90 cm 2.995· Stol Leo i svart konstläder med underrede i 
kromad metall 799· Paketpris 3.095· (6.191·) bord 140x90 cm + 
4 stolar  Paketpris 4.044· (8.089·) bord 180x90 cm + 6 stolar

Finns även i 180x90 cm 
med 6 stolar

HALVA  
PRISET 

Finns även i tyg 
Muna svart

Kontinentalsäng Miami i tyg Muna ljusgrå inkl. bäddmadrass Miami 
och 12 cm champagneben, 160x200 cm eller 180x200 cm 7.995· (15.990·) 
Huvudgavel Miami, B 160 eller B 180 cm 2.495· (4.990·)

Bordslampa Salvador i silverfärgad 
keramik med skärm i svart textil eller 
guldfärgad keramik med skärm i vit 
textil, Ø 25, H 41 cm, E14 99· (249·) 

Matbord Narva i oljad massiv ek, 200x100 cm 5.495· Stol i oljad massiv 
ek, sits i svart konstläder 999· Paketpris 7.995· (11.489·) bord + 6 stolar

Matgrupp i oljad massiv ek

8.997·
(17.995·)

Vas Bloom i ljusgrå, vit, eller ljusrosa, 
Ø 14, H 17 cm 39·. Finns även i klarglas 

PAKETPRIS

3.995·
(6.089·) 

7.995·
(15.990·)
EXKL. HUVUDGAVEL

39·

6.997·
(13.995·)

PAKETPRIS

3.095·
(6.191·) 

99·
(249·)

12.995·
(26.990·)
EXKL. HUVUDGAVEL

HALVA
PRISET
 I TYG IMOLA 
OCH TOWN

HALVA
PRISET
 I TYG IMOLA 
OCH TOWN

Mio Värmdö Handelsplats Värmdö Marknad. Mån-fre 10-19. Lör 10-17. Sön 11-17. Mio Barkarby Barkarby Handelsplats. Mån-fre 11-20. Lör 10-18. Sön 11-18. Mio Bromma Gårdsfogdevägen 8 mitt emot 
Coop, på andra sidan Ulvsundavägen. Mån-fre 11-20. Lör 10-18. Sön 11-18. Mio City Sveavägen 20 vid Hötorget. Mån-fre 10-19. Lör 10-18. Sön 12-17. Mio Handen/Haninge Nynäsvägen 3B vid infarten till 
Haninge. Mån-fre 10-19. Lör 10-18. Sön 11-18. Mio InfraCity Stockholmsvägen 35, avfart InfraCity Väst. Mån-fre 10-19. Lör 10-17. Sön 11-17. Mio Kungens Kurva Heron City. Mån-fre 11-20. Lör 10-19. Sön 11-19. 
Mio Södertälje Vasa Handelsplats, Genetaleden 7. Mån-fre 10-19. Lör 10-17. Sön 11-17. Mio Täby vid E18 avfart Viggbyholm. Mån-fre 10-19. Lör 10-17. Sön 11-17.  *Gäller köp över 1000· 23/12-6/2 2017, läs mer 
på mio.se  **Gäller t.o.m. 20/2. ***Gäller Cape Farewell Comfort och Exclusive 180x200 cm i alla tyger.  Erbjudandena gäller nybeställningar f.r.o.m. 2/1 så långt lagret räcker, dock längst t.o.m. 6/2 om 
inget annat anges och gäller ej specialpriser.  Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. Mer info på mio.se

UNDER 
HALVA 

PRISET!
**

HALVA 
PRISET!

**

FÅTÖLJ + FOTPALL 

20.390·
(23.390·)

3.000·
RABATT PÅ 

TIMEOUT FÅTÖLJ 
+ FOTPALL

Fåtölj Timeout i fårskinn 
grafi t, underrede/snurrfot 
i ek 18.400· Fotpall 4.990· 
Paketpris 20.390· (23.390·) 
fåtölj + fotpall

PAKETPRIS

7.995·
(11.489·) 

Kontinentalsäng Cape Farewell Comfort i tyg Romo mörkblå, inkl. bädd-
madrass Fiord Soft och ben Otago i aluminium, 180x200 cm 29.995· 
Huvudgavel, spikad Avon i tyg Romo mörkblå, inkl. 12 cm ben, B 180 cm 7.495·

24.995·
(29.995·)
EXKL. HUVUDGAVEL

5.000·
RABATT

***

7.997·
(15.995·)

HANDLA ÄVEN
PÅ MIO.SE

3-sits soffa Carnella i tyg Atlas light grey med svartlackerade 
träben, B 240, D 87, H 88 cm 7.997· (15.995·)

HALVA
PRISET
 I TYG ATLAS 

OCH GOLF

Kudde Alva, mörklila 
eller turkos, inkl. 
fi ber innerkudde, 
45x45 cm 39· (79·) 

39·
(79·)

UPP TILL HALVA PRISET!
JUST NU PÅGÅR VÅR STORA REA. VÄLKOMMEN TILL MIO!



Rånade ung tjej 
med kramtrick 
SALTSJÖBADEN Strax efter 
klockan åtta förra torsdags-
kvällen rånades en tonåring 
av två andra ungdomar. 
Polis larmades till en adress 
i Saltsjöbaden efter att en 
tonårig tjej kommit hem 
och berättat att hon blivit 
rånad på sin väska.

Två ungdomar, en tjej 
och en kille, hade kommit 
fram till henne, tjejen hade 
försökt krama henne och 
ryckte samtidigt väskan 
ifrån henne. Gärningsper-
sonen ska även ha försökt 
ta tjejens mobiltelefon men 
misslyckats.

Efter rånet försvann ung-
domarna från platsen.

Stökig nyår 
i Henriksdal
NACKA Polisen fick rycka ut 
till Henriksdalsringen vid 
flera tillfällen under nyår-
snatten. Vid 01.18 ringde 
en person till polisen och 
berättar att en grupp på 
fem ungdomar, varav tre 
var maskerade, slog sönder 
en busskur. Anmälaren 
säger till gänget, som blir 
hotfulla, och rånar honom. 
Lite senare, vid 03.46 rap-
porterades en bilbrand in, 
som polisen tror var anlagd. 
Ännu lite senare, 05.14, 
åker räddningstjänsten till 
Henriksdalsringen för att 
släcka en brand i en pap-
perskorg. När branden väl 
är släckt får brandmännen 
stenar kastade mot sig. 
Stenar ska också ha kastats 
mot en buss i området. En 
tonåring greps i samband 
med stenkastningen.

Bråk på  
Värmdöbuss
VÄRMDÖ Vid 23.11 under 
nyårsaftonskvällen gick 
överfallslarmet på en buss 
på väg genom Värmdö efter 
att resenärer ska ha börjat 
slåss. Som en följd av stöket 
blir bussen stillastående 
i Gustavsbergs centrum. 
Trafikledningen tar kontakt 
med busschauffören efter 
att larmet gått, men då 
har bråkmakarna gått av 
bussen och lämnat platsen. 
Patrullen som skickats ut 
återkallas därför.

 NVP NYHETER
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»Intresset handlar om en andra gröna vågen som svept in»

NOTERAT

HELGEN I 
KORTHET
FREDAG
18:35 Ett gäng ungdomar 
kastar sten mot bussar vid 
bussgaraget i Björknäs. En 
buss blir så skadad att den 
tas ur trafik. 
LÖRDAG
13:41 En stulen bil på-
träffas på Vikdalsvägen i 
Nacka

VÄRMDÖ
Det politiska land-
skapet har ritats om i 
Värmdö. Men hur ska 
politikerna förhålla 
sig till det? Och vad 
ska Sverigedemokra-
terna göra med sin 
eventuella vågmäs-
tarroll?

– Det har vi inte 
 bestämt än, säger 
Thorulf Empfevik, SD.

Att Alliansen förlorade sin 
majoritet under den politis-
ka turbulensen som rådde 
tidigare i december kan ge 
Sverigedemokraterna en våg-
mästarroll. Det eftersom den 
tidigare L-politikern Allan 
Sooman uteslöts ur Libera-
lerna, blev politisk vilde, och 
sa att han kommer rösta med 
SD i framtiden. 

Behöver stöd från andra
Det innebär att Alliansen 
har 25 av 51 mandat i full-
mäktige, och därmed ingen 
egen majoritet. Det betyder 
i sin tur att Alliansen är i be-
hov av stöd från andra par-
tier i varje enskild fråga.

Än så länge är det oklart 

– Minoritetsstyre är nu-
mera inte så ovanligt på 
kommunal nivå. Efter det 
senaste valet 2014 styrs 
nästan en tredjedel av de 
svenska kommunerna av en  

minoritet. Det beror bland 
annat på SD:s framgångar, 
säger Jessica Wide.

Ett minoritetsstyre kan 
både resultera i att politi-
ken inte går att genomföra 

alls – och att nya samarbets-
former och överenskom-
melser skapas.

– Det innebär antingen att 
den styrande minoriteten he-
la tiden får söka stöd för sina 
förslag och förhandla med 
övriga partier, eller att man 
kommer överens om mer fas-
ta uppgörelser. Det kan vara 
positivt för demokratin – de 
politiska besluten har en star-
kare förankring när partierna 

hela tiden förhandlar. Men 
det kan vara negativt för att 
det är svårare att fatta beslut, 
och det blir otydligare för väl-
jarna när styrande minoritet 
och oppositionen glider sam-
man.

Går att utlysa nyval
Om det politiska läget låser 
sig och det är helt omöjligt 
att fatta beslut finns det 
sedan 2011 möjlighet att 

utlysa nyval i kommuner. 
Då krävs dock att två tredje-
delar av kommunfullmäk-
tige röstar för det, berättar  
Jessica Wide.

– Detta är ett viktigt in-
strument för att pressa par-
tierna att faktiskt samarbeta 
– oftast vill de flesta partier 
undvika nyval eftersom 
risk en är att man själv förlo-
rar på det.

HANNA REINHOLDSSON
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Nytt politiskt läge 

Alliansen har förlorat sin 
majoritet i Värmdö.  
FOTO: SÖREN ANDERSSON 

Moderaterna: 17 mandat – Oförändrat 
 Liberalerna: 5 mandat –  En person har 

försvunnit, och en tillkommit: Allan Sooman 
ska rösta med SD och Mica Nordström har 
tillkommit från C. Mandaten är därför oför-
ändrade.

Kristdemokraterna: 2 mandat– Oförändrat
Centern: 2 mandat – Nu har de i praktiken ett 

mandat då Mica Nordström gått över till L. 
Socialdemokraterna: 15 mandat – Oför-

ändrat
Miljöpartiet:  5 mandat – Oförändrat
Vänsterpartiet: 1 mandat – Oförändrat
Sverigedemokraterna: 4 mandat – Om 

Allan Sooman röstar med SD har partiet 5 
mandat i praktiken. 

Partiernas mandat efter valet – och så många har de nu:

Forskare: Det kan vara positivt 
VÄRMDÖ Vad händer när den politiska majori-
teten i en kommun förlorar sin majoritet? Vi 
frågade statsvetaren Jessica Wide, universi-
tetslektor på Umeå universitet, som har fors-
kat om kommunal demokrati. 

Mikael  
Lindström

Thorulf 
Empfevik

hur SD ska använda den 
eventuella vågmästarrollen.

– Det får vi se hur det lö-
ser sig, hur det 
blir. Vi kom-
mer att rösta 
på de alterna-
tiven som vi 
tycker är bäst, 
säger Thorulf 
Empfevik, SD.

– Det här 
hände ju precis före jul, så 
diskussionen om hur vi ska 
ställa oss tar vi efter nyår. 
Vi ska ha ett styrelsemöte i 
januari, samma vecka som 
kommunfullmäktige.
Är det inte lite sent inpå?

– Nej, vi måste smälta 
det här först. Vi har inte be-
stämt allt än inom gruppen, 
vi måste vara eniga i hur vi 
ska ställa oss.

I frågan om Gustavsgår-

dens framtida driftsform är 
SD däremot eniga om att de 
är emot en privatisering.

– Där är vi samstämmiga 
med Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet.

”Öppna för diskussioner”
Det kan också bli det som 
fäller privatiseringsplanen.

– Det hänger på var Allan 
Sooman, som blivit vilde, 
tar vägen. Om 
han väljer att 
s t ö d j a  o c h 
rösta som SD 
finns det ing-
en majoritet 
för att privati-
sera Gustavs-
gården läng-
re. Det är bara ett konstate-
rande, säger Mikael Lind-
ström, S, oppositionsråd.

Mikael Lindström menar 

att det inte nödvändigtvis 
behöver bli så att SD blir 
vågmästare.

– Jag vet inte om man ska 
säga att SD har en vågmästar-
roll egentligen. Vad man kan 
säga är att Alliansen har tap-
pat sin majoritet.  Och vilka 
de är som är eventuella våg-
mästare i en sådan situation 
beror lite på Alliansen.
Är ni öppna för ett sam-
arbete med Alliansen?

– Vi är öppna för alla dis-
kussioner som leder till att 
vår politik får genomslag.
Går det att räkna med att 
Alliansen kommer fortsät-
ta styra?

– Det är just nu den sam-
ling partier som är störst, 
så jag räknar med att den 
kommer att göra sitt bästa 
för att försöka, säger Mikael 
Lindström.

– Ja, säger Deshira Flan-
kör, M, kommunstyrelsens 
nyblivna ordförande.

Deshira Flankör menar 
också att det inte är säkert 
att SD får en vågmästarroll. 

– SD måste tro att de har 
en enad opposition. Och så 
är det inte riktigt. Det är en 
väldigt snabb slutsats att 
dra skulle jag säga. 

Större och bredare
Nu är det viktigt att ”tänka 
större och bredare”, säger 
hon vidare.  

– Jag vet att det finns 
möjligheter till lösningar 
som är breda nog.
Är det ett samarbete vän-
sterut du tänker då?

– Vi har inte sett effekter-
na av det här ännu. Det är 
svårt att säga, men jag sik-
tar på utveckling och bre-
da lösningar som når fler. 
Givetvis kommer jag jobba 
aktivt för att lyssna in även 
delar av oppositionen vid 
speciella frågor.

Hur det nya parlamen-
tariska läget kommer att 
falla ut kanske klarnar vid 
kommunfullmäktiges först 
sammanträde för året, den 
25 januari 2017. 

HANNA REINHOLDSSON

– vad händer nu?



Gods för 200 000 
stals vid inbrott 
NACKA Klockan 11.20 förra 
onsdagsförmiddagen fick 
polisen ett larm från ett fö-
retag på Sickla industriväg. 
Man hade upptäckt att det 
varit inbrott i lokalerna och 
att gods till ett värde av un-
gefär 200 000 kronor blivit 
stulet. Gärningspersonen 
eller gärningspersonerna 
hade lämnat kvar verktyg 
och en handske på platsen 
vilka togs i beslag. Polisens 
utförde även en teknisk un-
dersökning på platsen.

Vägrade lämna 
kommunhuset 
VÄRMDÖ Personal på kom-
munhuset i Gustavsberg 
larmade polisen strax efter 
klockan sju på torsdags-
kvällen. Anledningen var 
att tre personer vägrade 
lämna lokalerna när man 
skulle stänga för dagen. 
Personerna ska ha velat att 
kommunen hjälpte dem 
med boende, hjälp de inte 
ska ha fått. När polisen kom 
till platsen var två personer 
kvar inne i kommunhuset, 
dessa avvisades.

NOTERAT
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På Sunwing Family Resorts finns alla för ut sättningar  
för att hela familjen ska stor trivas. Det finns aktiviteter  
och underhållning för både stora och små, och boende  
för familjer i alla stor lekar. Kort sagt: den perfekta  
familjesemestern.

EGENTID

DE VILL TRÄFFA

JAG VILL HA
KOMPISAR

1 vecka från

Sunwing Family Resorts

 3.975:-

Läs mer och boka på Ving.se.

Sunwing Cala Bona Beachr, Mallorca. Per person i 1-rumslägenhet,  
utvalda datum i maj från Arlanda. Begränsat antal platser.

Vid halv fyra-tiden onsda-
gen den 21 december på-
träffades en 70-årig kvinna 
död i sin lägenhet i Älta. 
Omständigheterna gjorde 
att polisen inte kunde ute-
sluta att brott hade begåtts, 
varför förundersökning om 
misstänkt mord inleddes.

Ett och ett halvt dygn 
senare, klockan 23:40 på 
torsdagen, greps en 35-årig 
man misstänkt för mordet. 
Häktningsförhandlingen 
hölls på julafton och sedan 
dess är mannen frihetsberö-
vad, misstänkt på sannolika 
skäl.

– Det finns risk att han 
ska påverka eller försvåra 
utredningen på något sätt, 
genom att påverka vad an-
dra personer ska säga eller 
undanröja bevis, säger åkla-
gare Malin Arentoft.

När kommer åtal att väckas?
– Det finns en åtalsfrist 

som går ut den 5 januari, 
men det är mer en standard 

att man sätter en tid på två 
veckor till att börja med. En 
mordutredning brukar ju ta 
betydligt längre tid än så, 
säger Malin Arentoft.

Nekar till mord
– Vi tar in teknisk bevisning, 
analyserar olika fynd på 
brottsplatsen. Det slutliga 
obduktionsprotokollet tar 
också en viss tid. Sedan är 

det en massa förhör som ska 
hållas. Så det kommer säkert 
dröja ett par månader innan 
åtal väcks. Över tio poliser 
jobbar med det här på heltid 
just nu.

Enligt den misstänkte 
mannens advokat är mannen 
oskyldig till anklagelserna.

– Han nekar, säger advokat 
Martin Persson.

INGEMAR LUNDIN

FISKSÄTRA 
I sin gemensamma 
bostad i Fisksätra 
förpackade och för-
varade två 34-åriga 
män en stor mängd 
narkotika i syfte att 
sälja det vidare. De 
åtalas nu för grovt 
narkotikabrott.

Den ena mannen stoppades 
i september förra året av po-
lisen när han tillsammans 
med en 30-årig man färda-
des i en bil. Vid en visitering 
visade det sig att 30-åringen 
bar drygt 30 gram amfeta-
min och drygt tio gram ko-
kain i sina kalsonger.

Vid en husrannsakan i 
34-åringarans bostad på-
träffades ytterligare knappt 

700 gram amfetamin och 
drygt 100 gram kokain. I 
bostaden hittades även en 
våg med spår av amfetamin 
på, vilken bådas fingerav-
tryck återfanns.

Enligt polisens samman-
ställning är värdet på nar-
kotikan ungefär 250 kronor 
per gram amfetamin och 
900 kronor per gram koka-
in. Narkotikan från bilen 

och lägenheten beräknas 
därför vara värt ungefär 
286 000 kronor vid gatuför-
säljning.

34-åringarna åtalas nu 
för grovt narkotikabrott. 
30-åringen, som är hemma-
hörande i Västerort, åtalas 
för narkotikabrott.

ANNA-KARIN BLOM

anna-karin.blom@nvp.se

Stoppade kokain i kalsongerna – 
nu åtalas han för narkotikabrott

Misstänkt nekar till  
mordet på 70-åringen

Malin Arentoft, åklagare.
 FOTO: THOMAS CARLGREN

ÄLTA Tio poliser jobbar med Ältamordet, där 
en 70-årig kvinna misstänks ha mördats av en 
35-årig man.

Men åtal dröjer och den misstänkte nekar.
– Han är oskyldig. Det är hans absoluta upp-

fattning, säger advokat Martin Persson.



Tog mobiltelefon 
– ringde mamma 
NACKA En 48-årig man trod-
de att en 14-årig tjej filmat 
hans son när denne kissade. 
Därför gick han fram till hen-
ne och tog hennes mobiltele-
fon samt ringde hennes mam-
ma. Händelsen inträffade på 
en busshållplats i Nacka i juni 
förra året. Den åtalade man-
nen tyckte sig se 14-åringen 
rikta sin mobil mot hans son 
och i förhör uppgav han att 
han ”kan svära på att de var 
på väg att filma”. 

14-åringen nekar till att 
hon filmat mannens son och 
kände sig enligt polisanmälan 
trakasserad och skrämd av att 
mannen beskyllde henne för 
gärningen. Mannen har er-
känt att han tog flickans tele-
fon, men han nekar till brott. 
Han åtalas nu för ofredande.

Dansk skalle  
gav dagsböter
NACKA En 28-årig man från 
Nacka har dömts till vill-
korlig dom för misshandel. 
Mannen har upprepade 
gånger skallat och slagit 
en annan man så att denne 
fått smärta, blåmärken och 
skrapsår i ansiktet. Händel-
sen inträffade i december 
2014. Han ska även betala 
40 dagsböter á 260 kronor.

NYHETER
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Mest läst på  
NVP.se (xx/x-xx/x)
1. xxxxxxxx
2. xxxxxxxx
3. xxxxxxxx
4. xxxxxxxx

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

ÅRETS STORA MATTREA
UPP TILL

50%
rabatt på tusentals 
handknutna, äkta 
mattor.

30%
rabatt på röllakan, 
ryamattor och 
kelimmattor

20%
rabatt på repara-
tion och rengörning 
av alla sorters 
mattor.

STRÖMMA OUTLET

Butiken hittar du på Värmdö, vid Strömma Kanal
Öppettider: Måndag-Onsdag 11-16,  

Torsdag-Lördag 11-17, Söndag 11-16
www.strommaoutlet.com facebook.com/strommaoutlet

Tel: 571 406 10

REA 

MELLANDAGS-

Möbler, Belysning, Påslakan, 
Underlakan, Frotté, Morgon-
rockar, Överkast, Present, 
Sovkuddar, Sovtäcken, Pryd-
nadskuddar, Lyktor, Mattor, 

Tavlor, Speglar, Plädar

Allt ska 
BORT!

Stockholm vägrar betala 
för östlig vägförbindelse
NACKA/VÄRMDÖ 
Stockholms stad  
tänker inte betala för 
en östlig motorvägs- 
tunnel. Beskedet har 
väckt stor irritation 
hos de moderata 
kommunalråden 
Deshira Flankör och 
Mats Gerdau.

Sedan en tid tillbaka pågår 
planeringen för en östlig 
motorledstunnel, som ska 
knyta ihop Södra länken och 
Norra länken, och skapa en 
motorvägsring runt Stock-
holms innerstad. 

Projektet har en prislapp 
på 18 miljarder kronor, vilket 
ska medfinansieras av fyra 
kommuner – Nacka, Värmdö, 
Stockholm och Lidingö.

Men nu säger trafikborgar-
rådet Daniel Helldén, MP, i en 
debattartikel i DN att Stock-
holms stad inte tänker betala 
för en östlig vägförbindelse.

Enligt Daniel Helldén är det 
orimligt att lägga miljarder 
på en trafikled som förväntas 
öka biltrafiken i länet med 50 
procent. Samtidigt som Stock-
holm måste minska biltrafiken 
med 30 procent till 2030 för 
att klara uppsatta klimatmål.

En statlig angelägenhet
Mats Gerdau, M, kommunal-
råd i Nacka, är irriterad över 
utspelet.

– Stockholm sviker hela 
regionen. En östlig vägför-
bindelse är helt nödvändig 
för regionens utveckling, sä-
ger Mats Gerdau.

Vad Nacka kommun ska 
betala är ännu inte klart. 
Men kommunen har lovat 
att bygga 6 500 bostäder till 

2035 i utbyte mot vägen.
– Ingen kommun vill beta-

la för en statlig väg, men ska 
vi få det här till stånd måste 

man vara 
beredd att 
bidra på oli-
ka sätt. Det 
tycker jag 
att Stock-
holms stad 
också ska 
vara. Man 
är beredda 
att betala 

för en höghastighetsbana 
som inte ens går till Stock-
holm. Men att få vår region 
att fortsätta att utvecklas 
säger man nej till, vilket är 
fullständigt korkat.
Vill Nacka betala för leden?

– Vi har inte stängt den 

dörren. Vi vill se till att Ös-
terleden kommer till stånd 
och då får man vara prag-
matisk. Det är bättre att 
komma fram till lösningar i 
stället för att bara säga nej.
Hur ska länet klara klimat-
målet?

– En östlig förbindel-
se kommer att underlätta 
framkomligheten i hela re-
gionen. Det är vad trafiksys-
temet ska lösa. Jag tycker 
att man ska bekämpa bilens 
negativa konsekvenser i 
form av utsläpp i stället för 
att bekämpa bilen.

Efterlyser en klimatanalys
Även Deshira Flankör, M, 
kommunalråd i Värmdö, är 
irriterad över utspelet.

– Det som är väldigt fasci-

nerande är att han har för-
mågan att se förbi så många 
viktiga nyckelfaktorer som 
befolkningsutvecklingen, 

e l b i l e n s 
framfart och 
behovet av 
flexibilitet 
vad gäller 
a v s t å n d e t 
mellan ar-
b e t e  o c h 
b o s t a d . 
Han  (Da-
niel Helldén 

reds. anm) envisas med att 
det bara är på ett enda sätt. 
Det är oerhört tråkigt efter-
som det hämnar utveckling-
en i hela regionen. Att inte 
utveckla är ingen utveckling, 
säger Deshira Flankör.
Vill Värmdö betala för leden?

– Jag tycker att det är en 
statlig angelägenhet att 
skapa en ringled.
Tror du att det kommer 
att bli en östlig förbindelse 
även utan Stockholms stad?

– Jag hoppas det. 
För Värmdö kommun 

handlar det om en kvarts 
miljard kronor samt 11 000 
bostäder till 2035 i utbyte 
mot vägen.

50-procentig trafiktillväxt
I debattartikeln efterlyser 
Daniel Helldén en ”seriös 
klimatanalys” av projektet.

– Vi kommer att göra en 
klimatkalkyl, men vi har 
inte kommit så långt, säger 
Tor Thomassen, projektle-
dare på Trafikverket.

Enligt Tor Thomassen 
kommer en östlig vägförbin-
delse inte att öka trafiken 
med 50 procent, utan den 
kommer enbart att ge en 
ökning på cirka en procent i 
länet. Samtidigt som inner-
stadstrafiken kommer att 
minska med 10–15 procent.

– Trafikverket försöker 
att få det att låta som om 
trafiken kommer att öka 
med en procent från dagens 
läge, vilket inte är sant, sä-
ger Daniel Helldén.

Enligt Daniel Helldén har 
Trafikverket räknat på en 
50-procentig trafiktillväxt för 
att motorleden ska vara sam-
hällsekonomiskt lönsam.

Den östliga vägförbindel-
sen ingår i det pågående 
trafikpaket som Sverigeför-
handlingen arbetar med. 
I slutet av det här året ska 
resultatet presenteras för 
regeringen.

LINUS CHEN MAGNUSSON

Enligt trafikborgarrådet Daniel Helldén, MP, är det orimligt att lägga miljarder på en östlig 
vägförbindelse som förväntas öka biltrafiken i länet med 50 procent.  FOTO: JENNY FREJING

Mest läst på  
NVP.se (23/29–12)
1. Två års längre kötid till 
en hyresrätt i Värmdö
2. Tricksen som ska få bil-
parken att krympa i Nacka
3. Vore bussigt om ni tänkte 
på barnen
4. Barnfamilj flyttade in i 
rökskadat hem
5. Nu ska Skurubron byggas

Mats Gerdau Deshira Flankör



God fortsättning!
Vi bjuder dig på en  

gratis Livsbesiktning®   
- för trygghets skull

När allt är frid och fröjd behövs inga papper. Inga reverser eller testamenten.
Inga samboavtal eller äktenskapsförord. Mitt, ditt och vårt är självklart och naturligt.
Passar något av nedanstående påståenden in på dig? Då vill jag rekommendera dig en

kostnadsfri Livsbesiktning® (värde ca. 950 kr) hos oss på Juristbyrån.

Jag är sambo...
• och vill att min sambo ska ärva mig
• och betalade mer än min sambo när  

vi köpte bostaden
• och har köpt saker till det gemensamma 

hemmet för egna pengar
• och vill kunna behålla ”mitt” om vi någon 

gång separerar

Jag är gift...
• och har barn sedan tidigare
• och har ärvt något som jag vill att min släkt 

alltid ska behålla
• och äger mycket mer än min make/maka
• och vill kunna behålla ”mitt” om vi någon 

gång skiljer oss

Jag har barn...
• och vill inte att mitt barn ska dela arvet med 

make/maka vid skilsmässa

Jag är ensamstående...
• utan barn och vill själv bestämma vem som 

ska ärva mig
• utan barn och vill inte att mina föräldrar ska 

ärva mig om något händer 

 
Välkommen att kontakta Juristbyrån  
på telefon 073-625 68 46 eller via  
kim.lundgren@juristbyran.com.

Postadress / Box 2000, 131 02 Nacka   Besöksadress / Sickla köpkvarter, Nacka Forum och Gustavsberg 
Telefon / 073-625 68 46   E-post/ kim.lundgren@juristbyran.com

Vi erbjuder dig en kostnadsfri Livsbesiktning® (värde ca 950 kr), som är en analys av din familjejuridiska  
situation och som svarar på frågan vad som händer med dina tillgångar om  du separerar eller avlider.  
Boka tid på tel. 073-625 68 46 eller via kim.lundgren@juristbyran.com.   

Välkommen.

juristbyran.com

Kostnadsfri Livsbesiktning®
Värdecheck

Vi kan kärlek, död och pengar.

Boka en kostnadsfri 
Livsbesiktning ® 

(värde ca 950 kr) idag!
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SALTSJÖBADEN
Under förra veckan 
tvingades viltvårda-
re avliva två hjortar 
efter att de trasslat 
in sig i avspärrnings-
rep på Saltsjöbad-
ens golf klubb. Nu 
ska klubben byta ut 
 repen.

När golfbanan är stängd 
spärrar Saltsjöbadens golf-
klubb av greenerna för att 
undvika att människor och 
djur beträder dem, vilket 
skulle kunna göra att de 
skadas. I alla år har man 
använt sig av samma typ av 
plastrep, men i år fick det 
tråkiga konsekvenser.

På tisdagen förra veckan 
fick viltvårdare ta hand om 
två hjortar som hade fast-
nat i banden. En hade fast-
nat med hornen och sedan 
snurrat sig runt ett träd och 
strypt sig själv. Den andra 
hade trasslat in hornen i 
plastbanden och i ett arme-
ringsjärn som använts som 
stolpe. Djuret var så med-
taget att viltvårdare tvinga-
des avliva det.

Hänt tidigare
Vid ett tidigare tillfälle har 
en hjort klippts loss från 
 repen men den lämnade 
golf banan med ett långt rep 
hängande efter sig.

– Att detta hänt nu 
och inte tidigare år beror 
 antagligen på att hjortstam-
men vuxit rejält. Hjortarna 
springer ju överallt och är 
de fler är risken större att 
några fastnar, säger Göran 
Nilsson, som är viltvårdare 
i Nacka.

– När hjortarna snor in sig 
med hornen blir de stres-
sade och försöker komma 
loss, vilket lätt orsakar att 
de fastnar ännu mer. Till-
slut stryper de sig. Det är 
tragiskt men det går ganska 
fort så det är inte så plåg-

samt som man kan tro, fort-
sätter han.

Nu kommer golfklunbb-
ben att byta till så kallad av-
spärrningstejp, ett rödgult 
band som, enligt golfklub-
bens ordförande Tiit Kask, 
syns bättre och som går sön-
der om ett djur fastnar i det.

”Vill inte att djur skadas”
– Vi vill absolut inte att dju-
ren ska skadas på våra ba-
nor och gör det vi kan för att 
minska lidandet. Vi måste 

försöka skydda våra gre-
ener, men vi kan inte göra 
det in absurdum. Om det nu 
blir skador på greener får vi 
ta tag i det till våren, säger 
Tiit Kask, som NVP når när 
han under onsdagen är på 
väg till golfbanan för att by-
ta ut banden.

Han tillägger:
– Det som hänt är olyck-

ligt. Vi har haft samma rep 
i alla år, aldrig gjort annor-
lunda, men det är först nu vi 
upplever problem.

Ny rutin ska rädda 

FISKSÄTRA 

Kulturnämnden i 
Nacka har beslutat 
att inleda en ny upp-
handling av museet 
Hamn i Fisksätra. 

Museet invigdes under 
sommaren 2014 och nuva-
rande aktören LG Nilsson 
skrev under ett avtal att 
sköta driften fram till slu-
tet av 2017. Men eftersom 
LG Nilsson valt att inte för-
länga kontraktet påbörjar 
nu kommunen arbetet med 
en ny upphandling. 

– Det tar tid att göra det-
ta och att hitta intresserade 
aktörer. Dessutom behöver 
vi ge tillräckligt med tid 
till aktören så att de hin-
ner planera innan de tar 
över verksamheten, säger 

 Nadia  Izzat, enhetschef och 
resultat ansvarig.

Dialog med aktörer
Eftersom det inte är vanligt 
att upphandla drift av mu-
seum så är det inte helt lätt 
att nå ut till möjliga intres-
senter. Därför har de ansva-
riga för projektet haft inspi-
rationsträffar, möten och 
dialoger med aktörer under 
november och december. 

Ytterligare tillfällen har 
planerats till början av 
2017.

– Alla intresserade kan ta 
del av informationen där vi 
berättar om verksamheten. 
Allt från antal besökare, 
själva ytan, till kommun ens 
mål och visioner med muse-
et, säger Nadia Izzat. 

För att intressenter ska 
kunna lägga bud behövs 

ett förfrågningsunderlag 
som ännu inte tagits fram. 
Det kommer att läggas ut i 
samband med att anbuds-
tävlingen öppnar i mars. 
Innan dess behöver intres-
senterna presentera hur 
museet ska förvaltas och vi-
dareutvecklas. 

– Möjlighet att museet 
ska övergå från privat till 
kommunal drift är väldigt 
liten. Politikerna i Nacka 
har  beslutat att den ska dri-
vas av en privat aktör, säger 
Nadia Izzat.

”Svårt att skiljas”
LG Nilsson, som hittills dri-
vit Hamn, säger att han re-
dan från början bestämde 
sig för att inte förnya kon-
traktet när detta löpte ut.

– Mitt jobb går ut på att 
starta och bygga upp, in-

Sökes: Ny museichef till 

.se

BOKSLUT 
2016 

Bland de viktigaste frågorna Nackalistan har 

drivit under året är att kommunen…

…minskar utbyggnadstakten för att bevara Nackas 

 grönområden och karaktär, undvika trafikinfarkter, enorma 

 förseningskostnader för trafikanterna och kraftigt höjda skatter

…prioriterar bostäder med rimliga priser och hyror så att alla   

 som vill kan bo kvar 

…förebygger utanförskap och utslagning vilket allt fler partier   

 börjat ansluta sig till                                                                            

…står för renovering av allmänna vägar och inte straffar 

 småhusägare med extraskatt för detta

Vi gläder oss åt att fler medborgare stöder vår politik, 

vill samarbeta med oss och bli medlemmar.

GOTT NYTT ÅR!

Här är dina representanter: 

Christina Ståldal
Kommunstyrelsen, 

Natur- och trafiknämnden, 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 

Kommunfullmäktige

Mikael Carlsson
Kommunfullmäktige, 
Kommunstyrelsen, 
Socialnämnden, 

Utbildningsnämnden

Shahin Malak
Kommunfullmäktige, 

Arbets- och företagsnämnden, 
Socialnämnden 

Bosse Ståldal
Kommunfullmäktige, 

Fritidsnämnden, 
Kulturnämnden

Nackalistan

Kontakt: 

christina.staldal@telia.com, 072-550 34 75

YuSie Rundkvist Chou
Arbets- och företagsnämnden

Efson Goitom
Kommunfullmäktige

Lina Olsson
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Jonny Jergander
Kulturnämnden

Carin Larsson
Natur- och trafiknämnden

Tiit Kask, ordförande för Saltsjöbadens golfklubb, 
bytte  under onsdagen ut plastrepen mot så kallad 
avspärrnings tejp som går sönder ifall en hjort skulle 
fastna i det.  FOTO: JENNY FREJING
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En av hjortarna som hade trasslat in sig i avspärrningsrepet 
var så illa medtaget att det avlivades. FOTO: LÄSARBILD

djur på golfbanan

Varför spärrarna ni av?
– Greenområdena är väl-

digt känsliga, speciellt nu 
när de inte ligger någon snö 
på dem. Vi vill ju att banan 
ska vara så bra och fin som 
 möjligt när det är dags för 
spel igen, och hägnar vi inte 
in är risken stor att de blir 
skadade. Förra året hade vi 
en green som nästan blev 
förstörd för att hjortar varit 
där och hoppat och lekt.

ANNA-KARIN BLOM

Hamn
Vinst för unga 
retoriker från Boo
BOO Boo Gårds skola knep 
förstaplatsen i UR:s Retorik-
matchen – en tävling där 
elever från årskurs 6 tävlar 
om vem som är bäst på att 
tala och lyssna.

Tio lag från skolor runt 
om i landet har under hös-
ten tävlat mot varandra och 
Boo Gårds skola lyckades ta 
sig hela vägen till finalen, 
som sändes den 20 decem-
ber. 

I finalmatchen, där Boo 
Gårdseleverna fick möta 
Helenelunds skolan från 
Sollentuna, gällde det att 
försöka överglänsa motstån-
darlaget i genom att hålla 
ett visionärt tal samt att de-

battera om könssegregerad 
skolidrott.

En jury bestående av 
retorik experterna Elinor 
Falkman, Jonathan Hörn-
hagen och Frida Buhre 
korade slutligen Boo Gårds 
skola till vinnare.

Fotografnamn 
saknades
RÄTTELSE I förra veckans 
artikel om Nackas nya 
 parkeringsmodell saknades 
källa till bilden på en cykel-
verkstad. 

Bilden är tagen av Stock-
holms Parkering/Baltasar 
Aguirre.

NOTERAT

te att driva verksamheten. 
Men här blev engagemang-
et för museet och för Fisk-
sätra väldigt starkt. Så jag 
tänkte att det vore kul att 
behålla nyckeln ett tag och 
helt plötsligt var jag musei-
chef,  säger han och tilläg-
ger: 

– Jag kommer ha svårt att 
skiljas från Hamn, det ligger 
mig väldigt nära hjärtat. Det 
är lite som att lämna bort en 
hundvalp – man vill att den 
som tar emot ska ta hand 
om den på allra bästa sätt. 

Efter att han lämnar ifrån 
sig nyckeln sista december 
2017 ska han ägna tiden åt 
bland annat arbetet med Vi-
kingaliv på Djurgården och 
att skriva böcker. 

ALEXANDER JOHNSON

ANNA-KARIN BLOM

SVENSKT KÖTT FÖR 

PRISVÄRDA 
HELGMIDDAGAR.

    

  59)=K  
      

  MAX 2 ST/HUSHÅLL.

    SVENSK FLÄSKYTTERFILÉ  
  Sverige/  Nybergs Deli.   I bit.     Ca 1000 g.            

  MAX 2 ST/MEDLEM.

    VISPGRÄDDE  
    Coop.       5 dl.   40%. Jfr-pris 20:-/liter.        

    

  10  k  /st    
      VARDAGSTOAST  
    Coop.       700 g  . Jfr-pris 14:29/kg.        

  10k    /st    
    

KANONPRIS

      PÄRON CONFERENCE I ASK  
  Nederländerna.     Klass 1.     1 kg.          

  10k    /st    
    

KANONPRIS

      KYCKLINGBRÖSTFILÉ  
    X-Tra.   Fryst.     900 g.   Jfr-pris 33:22/kg.        

    

  29)=    /st    
      

      TORSKRYGG 3-PACK  
    Coop.   Fryst.     3x140 g.   Jfr-pris 118:81/kg.     
Latin: Gadus morhua.    

    

  49)=    /st    
      

S�  � d� m får du ext�  
b�  pris på ut� l�  � � r.

DESSA VAROR OCH PRISER 
GÄLLER PÅ ALLA STORA COOP 
OCH COOP FORUM BUTIKER.

AKTUELLA ERBJUDANDEN

3/1–8/1
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VÄRMDÖ Förr var bi-
odling en bisyssla 
som mest lockade 
äldre gentlemän. 

Men tiderna för-
ändras – och nu är 
det trendigare än  
någonsin.

– Biodling har inte varit 
så här poppis sen andra 
världskriget, säger Göran 
Frick. 

Han är ordförande i Werm-
dö Skeppslags Biodlareför-

ening, och visar vägen till  
bigården vid Lemshaga. 

Här bor det 60 000 bin. 
Nu under vintern formerar 
de sig i sina kupor till i ett 
”vinterklot” som ser ut un-
gefär som en amerikansk 
fotboll. 

I värmen i mitten är drott-
ningen, och runt om sitter 
tusentals arbetsbin och ska-
kar för att hålla värmen.  

– De fryser inte som du 
och jag. De blir faktiskt för-
lamade av kyla. Först när 
det är åtta grader ute kan de 

VÄRMDÖ 
Camilla Broo, som 
snart ska efterträda 
Stellan Folkesson 
som kommundirek-
tör, får en lägre lön 
än sin företrädare. 

125 000 kronor i månaden 
kommer Värmdös nya kom-
mundirektör, (kommunens 
högsta tjänsteman) Camilla 
Broo att tjäna. Det fram-
kommer av hennes anställ-
ningsavtal med kommunen. 
Det låter kanske mycket, 

men är faktiskt mindre än 
vad den avgående kom-
mundirektören Stellan Fol-
kesson har i lön: 128 400 
kronor i månaden. Utöver 
sin lön har Camilla Broo rätt 
till en tjänstebil. Drivmedel 
måste hon bekosta själv.

Börjar första februari 
Camilla Broos kontrakt lö-
per från den första februari 
2017 till den sista januari 
2022, och kan förlängas. 

Om Värmdö kommun 
skulle avsluta hennes kon-
trakt i förtid har hon rätt till 

två årslöner i avgångsveder-
lag, det vill säga tre miljoner 
kronor räknat på hennes 
ingångslön. Men det här 
gäller bara om det återstår 
minst 24 månader av an-
ställningstiden. Gör det inte 
det får hon avgångsveder-
lag som längst till och med 
sista anställningsdag. 

Under februari 2017 
kommer Stellan Folkesson 
vara anställd som biträdan-
de kommundirektör, med 
full lön. 

HANNA REINHOLDSSON

Drar in på lönen för 
ny kommundirektör

En bisyssla 
som trendar 

använda sina muskler igen, 
säger Göran Frick, och kikar 
in genom gallret till en av 
bikuporna.

”Var lite corny”
För 15 år sen vaknade han 
en morgon och sa till sin då-
varande flickvän: ”Jag ska 
bli biodlare!” Hon var inte 
överdrivet förtjust över in-
fallet, men intresset för bin 
har hållit i sig.  

– På den tiden var det li-
te corny. Biodling var länge 
något som bara välutbilda-

Vi tilloönskar alla 
ett riktigt
Gott Nytt Åar 
            2017!

Uppfyll nyårslöftet om mera motion 2017!

rolig sport 
-

..

31

privat               ?

Läs mer på bookfum.se eller ring oss.

Klubbträning eller

EGET BADMINTONKONTRAKT

TRÄNA BADMINTON

kontrakt

Peugeot 208 
ACTIVE PureTech
Privatleasing. Just nu avgift från 

1.799 kr 
/mån i 36 mån

Peugeot 2008 
ACTIVE PureTech AUT
Privatleasing. Just nu avgift från 

99 kr 
/mån i 36 mån

3 års eller max 10 000 mils nybilsgaranti 
3 års assistance (gäller ej hyrbil/taxi)
12 års genomrostningsgaranti 
3 års lackgaranti + 3 år vagnskada

Vikdalsgränd 1, Nacka 
www.peugeotnacka.se

� Försäljning 
08-556 797 10

Inkl. Easy-service 
36 mån/4 500 mil

Inkl. helförsäkring 
via Trygg Hansa

Privatleasing  
36 mån/ 4 500 mil

Peugeot Privatleasing: avtalstid 36 månander, max 4 500 mil, garanterat restvärde. Peugeot 
Privatleasing kan med fördel kombineras med Peugeot Försäkring och Peugeot Serviceavtal. För mer 
information se peugeot.se. Bränsleförbrukning blandad körning 3,5–4,9l/100 km. Koldioxidutsläpp 
CO2 90–1145 g/km. Vi reserverar oss för eventuella ändringar, lokala avvikelser och feltryck. Bilarna 
på bilden kan vara extrautrustade.



Bävrar vanligare 
i skärgården
VÄRMDÖ I förra veckan fick 
NVP ett mejl från Värm-
döbon Kalle Hansson som 
upptäckt omisskännliga 
spår av bävrars framfart när 
han var ute och gick Tjust-
viksrundan. Det här gjorde 
honom förbryllad. 

– Märkligt att de är i salt-
vattnet. Finns ju lite insjöar 
i närheten där de kan bo 
i sina hyddor, skrev han i 
mejlet. 

Didrik Vanhoenacker, 
jourhavande biolog på Na-
turhistoriska riksmuseet, 
håller med om att det är 
ovanligt med bäver i salt-
vatten. 

– Men kring Värmdö är 
vattnet ganska utsötat. 
Bävrar har inga problem 
att simma i Östersjön och 
det finns numera ganska 
mycket rapporter om bäver 
i skärgården, säger han.  

Naturreservat 
utvidgas 
VÄRMDÖ Naturreservatet 
på ön Munkö i Värmdö ska 
utvidgas. 

Det beslutade Länsstyrel-
sen strax före jul.  Munkön, 
som består av urkalksten, 
var en av fem nya eller ut-
vidgade naturreservat som 
Länsstyrelsen beslutade om 
i december. De andra fyra 
områdena ligger i Norrtälje 
kommun.

NOTERAT

x 
x

NOTERAT
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Bli undersköterska eller barnskötare

Alla chanser  
att få jobb

komvuxvarmdo.se

Vuxenutbildningen med gratis läromedel

Nästa vecka kan du gå en 
kurs för att lära dig mer om 
biodling. Kursledare är 
Göran Frick.   
 FOTO: JENNY FREJING

de gentlemän i pensions-
åldern höll på med, det var 
inte alls trendigt som i dag.

Och bitrenden märks hos 
Wermdö Skeppslags Bi-
odlareförening. Kurserna 
i biodling som de håller i 
brukar vara välbesökta, och 
medlemsantalet på 200 per-
soner är det högsta sedan 
föreningen startade 1934.

Fler frukter och bär
– Jag tror att intresset 
handlar om en andra gröna  
vågen som svept in. Bin är 
bra för miljön. De hjälper 
till att pollinera växter, och 
nationalekonomiskt kan 
man se att skördarna blir 

större i länder som har en 
bra bipolitik. Och alla som 
har en trädgård vet att om 
grannen skaffar bin kom-
mer äpplena och bären bli 
fler, och större.
 

HANNA REINHOLDSSON

Den 10 januari håller Wermdö Skeppslags biodlarfören-
ing en nybörjarkurs i biodling. Göran Frick är kursledare. 
Se mer om hur du anmäler dig på biodlarföreningens 
hemsida.

En kurs med sting i

”Jag tror att 
intresset  

handlar om en 
andra gröna  

vågen som svept 
in. Bin är bra för 

miljön.”

Här har en bäver varit  
framme. 
 LÄSARBILD: KALLE HANSSON 

Kassan är öppen:

Måndag 2 januari 06.15–20.00

Tisdag 3 januari 06.15–20.00

Onsdag 4 januari 06.15–20.00

Torsdag 5 januari, Trettondagsafton 06.15–18.00

Fredag 6 januari, Trettondag jul 08.00–18.00

Lördag 7 januari 08.00–16.00

Söndag 8 januari 08.00–19.30

Vi stänger äventyrsbad, motionssim samt styrkelokal  

en halvtimme efter kassan stängt. Huset stänger 60 minuter 

efter kassan stängt. Från den 9 januari 2017 återgår vi till 

ordinarie öppettider igen.

Ät och fika gott i vårt café eller ta med matsäck.

Passa på att anmäla er till vårens simskolor i badets kassa.

Passa på!
Den 1 februari 2017 höjs entréavgifterna. 

Passa på att köpa rabatt- och årskort innan prishöjningen. 

Dela gärna rabattkortet med en vän.

Korten är giltiga i ett år från inköpsdagen.

Hos oss kan du betala med kort, kontanter, autogiro, Actiway, 

Wellnet och Min Friskvård. Vi kan även fakturera.

Alla önskas ett 

        Gott Nytt Badår!

Varmt välkomna!
Tfn 08-570 470 50

Ösby badväg 3

www.gustavsbergsbadet.se

Gott Nytt År!
Välkommen 2017



14 NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 3 JANUARI 2017

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

MUSIK  Den 7, 8, 14 och 15 januari spelar pianisten 
Peter Friis Johansson Franz Schuberts samtliga  
elva pianosonater i Grünewaldvillan i Saltsjöba-
den. Samtliga konserter startar klockan 15 och två 
eller tre sonater spelas per konsert. ”Schuberts 
musik är skriven för ett intimt sammanhang och 

sonaterna framfördes ofta i Schuberts eget hem, 
det känns helt rätt att nu framföra musiken i Isaac 
Grünewalds tidigare ateljé och bostad, och fram-
förallt på hans egen flygel”, säger Peter Friis  
Johansson. Sonaterna spelas också in och  
kommer att ges ut på skiva.

Dags att besikta bilen? 
Trött på väntetider?

Hos oss finns det tillgängliga tider dagligen. 
Kom till våra stationer i Nacka så hjälper vi dig. 

Stationen i Orminge tar även släpvagnar.

Boka: www.carspect.se / 0771-44 22 33 
eller kom på drop-in

Carspect Nacka Orminge

Värmdövägen 720, Saltsjö-Boo

Carspect Nacka Jarlaberg

Jarlabergsvägen 2, Nacka (Bilia)

SKÄRGÅRDEN
Konstnären Axel Sjö-
berg valde Värmdös 
skärgård som motiv 
på 1880-talet.

Han levde, målade 
och fotograferade 
där och när han dog 
1950 var det en Sand-
hamnsmålning som 
stod på staffliet.

Han fångades av 
naturen, men också 
av människorna – 
många skärgårdsbor 
går att känna igen på 
hans tavlor. 

Det är Sven-Harrys konst-
museum i Stockholm som 
uppmärksammar Axel Sjö-
berg, eftersom det är 150 år 
sedan han föddes och 100 år 
sedan han fick sitt genom-
brott som målare, när han 
ställdes ut i Köpenhamn. 

Tidigare chefen för Mo-
derna museet och Natio-
nalmuseum, Olle Granath, 
har tillsammans med Axel 
Sjöbergs barnbarn valt ut 
de verk som visas, dels i en 
utställning och dels i en bok 
kallad ”Bland kobbar och 
skär”.

Namnet är identiskt med 
den bok som Axel Sjöberg 
själv gav ut år 1900, och där 
han i texter och bilder – bå-
de målningar och fotografi-
er – skildrar ölivet. August 
Strindberg var en av många 
som uppskattade att någon 
tog sig an att skildra livet i 
övärlden.

– Axel Sjöberg hade ett 
intresse inte bara för na-
turen utan för människor-
na och livet på öarna. Han 
delade den dagliga jakten, 

fisket och jordbruket med 
dem och tack vare det fick 
skärgårdsbefolkningen för-
troende för honom och han 
kunde komma dem nära. 
Det var nog inte självklart 
att få fotografera vem man 
ville på den tiden, säger  
Olle Granath.

Långviksskär en fast punkt
Axel Sjöberg gav sig ut 
i skärgården redan på 

1880-talet, och det blev 
Långviksskär, sydost om 
Nämdö, som blev en fast 
punkt. Han hyrde ett hus till 
en början och bara några år 
efter efter att han köpt ett 
hus på ön, tvingade ekono-
min honom snart att sälja 
igen. När ekonomin för-
bättrades igen köpte han 
senare hus i Sandhamn i 
stället, men hade kvar en 
liten ateljé på Långviksskär. 

I dag är ateljén flyttad till 
Sandhamn och där står ock-
så Carl Eldhs staty av Axel 
Sjöberg. 

Akvareller överraskade 
När Olle Granath gått ige-
nom Axel Sjöbergs mål-
ningar och fotografier är 
det akvarellerna som han 
tycker har varit den största 
överraskningen: 

– Många akvareller är 
lysande. Att han är en av 
de stora i den tekniken är 
inte särskilt känt. Jag kän-
de inte heller till den stora 
mängden. I många fall var 
de skissmaterial inför ar-
beten med oljemålningar, 
men de är också verk i sin 
egen rätt.  

I utställningen visas ett 
80-tal akvareller, fotografi-
er och ett 20-tal större mål-
ningar och de är dokumen-
tära.

– Hans barnbarn har sagt 
till mig att de kan identifie-
ra flera människor på bild- 
erna. 

LENNART SPETZ

lennart.spetz@nvp.se

Bilder av öar och människor 
Ny utställning med Axel Sjöbergs målningar från Värmdös skärgård 

Notdragning i skärgården är motivet på omslaget till den 
nya boken om Axel Sjöberg. Till höger en bild av honom som 
80-åring på Sandhamn. Nedan exempel på de många akva-
reller som skildrar allt från ejderjakt till hur skärgårdsborna 
fick sina första radioapparater.

Olle Granath har valt ut de målningar och akvareller av 
Axel Sjöberg som nu visas på Sven-Harrys konstmuseum. 

 
FOTO: JENNY FREJING 

 Utställningen om Axel 
Sjöberg visas till och med 
den 12 februari. 
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Maria Karlsson familjeredaktör
555 266 36
familje@nvp.se

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 onsdagen veckan före 
publicering. Publicering kan dock dröja pga utrymmesbrist.

Boo församling, Kyrkans 
hus Tisdag 10/1, kl 11.00 Se-
nior-Qigong. Kl 12.00 Tisdags-
soppa. Kl 13.00 Oasen. 
www.svenskakyrkan.se/boo

Djurö församling
Djurö kyrka: Trettondagen 
6/1, kl 16.00 Trettondags-
gudstjänst med musik; ”Julens 
psalmer”. Barbershopgruppen 
Zero8 medverkar. Yvonne Hal-
lin, präst. Söndag 8/1, kl 11.00 
Gudstjänst med nattvard med 
Yvonne Hallin.

Nacka församling
Nacka kyrka: Trettonde dag 
jul 6/1, kl 11.00 Högmässa, J 
Ekvall, G Tornving. Kl 12.30 In-
ternationellt café, J Sundmark. 
Söndag 8/1, kl 11.00 Högmäs-
sa, S Matz, G Tornving.
Nacka kapell: Onsdag 4/1, kl 
8.30 Mässa, H Larsson.
Älta kyrka: Trettonde dag 

jul 6/1kl 14.00 Stjärnfest, S 
Herrlander, C Granberg, M 
Hofmann. Söndag 8/1kl 11.00 
Söndagsgudstjänst, S Herr-
lander.

Fisksätra kyrka: Trettonde dag 
jul 6/1, kl 16.00 Mässa tillsam-
mans med Saltsjöbadens förs. S 
Matz, Zifa, Vumbi.

Saltsjöbadens församling
Onsdag 4/1, kl  09.00 Morgon-
bön. Skogsö kapell. Tretton-
dagen 6/1, kl 16.00 Mässa obs 
i Fisksätra kyrka, efteråt enkel 
måltid. Söndag 8/1, kl 11.00 
Mässa, Sjötäppan. Onsdag 
11/1, kl 09.00 Morgonbön. 
Skogsö kapell. 
www.merasaltis.nu 

Skärgårdskyrkan Värmdö
Söndag 8/1, kl 11.00 Guds-
tjänst Anethe Carlsson. Musik 
Anders Törnberg. Kyrkkaffe. 
www.skargardskyrkan.nu

  PREDIKOTURER  e-post: predikoturer@nvp.se

BOO FÖRSAMLING
TRETTONDEDAGEN I 

söndag 8 januari
11.00 högmässa i boo kyrka 
Tommy Mellberg

www.svenskakyrkan.se/boo  
tel. 08-747 66 00

Församlingens övriga verksamhet, se predikoturen

A Ceremony  
of Carols

kl 16.00 i boo kyrka
Dirigent: Helena Engardt 

Präst: Anna Geijer Lindgren 

trettondedag jul  
fre 6 januari 
 
med Boo Kammarkörs damer
MUSIKGUDSTJÄNST

Vår älskade lilla 
Mamma och Svärmor

Solveig Nilsson
*1926-03-28 

…är borta,  

hon somnade stilla in 

†2016-12-13

MARGOT 

ANNIKA och DAG 

ANDERS och LENA 

KERSTIN och ERIK 

Barnbarn 

Släkt och vänner

 Och när du en tidig 
 morgon väcks av 
 fåglars kvitter, så är 
 det min röst du hör. 
 Så gråt inte vid min grav; 
 Jag är inte död, jag har 
 bara gett mig av

Begravningen äger rum i 
Värmdö kyrka den 12 januari 
2017, kl 11.00. Ljus klädsel. 

Ceremonin avslutas vid kyrkan.

www.varmdoforsamling.se 

08-574 009 40

Värmdö församling

Guuddstjäänst  
med julig orgelmusik av Bach
Jenny Holmberg, Kerstin Alling 
Riddarfjärdens Vokalensemble
Söndag 8 januari 11.00 i Värmdö kyrka 0
Moorgonnmässa i Sjölidens kapell
Tisdag 10 januari 08.00 8.00

Carols och julkoraler med  

Tina Ahlin och Jojje Wadenius
Värmdö Vokalensemble 
Lars Hallgren
Hans Gårdh 

Trettondedag jul, fredag 6 januari 16.00

Musikgudstjänst i Värmdö kyrka

Vinterfrid

Vår älskade

Bo Jäderström
* 26 februari 1931

har gått till den 
sista vilan

Bollnäs 
24 december 2016

ANNA & SÖREN
Emma & Patricia

Sofia
Hedwig

ANDERS & 
ANNE-HELEN

Tyra
Sonja

Släkt & alla vänner

Nu stannat har 
Ditt trogna varma hjärta

Din kära röst 
för alltid tystnat har

Du lämnat oss 
i sorg och saknad

Ljust och vackert står
Ditt minne kvar

Begravningsgudstjänst i
Rengsjö kyrka fredagen den
13 januari kl.14.00. Därefter

inbjuds till Rengsjö
församlingshus för en
minnesstund. Svar om
deltagande till Bollnäs

begr.byrå tel. 0278-173 70
senast den 9/1. Stöd gärna
Stockholms Stadsmission.

www.helsingebegravningar.se

GRATTIS ▼ 

Den 1 januari 9 år Tilde ska 
fylla! Då vill gärna farmor 
hylla. Puss och kram. 
Älskar dig gosunge.

GRATTIS ▼ 

Stort grattis vår gulliga 
Anette på 50-årsdagen.
Hoppas du får en fantastisk 
dag! Du är värd det bästa!
Många kramar Helen och 
Stefan. 

TACK
Ett stort tack till människor i alla åldrar 

som skänkt julklappar till julfirande 
JUL I GEMENSKAP. 

Vi är glada och överväldigade av 
er generositet.  

God fortsättning på det nya året!

GUSTAVSBERG-INGARÖ FÖRSAMLING  
VILL HÄRMED FRAMFÖRA

Nacka Tyresö Värmdö

Hjälp oss hjälpa!

Årskostnad: 100:-
Plusgirokonto: 38 49 93-2
Hemsida:  ntvboj.se
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DET HÄNDER
BIDRA MED DITT TIPS TILL ”DET HÄNDER”
Boka direkt via http://www.nvp.se/Guiden/Tipsa/ 
eller via mejl evenemang@nvp.se
Postadressen är: Nacka Värmdö Posten, Box 735, 131 24 
Vi behöver tipset senast en vecka före publicering. 
Av utrymmesskäl görs en prioritering  av vilka tips som 
publiceras. Skriv kortfattat. Bifoga gärna en bild.

KALENDARIET

TORSDAG 5 JANUARI

DANS på trettondagsafton till 
Värmdöbrisarna på Värmdö
Bygdegård kl 18-22. Middags-
buffé och kaffe med bröd. 
Entré 160:- sista anmälan 2/1.
Info och anm till Margareta 
073-999 88 40 eller Ingrid 
0703-95 95 80.

FREDAG 6 JANUARI

TRETTONDAGSBRASA i Skevik
Välkommen till Natur-
skyddsföreningen Värmdös 
traditionsenliga tretton-
dagsbrasa! Vi bjuder på korv 
(vegetarisk och kött), ta 
med något varmt att dricka! 
Brasan brinner kl 11-13 vid 
Skeviksgrottan. 
Info: varmdo.naturskydds-
foreningen.se 

BIO Hundraettåringen 
som smet från notan och 
försvann visas på Gustavs-
bergsteatern kl 16.45 och 
19.30. 115:-. Från 11 år.

BIO Sing ett äventyr i en värld 
som är som vår egen, men 
där alla invånare är djur. 
visas på Gustavsbergste-
atern kl 14.15. 90:-. BT. 2D. 
Animerad.

SÖNDAG 8 JANUARI

BIO Hundraettåringen 
som smet från notan och 
försvann visas på Gustavs-
bergsteatern kl 16.45 och 
19.30. 115:-. Från 11 år.

BIO Sing ett äventyr i en värld 
som är som vår egen, men 
där alla invånare är djur. 
visas på Gustavsbergste-
atern kl 14.15. 90:-. BT. 2D. 
Animerad.

TEL 08-570 380 50 
SVENSKAKYRKAN.SE/GUSTAVSBERG-INGARO

BARN OCH FAMILJ
Barnen har en självklar plats i vår för-
samling. All verksamhet är avgiftsfri. 
Ingen föranmälan.

Babyrytmik  
För föräldrar och barn (0-8 mån). 
Må: 10.00-12.00, Ingarö församlingsgård 
Ti: 13.00-15.00, Gustavsberg/Kyrkettan
 
Öppen förskola 
För mamma/pappa och barn (0-6 år).
Må: 09.00-11.30, Gustavsberg/Kyrkettan
Ti: 09.00-11.30, Ingarö församlingsgård
To: 09.00-11.30, Gustavsberg/Kyrkettan

Fredagscafé  
För alla åldrar. Fr: 09.00-12.00  
Ingarö församlingsgård

BARN & UNGA
Ingen föranmälan/föranmälan, ingen 
kostnad. 
   
Eftermiddagsverksamhet,  
After school
Mellanmål serveras, spela spel, pyssla
Må:13.00-16.00 (åk 1-3)  
Ingarö församlingsgård 
Ti:13.00-16.00 (åk 1-3)  
Gustavsberg/Kyrkettan 
On:14.30-16.30 (åk 4-6)  
Gustavsberg/Kyrkettan 
Föranmälan,  se info på hemsida.

Ungdomskväll  
Öppet hus, äta middag och umgås. 
To: 18.00-22.00 (18.30 kvällsmässa. 
19.00 middag) Gustavsberg/Kyrkettan 
Ingen föranmälan.
 

FÖR ALLA ÅLDRAR
 
Öppet hus, Fredagsgemenskap
Kom och umgås, spela spel, pyssla. 
Lekrum för barn. Middag till  
självkostnadspris.
Fr 13/1, 17/2, 24/3, 19/5  
18.00–21.00 Gustavsberg/Kyrkettan

Sopplunch för daglediga 
Varannan vecka jämna tisdagar med 
start 7/2 Soppa med hembakt bröd 
och kaffe/kaka till självkostnadspris.

Ung vuxen 
Öppet hus, äta middag och umgås. 
Ti: 18.00-20.00 Gustavsberg/Kyrkettan 
Se info på hemsida. 

KÖRER FÖR BARN
All körverksamhet är avgiftsfri. 
Fasta grupper, anmälan. 
 
Musiklekis 4-6 år
Rytmik, musiklek, drama och sång.  
Vi använder musiken, sången och drama  
för att utveckla barnens fantasi och 
musikglädje.  
Må: 15.30-16.00, Ingarö församlingsgård
On: 16.00-16.30, Gustavsberg/Kyrkettan
 
Barnkör åk 1-3
Sång, musik och rörelse.  
Deltar i familjegudstjänster.  
Uppdelat på olika åldersgrupper.  
Må: 16.15-17.00 Ingarö barnkör 
Ingarö församlingsgård  
Ti: 16.15-17.00 Tonfiskar 
Gustavsberg/Kyrkettan

Barnkör åk 4-6
On: 16.45-17.45 KanNoter 
Gustavsberg/Kyrkettan

Ungdomskör
Ungdomskör från åk 9. 
Föranmälan,  se info på hemsida. 

 

KÖRER FÖR VUXNA
Körerna har lite olika inriktning och 
svårighetsgrad. Det finns plats både 
för den som inte är så van och för 
den som är hemmastadd med att läsa 
noter. Fasta grupper, anmälan. 
All körverksamhet är avgiftsfri. 

Gustavsbergs Kammarkör
Blandad kör. Notläsningsförmåga  
önskvärd. Antagningsprov. Sjunger 
både stora och små verk i olika stilar.

Gustavsberg Gospel
Gospelkör med blandade åldrar.

Ingarö kyrkokör 
Blandad vuxenkör. Notläsningskunskap 
ej nödvändig. Traditionell och ny kör-
musik såväl profan som sakral.

Vokalensemble Doxy
Liten sånggrupp med inriktning på 
musik inspirerad av folkmusik, jazz  
och pop. Antagningsprov.

För mer information se hemsidan 
svenskakyrkan.se/gustavsberg-ingaro 
eller ring 08-570 380 50 vxl.

Vårstart!
uppstart vecka 2

Välkomna till vårterminen 2017

MÅNDAG 9 JANUARI

LOPPIS på Hästhagsterrassen 
1, Gustavsberg kl 12-17. Nya 
saker hela tiden. Alla pengar 
går till att ge Guldkant för 
Värmdös pensionärer. 
Arr: Guldkanten.

TISDAG 10 JANUARI

BIO Skönheten i allt visas 
på Gustavsbergsteatern kl 
19.00. 110:-. Från 7 år.

UTSTÄLLNINGAR

IESN BLOOM BALLS BOOK RE-
VIEWS Year 5 students at the 
Internationella Engelska Sko-
la Nacka have created Bloom 
Ball Book Reviews during 
their English lesson. Bloom 
Balls can be 12-sided, dode-
cahedrons or 6-sided cubes 
made out of paper. Fisksätra 
bibliotek tom 8 januari.

UTSTÄLLNING För att upp-
märksamma Lars Wallins 25 
år som designer återvänder 
den hyllade utställningen 
– Fashion Stories till Stock-
holm. Artipelag presenterar 
den i ett större format och 
fyller konsthallen med kre-
ationer som aldrig tidigare 
visats. Vuxna 150 kr, 65+ 130 
kr, unga upp till och med 18 
år fri entré.

UNG KONST De är unga, be-
gåvade och har en vilja att 
kommunicera sina tankar.
Efter att Gustavsbergs 
Konstförening arrangerat en 
utställning Ung Konst och ut-
sett stipendiater, uppmärk-
sammas nu de tre, Smilla 
Ubbe, Sofia Norberg och 
Zahra al-Abaychi, med en ut-
ställning på Café Tornhuset i 
Gustavsbergs Hamn.
Utställningen pågår tom 30 
januari.

ÖVRIGT 

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

SAMTALSGRUPP VID SORG 
 

Boo församling erbjuder dig som har mist en 
vuxen anhörig att delta i vår samtalsgrupp
Många har stöd från familj och vänner, det kan ändå vara 
god hjälp att få möta andra i liknande situation och få dela 
de känslor och erfarenheter som förlusten fört med sig.  
Vi träffas åtta tisdagar under våren. Klockslag anpassas 
efter gruppen. Kostnadsfritt. 

start 
24 jan

Info och anmälan:
Karin Gustafsson 08-747 66 23 
Eva Broo 08-747 66 10

TEL 08-570 380 50 
SVENSKAKYRKAN.SE/GUSTAVSBERG-INGARO

TRETTONDEDAGSAFTON 5 JANUARI KL.18.00
INGARÖ KYRKA . MUSIKGUDSTJÄNST

Candlelight Music
Therese Törnblom-Larri, solist 
Ingarö kyrkokör 
Björn Borseman, organist 
Mats von Rothstein, präst

Tre kungars fest
Julgransplundring, kyrklunch 
Magnus Magnusson, präst

SÖNDAG 8 JANUARI KL.11.00 (SAMMANLYST)
GUSTAVSBERGS KYRKA 

Mässa 
Magnus Magnusson, präst

TRETTONDEDAG JUL 6 JANUARI KL.11.00 (SAMMANLYST)
INGARÖ KYRKA . FAMILJEGUDSTJÄNST

Trettondedagskonsert
Gustavsbergskören, Gustavsbergs Blåsorkester 
Mats von Rothstein, präst

TRETTONDEDAG JUL 6 JANUARI KL.18.00
GUSTAVSBERGS KYRKA . FRI ENTRÉ

FAMILJENYTT
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SPORT

Tipsa sporten 
Tel: 555 266 27  
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

BANDY Gustavsbergsfostrade David Pizzoni Elf-
ving, Hammarby IF, är uttagen i den bruttotrupp 
på 25 man som ska bantas ner till 18 inför hem-
ma-VM i Sandviken 29 januari-5 februari. Mittfälta-
ren David Pizzoni Elfving är 31 år och har spelat 16 
A-landskamper och två VM-turneringar tidigare.

SERVA BILEN HOS OSS
När du lämnar in din bil till oss kan du lita på att vi tar hand 
om din ögonsten på bästa sätt. Vi har välutbildad personal och 
jobbar med reservdelar motsvarande originalkvalitet och med 
tre års funktionsgaranti. Vi reparerar och servar din bil enligt 
tillverkarens instruktioner, med bibehållen nybilsgaranti. 

När du servar bilen hos oss får du alltid en 12 månaders 
vägassistans försäkring utan kostnad.

Välkommen till oss!

Tag med kupongen till oss!

Värdecheck

20%
Serva eller reparera din bil 

för minst 2500 kr hos 
Värmdö Bilservice AB 
så får du 20% rabatt 
på arbetskostnaden. 

Gäller vid bokning t.o.m. 
31/1 2017.

VÄRMDÖ BILSERVICE AB
Mörtnäshagväg 5 
Gustavsberg
Tel. 08-570 317 00

NACKA PLANER
Kommunstyrelsen 
har beslutat att god-
känna förslaget från 
fritidsnämnden om 
att bygga en sutte-
rängvåning under 
den nya sporthallen 
vid Myrsjön. Arbetet 
med bygget av både 
sporthallen och vå-
ningen förväntas va-
ra klart hösten 2018.

Under 2015 beslutade kom-
munen att bygga en helt ny 
sporthall mellan Myrsjösko-
lan och Myrsjö IP. Detta för 
att täcka behovet för barnen 
som går i skolan men även 

för de föreningar som finns 
i området. Eftersom flera lo-
kaler som används för olika 
fritidsaktiviteter runt om i 
området ska rivas är tanken 
att den nya lokalen under 
Myrsjö sporthall ska ersätta 
dessa.

– Vi valde att utöka den 
nya sporthallen med 600 
kvadratmeter för att kunna 
anlägga den stora sutter-
rängvåningen, säger Mats 
Gerdau, M, ordförande i 
kommunstyrelsen.

I våningen under sport-
hallen ska det finnas plats 
för bland annat dans, 
gruppträning och kamp-
sport. Även omklädnings-
rum med toaletter och du-
schar kommer att finnas 

tillgängliga och är till för bå-
de föreningar och enskilda 
som utövar någon form av 
idrottsaktivitet i eller runt 
om sporthallen.

Passar sommaraktiviteter
Eftersom sporthallen och lo-
kalen ligger i direkt anslut-
ning till både fotbollsplanen 
och betongparken så bidrar 
den även med förbättrade 
förutsättningar för till ex-
empel sommarlovsaktivite-
ter.

–  Området kommer att 
bli ett sportcentrum där allt 
är nära för att kunna utöva 
flera olika aktiviteter, säger 
Mats Gerdau.

ALEXANDER JOHNSON

”Området kommer att 
bli ett sportcentrum”

Den nya sporthallen vid Myrsjön förväntas vara klar hösten 2018.  SKISS: NACKA KOMMUN

”Gurra” vann nyårsbandyn
GUSTAVSBERG BANDY
Officiella publiksiff-
ran löd 878 åskådare 
– och de fick valuta 
för nyårspengen.

Gustavsbergs IF 
vann viktiga mötet 
mot UNIK efter straff-
dramatik.

När Niklas Norevik skickade 
in 3-1 i 72:a matchminuten 
bröt jublet ut på Ekvallen, 
där hemmalaget såg ut att 
ha säkrat segern i viktiga 
mötet mot bottenkonkur-
renten UNIK från Uppsala. 

En välförtjänt seger i så 
fall, eftersom Gustavsbergs 
IF var det lag som åtmins-
tone försökte spela på den 
svårbemästrade isen, där 
vattenfläckar försvårade 
framfarten.

Straff – tre gånger om
Men dramatik skulle följa 
sedan UNIK tilldömts straff 
i slutminuterna – en straff 
som slogs om tre gånger. De 
båda första straffarna (först 

mål, sedan räddning) un-
derkändes eftersom spelare 
redan åkt in i straffområdet. 
Tredje straffen satt dock 
bakom Jimmy Karlsson, 
3-2, varpå nervösa slutmi-
nutrar följde innan segern 
var klar och de traditionella 
nyårsraketerna fyrades av.

– En otroligt viktig seger, 
sammanfattar forwarden 
Anton Engström, som pas-
sade fram Niklas Norevik 
till 3-1-målet.

”Är årets match”
– Nu är vi fortfarande obe-
segrade hemma samtidigt 
som vi lämnar UNIK bak-
om oss. Målet är superall-
svenskan nästa år och då är 
alla poäng väldigt viktiga, 
säger Engström, som njöt av 
inramningen.

– För oss Gustavsbergare 
är det här årets match. Ny-
årsbandyn är en klassiker 
som alltid lockar mycket 
publik.

Ny hemmamatch väntar 
Gustavsbergs IF redan på 
fredag, när Falu BS kommer 

på besök. Anton Engström 
är optimistisk inför fortsätt-
ningen av säsongen:

– Eftersom vi har sämre 
förutsättningar på försä-
songen än många av våra 

konkurrenter tar det alltid 
lite längre tid för oss att 
komma igång. Men nu bör-

jar det kännas riktigt bra. 
Det är efter nyår vi växer.

INGEMAR LUNDIN

Niklas Norevik firar mot UNIK. Övriga ”Gurra”-målskyttar var Daniel Sandberg och Marcus Karlsson.  FOTO: SÖREN ANDERSSON

»Det är fantastiskt glädjande att vi 
äntligen får ett modernt och ända-
målsenligt föreningshus»
Ingarö IF:s bidrag på en miljon kronor av Stockholms 
idrottsförbund gläder ordförande Mikael Grennäs.
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SPORT

NOTERAT

Seriöst intresserad av att 
köpa din bil fr -98. Oavsett 
märke/skick. Långmilare, 
defekt, obes, rostiga och tra-
siga ej hinder. Ring mig för en
snabb och trygg bilaffär.
Mvh Sixten 0705-988 449.

HANDBOLL
Div 2 Gustavsbergs Sporthall/Ekvallen

Söndag 8 januari kl. 14.30

Gustavsbergs IF HK -
Täby HBK

   Kom ihåg:
• Spelarna spelar• Ledarna coachar• Domarna dömer• Publiken hejar

   ALLSVENSKAN
    EKVALLEN • GUSTAVSBERG

FREDAG 6 JAN 13.15 / SÖNDAG 8 JAN 14.00

   
FRE

     

VÄRMDÖ

6 jan 
13.15

8 jan 
14.00

 MATCHSPONSOR:

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

NOTERAT

SICKLA

WINGS HC 
Onsdag 4 januari kl. 19:00

i NACKA ISHALL

www.nackahockey.se
Vi utbildar barn och ungdomar i att spela ishockey

Upplev ishockey som den skall upplevas: nära, fartfyllt och ungdomligt!

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

Flerbarnsfamiljerna ökar. Därmed ökar också 

behovet av rymliga och flexibla bostäder.  
 

Inte nog med att många familjer ser olika ut beroende  

på om det är en udda eller jämn vecka. De ser olika ut 

varje kväll! Det är träning, konsert, flickvän, ingen flick-

vän, barnfritt, föräldrafritt och så vidare.  
 

Vi vill ständigt förändras i takt med dina behov. Därför  

bygger vi nu kvarteret Charlottenlund med 30 stora  

radhus i 2,5 plan vid hav, natur, shopping och service  

i Gustavsberg. Här kan du få upp till sex sovrum och  

entréplanet har en öppen planlösning. Så skulle hela  

familjen vilja vara hemma samtidigt – då går det också bra.

GUSTAVSBERG 
CHARLOTTENLUND

Visning: söndag 8/1 kl 11-12.  

Visningsbod mittemot 

Charlotten dalsvägen 23-25.

Storlek: 6-8 rok, 152 kvm

Pris: 6 500 000-7 250 000 kr

Tillträde: prel. från kv 4, 2017

Mäklare: Martin Elmeskog 

martin.elmeskog@maklarhuset.se

08-441 57 14

MER INFO PÅ JM.SE/CHARLOTTENLUND

FÖRSTA  
VISNINGS- 

DAGEN
SÖN 8/1 

Alla bilar köpes, alla märken 
oavsett skick, obesiktigade, 
oskattade. Alltid bra kontant 
betalt. Tel 072-332 04 99 Alex.

Bilar & 
Tillbehör

Bostadsmarknad

Prylmarknad

KÖPES

KÖPES

Se lediga volontäruppdrag 
på redcross.se 
#integrationipraktiken

volontär!Gör för nån annan.skillnad Bli



bovida.se 08 571 400 80

Visas sön 8/1 kl 11.30-12.15 & mån 9/1 kl 18.00-18.30 Välkommen!

Totalrenoverad minivilla med nytt Attefallshus. Kök med lantlig stil och framtagen

murstock. Vardagsrum med parkettgolv i stav och öppen spis. Nybyggda våtrum.

Värmdö Stavsnäs

Barnviksslingan 36, Antal rum: 3, Boyta: ca75 + 20 m², Tomt: 2 985 m²
Pris: 3 295 000 kr Mäklare: Michel Adeheimer Tel: 0707 99 29 99

Visas sön 8/1 kl 13.15-14.00 & mån 9/1 kl 18.30-19.00 Välkommen! Ep - 82 kWh m²/år

Drömboende för barnfamiljen. Ljust och välplanerat 2-plans parhus med carport,

solig uteplats och två förråd. Barnvänligt naturnära område nära buss och service.

Gustavsberg Ösby Grind

Körsbärsstigen 25, Antal rum: 5, Boyta: ca126 m², Tomt: 339 m²
Pris: 4 495 000 kr Mäklare: Jan Lundqvist Tel: 070 791 76 46

Visas sön 8/1 kl 11.30-12.15 & mån 9/1 kl 18.00-18.30 Välkommen!

”TVÅ HUS OCH ETT SJÖVISTE MED BÅT OCH BADPLATS ”
Två fastigheter och ett sjöviste som säljs tillsammans. Detta är ett unikt tillfälle att förvärva två

hus varav den ena har ett servitut på en sjötomt ett stenkast nedanför. På sjötomten finns en

egen sjöbod, brygga och ett flertal båtplatser. Båda fastigheterna har ett insynsskyddat och

högt läge med en fantastisk utsikt och båda husen har permanentstandard. Hus nr 1, 3:54 är

på 117+31 m², tomtarea: 2180 m² och hus nr 2, 3:55 är på 49+19 m², tomtarea: 4200 m².

Värmdö Saltarö

Innersvängen 9 & 11, Antal rum: 9, Boyta: 166 + 50 m²,
Pris: 8 950 000 kr Mäklare: Agneta Svensson Tel: 0760 400 240

Visas sön 8/1 kl 13.15-14.00 & sön 15/1 kl 11.30-12.15 Välkommen! Ep - 194 kWh m²/år

Fin familjevilla med lugnt läge fördelat på 4 sovrum, vardagsrum med braskamin två

badrum och stort kök, garage och förråd. Kommunalt VA och generös byggrätt.

Värmdö Värmdövik

Rävkullen 4, Antal rum: 6, Boyta: ca145 + 40 m², Tomt: 2 191 m²
Pris: 5 300 000 kr Mäklare: Agneta Svensson Tel: 0760 400 240

SÄLJTANKAR
-ring oss, 

det har Värmdöborna 
gjort i 30 år

?

Vi säljer mest på hemmaplan



Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

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

Utgångspris 3 295 000 kr Avgift 5 176:-/mån (inkl värme, va, kabel-TV) Boarea 70,9 kvm

Vån 5 av 10 (Hiss) Energiprestanda 126 kWh/kvm år Visas Sön 8/1 13.30-14.15 Mån 9/1 19.00-19.30

Mäklare Daniel Eriksson 0733 460 222

3:a Nacka | Ekudden Ekuddsvägen 4, 5 tr

Utgångspris 4 950 000 kr Avgift 4 213:-/mån (inkl värme och va)

Boarea 3:a 87 kvm (kan göras om till 4:a) Vån 2 av 4 (Hiss) MäklareMagnus Wangerheim 0733 460 225

3:a Nacka | Tollare Tollarevägen 4, 2 tr

Högst upp på gaveln med terrass på 25 kvm! Modern lägenhet som producerades av HSB 2008.
Öppen planlösning, rymliga sovrum och dubbla badrum. Garage som nås via hissen.

Utgångspris 5 795 000 kr Avgift 6 233:-/mån (inkl värme, va, kabel-TV & bredband) Boarea 92 kvm

Vån 6 av 6 (Hiss) Energiprestanda 166 kWh/kvm år Visas Sön 8/1 14.15-14.45 Tis 10/1 18.15-18.45

Mäklare Johan Sörman 0733 460 221

4:a Nacka | Finnboda Hamn
Finnboda Parkväg 14B

Utgångspris 3 995 000 kr Avgift 5 194:-/mån (inkl värme, va, kabel-TV & bredband) Boarea 81 kvm

Vån 1 av 5 (Hiss) Energiprestanda 167 kWh/kvm år Visas Sön 8/1 13.30-14.00 Mån 9/1 17.30-18.00

Mäklare Johan Sörman 0733 460 221

3:a Nacka | Finnboda Hamn Kvarnholmsvägen 39D

Utgångspris 4 495 000 kr Avgift 4 051:-/mån (inkl värme, va, kabel-TV & bredband) Boarea 77 kvm

Vån 3 av 4 (Hiss) Energiprestanda 124 kWh/kvm år Visas Sön 8/1 12.45-13.15 Mån 9/1 18.15-18.45

Mäklare Johan Sörman 0733 460 221

3:a Nacka | Finnboda Hamn Finnboda Parkväg 22B

Utgångspris 3 350 000 kr Avgift 3 860:-/mån (inkl värme, va, kabel-tv ) Boarea 76 kvm Vån 3 av 3

Energiklass D Visas Sön 8/1 13.00-13.30 Mån 9/1 17.30-18.00 Mäklare Johan Stenis 073-346 02 20

3:a Nacka | Alphyddan Alphyddevägen 29
Utgångspris 3 495 000 kr

Avgift 3 201:-/mån (inkl värme, kallvatten, kabel-

TV & bredband)

Boarea 54 kvm Vån 2 av 2 (Hiss)

Visas Sön 8/1 12.00-12.30 Tis 10/1 17.30-18.00

Mäklare Johan Sörman 0733 460 221

2:a Nacka | Finnboda Hamn
Finnboda Varvsväg 12A

Utgångspris 2 195 000 kr

Avgift 969:-/mån inkl värme, VA, tv, bredband

Boarea 23,5 kvm

Energiprestanda 146 kWh/kvm år

Visas Sön 8/1 13.00-13.30Mån 9/1 17.30-18.00

Mäklare Moa Kronståhl Pil 0733460224

1:a Nacka | Sickla
Sickla Strand 84, entréplan



Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

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

Utgångspris 1 995 000 kr

Avgift 5 103:-/mån (inkl värme, va, kabel-TV &

bredband)

Boarea 81 kvm Vån 4 av 4 (Hiss)

Visas Sön 8/1 12.00-12.45Mån 9/1 18.00-18.30

Mäklare Daniel Eriksson 0733 460 222

3:a Nacka | Västra Orminge
Ormingeringen 71

Accepterat pris 1 990 000 kr

Avgift 2 222:-/mån (inkl värme, VA)

Boarea 30,9 kvm Vån 2 av 2

Visas Sön 8/1 12.00-12.30Mån 9/1 18.30-19.00

Mäklare Johan Stenis 073-346 02 20

1:a Nacka | Björknäs
Värmdövägen 629

Utgångspris 2 190 000 kr

Avgift 2 594:-/mån (inkl värme, kallvatten)

Boarea 39 kvm Vån 1 tr av 7 (Hiss)

Visas Sön 8/1 12.00-12.30Mån 9/1 19.00-19.30

Mäklare Elin Bolin 0708-550 200

1:a Värmdö | Porslinskvarteren
Stig Lindbergs gata 19B

Utgångspris 2 290 000 kr

Avgift 3 027:-/mån (inkl värme, VA, basutbud tv,

bredband. Varmvatten tillkommer)

Boarea 57,5 kvm Vån 3 av 3 (Hiss)

Visas Sön 8/1 13.00-13.30Mån 9/1 18.00-18.30

Mäklare Elin Bolin 0708-550 200

2:a Gustavsberg | Centrum
Mariaterrassen 4

Endast hembesök.

MediFot

KONTORSLOKAL/förråd 

42 kvm, 3 600:-/månad 
uthyres i Magneberg. 
Tel: 0707-18 20 60

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

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

www.dinadv.se

Logotype, hemsidor, design, formgivning, layout,  
original, illustrationer, tryck och produktion m.m.

Tel: 073-651 56 34      www.redelkdesign.se

Reklambyrå för Nacka & Värmdöföretagareanna.korpar@epistula.se 
”Från ax till limpa” 

Redovisningskonsult 
Anna Korpar 
0708-30 20 28

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

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

INDUSTRIMARK
i Hemmesta uthyres
Från 100 m2–20.000 m2.

Tel Roger 0707-18 20 60
varmdofastigheter@live.se

Bra redovisning till ett bra pris  
bokslut och deklarationer m.m. 

www.ercaredovisning.se 
Monica 070-563 42 74

+ + +ERCA
    redovisning

Datareparationer/Återställning
Internet/Nätverksinstallationer
Hembesök

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

All tänkbar data-  
och telefonservice 
Hembesök

Välplanerad & mycket ljus hörntvåa

Inglasad balkong näst högst upp

Renoveringschans!

EKTORP 2 rok, 58,5 m²
PRIS 2 250 000 kr AVGIFT 2 924 kr/mån VISAS Sön 8/1

kl 13.00-13.30. Mån 9/1 17.30-18.00 HISS Ja ADRESS

Edinsvägen 2 VÅNING 7 EP 168 kWh MÄKLARE Ina

Olehed TELEFON 08-556 184 42
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Sjöutsikt

Balkong med em- & kvällssol

Renoverat kök & badrum 2014

NACKA 3 rok, 68 m²
PRIS 2 495 000 kr AVGIFT 3 249 kr/mån HISS Ja

ADRESS Henriksdalsringen 1 EP IU 

MÄKLARE Caroline Baarsen TELEFON 08-556 184 43
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SALTSJÖ-BOO 5 rok, 134 m²
PRIS 5 650 000 kr AVGIFT 4 850 kr/mån 

ADRESS Eriksviksvägen 1B BYGGÅR 2013 EP IU 

MÄKLARE Caroline Baarsen TELEFON 08-556 184 43
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NACKA 3 rok, 75 m²
PRIS 3 950 000 kr AVGIFT 4 510 kr/mån HISS Ja

ADRESS Mjölnarvägen 16 BYGGÅR 2012 VÅNING 7

EP 115 kWh MÄKLARE Alexander Roussakoff

TELEFON 08-556 184 37
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NACKA 3 rok, 67,5 m²
PRIS 2 900 000 kr AVGIFT 3 723 kr/mån

VISAS On 11/1 kl 17:30-18:00, Sö 15/1 kl 13:00-13:45

ADRESS Fasanvägen 31 EP 136 kWh MÄKLARE

Cesar Fuentes TELEFON 08-556 184 34
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NACKA 1 rok, 27 m²
PRIS 1 795 000 kr AVGIFT 1 343 kr/mån HISS Nej

VISAS Sö 22/1 kl 14:00-14:30, Må 23/1 kl 17:30-18:00

ADRESS Alphyddevägen 53 VÅNING -2 EP 126

MÄKLARE Louise Samsioe TELEFON 08-556 184 33
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NACKA  |  Nacka Forum, Torghuset högst upp  |  TEL 08-716 17 00  |  WWW.SVENSKFAST.SE/NACKA  |  Värmdö  |  Odelbergs väg 13B  |  TEL 08-570 365 00  |  WWW.SVENSKFAST.SE/VARMDO

ADVOKATER

REKLAM

IT
Tjänster & 
Service

BOKFÖRING

SpecialisterFöretagens
Marknad

FOTVÅRDUTHYRES



Björn Pettersson
Målerifirma

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

strands fönsterputs
släpp in ljuset! 

0760-47 07 66
www.strandsfonsterputs.se  Rutavdrag 50%

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

070-778  28  18

www.anund.nu

FULA KÖKSLUCKOR?
Vi lackerar dina 

köksluckor, lådor och 
dörrar i valfri kulör. 

Högklassiga jobb. 
Bra priser. 

Transport finns.
Du kan betala med kort.

December – januari
Boka nu, få 10% rabatt
(Gäller t. o. m. 31/1-17)

LACKAT & KLART AB
Gjutarvägen 5 - Saltsjö-Boo

TEL 718 26 50
www.lackatoklart.se

Markiser & Persienner 
3 års garanti 

• Svensk tillverkning • 
• Hög kvalitet •

570 165 50, 

070-674 68 40 Ingarö

www.varmdomarkiser.se

Persienner, Markiser mm

Er leverantör i
Värmdö / Nacka
57140525

www.arnesmarkis.nu

Kvalitet till LÅGPRIS

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

MARKISER & PERSIENNER
även service och montering

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

A. LUNDMARK 
MÅLERI & BYGG

Vi uför Badrumsrenoveringar,
till- och ombyggnationer 

samt måleriarbeten.
Även helentreprenad.

Vi innehar F-skattsedel
070-747 28 25

Avlopp 
entreprenad 
sprängningar
i Sthlms skärgård

Mail:  
skarentab@gmail.com

Fasadrenovering
Murning

Öppna spisar
Badrumsrenovering

Behörig våtrum

070-567 50 68
rogge.mur@telia.com

Roger Andersson
Byggnads AB

Mur • Puts • Kakel

08-776 21 00 • 070-576 21 00

GARAGEPORTSPECIALISTEN HJÄLPER 
DIG ATT HITTA RÄTT GARAGEPORT

Tel 070-576 21 00

J Christensen AB

- Allt inom bygg 
- och våtrum 

BYGGARE 

www.din-byggare.nu

Medlem i SMS
Kostnadsfri offert. Innehar F-skattsedel

070-735 31 70

FUKT, MÖGEL, ASBEST 
KRYPGRUND/VIND 
ÅTERSTÄLLNING 
BÅTSANERING 

RIVNING
JOUR

Personlig skadehantering sedan 1987

08-82 22 00
www.refix.se

Ulf Mårtenssons Golv

Specialitet golvslipning 

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

Täppan ab
Trädvård & trädfällning

Sektionsfällning

Fruktträdsbeskärning

www.tappan.se

Fritt hembesök & offert.
Ring 715 00 88

www.ormingemaleri.com

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

KLF Gräv & Last
Schakt- & markarbeten

Tel: 070-516 88 79
klf.solsidan@gmail.com

Trädfällning
Saltsjö-Boo
Tel 0736-24 26 02

BRUAB AB
ett byggföretag etablerat 1990

Erbjuder full entreprenad.

Tel: 070-518 46 07
bruab@telia.com

Tel 08-571 402 02 
www.varmdo-solskydd.se

• Markiser
• Persienner
• Rullgardiner
• Lamellgardiner

Carinas Måleri
070-486 77 88

www.carinasmaleri.se
Innehar f-skatt

• Service • Reparation • Nyinstallation •
Mobiltfn 070-713 71 17

Fax 570 199 95

Hästkroken 19, 139 36 Värmdö

VEM SKOTTAR TILL ER I ÅR? 

Vi hjälper er med maskinell snöröjning  

och handskottning. Även fastighetsskötsel  

och trädgårdskötsel m.m. 

Med abonnemang, allt efter era önskemål. 

Även BRF och fastighetsbolag m.m.  

är välkomna att höra av sig.

Ditt lokala trädgårdsföretag Värmdö/Nacka

RING FÖR ETT KOSTNADSFRITT HEMBESÖK
Kennet Nilsson 0735-323 933, kennet_forvaltning@hotmail.com

Förvaltningsservice AB

Vi  
ombesörjer 
RUT-avdrag

Värmdö Städ & Fix
Städ, fönsterputs,
flyttstädning mm.

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

DIN LOKALA ELINSTALLATÖR 

• Elinstallation inom ny-  
och ombyggnad

• Service/felsökning
• Solceller
• Linjearbeten
• Egna skyliftar upp till 15 m

08-570 289 86
Återvalls ind. område,  

134 64 INGARÖ

e-mail: info@elvingsel.se

EL-VINGS EL AB

Din lokala totalentreprenör på värmepumpinstallationer

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning på 

08-718 28 38     www.varmekompaniet.se

BERGSPRÄNGNING 
MATJORD & MARKARBETEN

Kjell Jinneby Allservice AB
070-657 83 24

-Allt inom golv och renovering- 
nackainredning.se   070-7554311

 Bergvärme  Vattenpumpar

 Vattenfilter  Avsaltningar

 Enskilt avlopp  Ö-jobb

Tel 073-568 65 70
www.skargardensrorservice.se

SNICKARE/
PLATTSÄTTARE
45 års erfarenhet • Bästa referenser 

Diicon A.T. AB
070-88 77 203

Trädfällning 
med kranbil

Nu med rutavdrag
08-571 44 990 info@lindsservice.se www.lindsservice.se

Värmdöviks Måleri

Ring oss för fri offert 
070-743 00 30

Medlem i SMS

Välgjorda 
arbeten utföres

Telefon 08-645 47 90
Vi tillämpar ROT-avdrag

TRÄDPLOCKAREN
I STOCKHOLM

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

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

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!

Allt inom Flytt & Flyttstäd
Beställ nu och få paketpris!
08-31 71 78, 072-332 04 99 
för kostnadsfri  
offert!
www.nackaflyttstad.se

-50%

NACKA – VÄRMDÖ
Bygg & Badrumsrenoveringar AB

Din lokala hantverkare 
Behörig våtrum  

Alltid gratis kostnadsförslag
0708-31 39 12 / 0708-31 39 14

 Murning av skorstenar och öppna spisar

 Murning/putsning av grunder 

 Tätning av rökkanaler 

 Montering av kassetter/insatser 

 Skärgårdsarbeten Te
l: 
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TAKARBETEN

ELINSTALLATIONER

FÖNSTERPUTS

TOMTARBETEN

PERSIENNER

GOLV

VVS ARBETEN

MÅLNING

MURARE

FLYTTFIRMOR

Yrke & Hantverk

STÄDNING

BYGGNADSARBETEN
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TISDAG 3/1 ONSDAG 4/1 TORSDAG 5/1 FREDAG 6/1 LÖRDAG 7/1 SÖNDAG 8/1

6.00 Rapport. 

6.05 Gomorron Sve-

rige sammandrag. 

6.30 SVT Nyheter. 

6.40 Gobitar ur Gomorron 

Sverige. 

6.55 Gomorron Sverige. 

10.00 Engelska Antikrundan. 

11.00 Sverige idag  

– årskrönika. (R) 

12.00–14.00 Vinterstudion. 

12.15 Längdskidor. 

13.00 Alpint.  

14.00 Sportens årskrönika. (R) 

15.15 Längdskidor. 

16.15 Alpint. Världscupen.  

17.15 Inför Idrottsgalan. 

17.30 Bettans Taxi. (R) 

18.00 Nyheter.  

18.20 Bil- och båttokig. 

18.30 Välkommen till Järbo 

State. 

19.30 Nyheter. 

20.00 Allsång på Skansen – 

sommaren 2016. 

21.00 Turist. 

22.55 SVT Nyheter. 

23.00–06.00 Nattsändningar.

6.05 Gomorron Sve-

rige sammandrag. 

6.30 SVT Nyheter. 

6.40 Gobitar ur Gomorron 

Sverige. 

6.55 Gomorron Sverige. 

10.00 Engelska Antikrundan. 

11.05 Inför Idrottsgalan. 

11.15–13.45 Vinterstudion. 

11.30 Längdskidor. 

13.45 Stjärnorna på slottet.  

14.45 Årets retro. (R) 

15.45 Gomorron Sverige 

 sammandrag. 

16.10 Mina eftermiddagar 

med Margueritte. 

17.30 Strömsö. 

18.00 Nyheter. 

18.20 Bil- och båttokig. 

18.30 Robert Wells – 30 år 

som artist. 

19.30 Nyheter. 

20.00 Charleys tant. 

22.30 Joan Rivers – don’t start 

with me. 

23.40 SVT Nyheter. 

23.45–3.15 Årets retro. (R) 

5.30–6.00 Strömsö. (R) 

6.05 Gomorron Sve-

rige sammandrag. 

6.30 Nyheter. 

6.55 Gomorron Sverige. 

10.00 Engelska Antikrundan.  

11.00 Toppmötet. (R) 

12.00 Allsång på Skansen – 

sommaren 2016. (R) 

13.00 Robert Wells – 30 år 

som artist. (R) 

14.00 Inför Idrottsgalan. 

14.05 Skidskytte. Världscu-

pen. Herrarnas sprint 10 km. 

15.40 Sheriffen i Övergran. 

15.55 Året var 1967. (R) 

16.55 Årets retro. (R) 

17.55 Nyheter. 

18.10 Bil- och båttokig. 

18.30 Drottningholms slott – 

ett kungligt hem. 

19.30 Nyheter. 

20.00 ESC 2016 Krönikan. 

21.00 Toppmötet. 

22.00 Ishockey. Junior-VM. 

Bronsmatch. 

0.00 SVT Nyheter. 

0.05–1.05 Årets retro. (R) 

4.55–6.55 Nattsändningar.

6.55 Allsång på 

Skansen – somma-

ren 2016. (R) 

7.55 Drottningholms slott – 

ett kungligt hem. (R) 

8.55 Drottningholms slott – 

ett kungligt hem. 

9.55 Bettans Taxi. (R) 

10.25 Inför Idrottsgalan. 

10.30–15.55 Vinterstudion. 

10.45 Längdskidor.  

14.05 Skidskytte. 

15.55 Årets retro. (R) 

16.55 Välkommen till Järbo 

State. 

17.55 Nyheter. 

18.10 Bil- och båttokig. 

18.30 Drottningholms slott  

– ett kungligt hem. (R) 

19.30 Nyheter. 

20.00 På spåret. 

21.00 Grotesco  

– en näradödenrevy. 

22.30 Al Pitcher: Fy fan 

 Sverige! 

23.30 SVT Nyheter. 

23.35 Årets retro. (R) 

0.35–6.30 Nattsändningar.

6.30 Robert Wells – 

30 år som  artist. 

7.30 Året var 1967. (R) 

8.30 Inför Idrottsgalan. 

8.35 Vintermagasin. 

9.00–16.30 Vinterstudion. 

9.15 Alpint. Världscupen. 

11.30 Skidskytte. 

12.15 Alpint. Världscupen.  

14.30 Längdskidor.  

16.05 Vinterstudion. 

16.30 Inför Idrottsgalan. 

16.40 Barry’s bespoke bakery.  

16.50 På spåret. (R) 

17.50 Helgmålsringning. 

17.55 Nyheter. 

18.10 Bil- och båttokig. 

18.30 Melodifestivalens års-

krönika 2016. 

19.30 Rapport. 

19.45 Sportnytt. 

20.00 Stjärnorna på slottet. 

21.00 Delhis vackraste 

 händer. 

22.00 Veronica Maggio – live 

från Stadion. 

23.10 SVT Nyheter. 

23.15–1.25 Nattsändningar.

6.55 ESC 2016 Krö-

nikan. (R) 

7.55 Stjärnorna på slottet. (R) 

8.55 Inför Idrottsgalan. 

9.00–16.55 Vinterstudion. 

9.15 Alpint. Världscupen.  

11.30 Längdskidor.  

12.30 Skidskytte. 

13.30 Alpint. Världscupen. 

14.40 Skidskytte.  

15.30 Längdskidor.  

16.55 Allsång på Skansen – 

sommaren 2016. (R) 

17.55 Nyheter. 

18.15 Landet runt  

– årskrönika 2016. 

19.00 Nyheter. 

20.00 Så ska det låta. 

21.00 Konsert för Ted 

 Gärdestad. 

22.00 Ted Gärdestad – För 

kärlekens skull. (R) 

22.45 SVT Nyheter. 

22.50 Årets retro. (R) 

23.50–0.50 Välkommen till 

 Järbo State. (R) 

4.45 Sportspegeln. (R) 

5.15–6.00 Landet runt.

12.55 Relâche, 

 balett med musik 

av Satie. (R) 

13.35 Dansföreställning utan 

koreograf. (R) 

13.55 Ahmed och Team Physix. 

14.05 Världens Sofia Jannok. 

14.35 Renskötarna. (R) 

15.05 Romantik i djurvärlden. 

16.05 Mozart och mumsmums.  

17.05 Andreas till Gald-

høpiggen. (R) 

17.20 Nyheter. 

17.55 Bensinstation  

i trädgården. 

18.00 Engelska Antikrundan. 

19.00 Framtidens mat. 

19.50 Det goda livet. 

20.00 Doctor Thorne. 

20.50 Dance music now. (R) 

21.00 Nyheter. 

21.45 What remains. (R) 

22.35 Best of Bråvalla 2016. 

23.35–5.05 Nattsändningar.

12.55 Hitlåtens 

historia. (R) 

13.25 Gossopran i världsklass.  

13.45 Ahmed och Team  Physix. 

14.05 Världens Sofia Jannok. 

14.35 Renskötarna. (R) 

15.05 Romantik i djurvärlden. 

16.05 Framtidens mat. (R) 

16.55 Grillat med Hrefna. (R) 

17.20 Nyhetstecken. 

17.30 Oddasat. 

17.45 Uutiset. 

17.55 Lägenhet i 50-talsstil. 

18.00 Engelska Antikrundan. 

19.00 Framtidens mat. 

19.50 Det goda livet. 

20.00 Doctor Thorne. 

20.50 Den sömniga 

 revolutionen. (R) 

21.00 Nyheter. 

21.45 Ishockey. Junior-VM. 

23.30 Carl Jonas Love Alm-

qvist. (R) 

0.30–5.05 Nattsändningar.

11.30 Renskötarna. 

12.00 Nyheter. 

12.05 Doctor Thorne. (R) 

12.55 Hitlåtens historia – 

 Living next door to Alice. (R) 

13.25 Inför Idrottsgalan. 

13.35 Sportens årskrönika. (R) 

14.35 Alpint. Världscupen. 

Herrarnas slalom, första åket. 

15.40 Inför Idrottsgalan. 

15.45 Andreas till Gald-

høpiggen. (R) 

16.00 SVT Nyheter. 

16.05 Framtidens mat. (R) 

16.55 Bensinstation  

i trädgården. (R) 

17.00 Best of Bråvalla 2016.  

18.00 Alpint. Världscupen.  

19.00 Framtidens mat. 

19.50 Det goda livet. 

20.00 Förbjuden kärlek. 

21.20 Barn i film. 

23.00 Asta Nilssons sällskap. 

0.25–5.05 Nattsändningar.

10.05 Gudstjänst. 

10.50 Tystnad, 

tagning, Brahms. (R) 

11.35 Renskötarna. (R) 

12.05 SVT Nyheter. 

12.10 Förbjuden kärlek. (R) 

13.30 Hotellet. (R) 

14.55 Inför Idrottsgalan. 

15.00 Sportens årskrönika. (R) 

16.00 SVT Nyheter. 

16.05 Framtidens mat. (R) 

16.55 Lägenhet i 50-talsstil. 

17.00 Best of Bråvalla 2016. 

17.50 Det goda livet. 

18.00 Engelska Antikrundan. 

19.00 Vårt enda liv med katt. 

20.00 Marie-Louise Ekmans 

utflykter. 

21.00 Vem är rädd för Virginia 

Woolf? 

23.05 Tana älv – mellan tre 

länder. (R) 

0.05 Renskötarna. (R) 

0.35–5.05 Nattsändningar.  

9.05 Grillat med 

Hrefna. (R) 

9.30 Mozart och mums-mums. 

10.30 Barn i film. (R) 

12.15 SVT Nyheter. 

12.20 Hugo och Josefin. 

13.40 Renskötarna. (R) 

14.10 Världens Sofia Jannok. 

14.40 Skidskytte. 

15.20 Världens natur: Yel-

lowstones starkaste  vargtik. 

16.05 SVT Nyheter. 

16.10 Musik på slottet: Gilles 

Apap. (R) 

17.40 Gossopran i världs-

klass. (R) 

18.00 Engelska Antik- 

rundan. (R) 

19.00 Kulturstudion. 

19.05 Trettondagskonsert. 

20.45 Kulturstudion. 

20.50 Les miserables. 

23.25 Vårt enda liv med katt. 

0.25–5.05 Nattsändningar.

10.05 Gudstjänst. 

10.50 Grindar och 

staket. (R) 

11.00 Marie-Louise Ekmans 

utflykter. (R) 

12.00 SVT Nyheter. 

12.05 Inför Idrottsgalan. 

12.10 Alpint. 

13.10 SVT Forum: Folk och 

försvar. 

16.00 SVT Nyheter. 

16.05 Kulturstudion. (R) 

16.10 Trettondagskonsert. (R) 

17.50 Kulturstudion. (R) 

17.55 Dimmor. 

18.05 Vårt enda liv med  

katt. (R) 

19.05 Världens natur: Venedig. 

20.00 Om kriget kom. 

20.55 Nu ska julen ut. (R) 

21.00 Aktuellt. 

21.15 Papillon. 

23.40 Gudstjänst. (R) 

0.25–5.05 Nyheter. 

6.00 Nanny. 

6.25 Jims värld. 

7.10 Frasier. 

7.35 How I met your mother. 

8.00 Djurakuten. 

9.00 Project runway. 

10.00 Vanderpump rules. (R) 

11.00 Tonårsbossen. (R) 

12.00 Sex and the city. 

13.00 Lyxfällan. (R) 

14.00 Top model. (R). 

15.00 Vanderpump rules. 

16.00 Sex and the city. 

17.00 Lyxfällan. 

18.00 Top model. 

19.00 Tonårsbossen. 

20.00 The accidental husband. 

Brittisk-amerikansk komedi 

från 2008.

21.50 Love happens. 

0.00 Lyckan, kärleken och 

 meningen med livet. 

2.50 Bonnie & Clyde. 

4.20 Client list. 

5.00 Frasier. (R) 

5.25–6.00 Nanny. (R) 

6.00 Nanny. 

6.25 Jims värld. 

7.10 Frasier. 

7.35 How I met your mother. 

8.00 Djurakuten. 

9.00 Project runway. 

10.00 Vanderpump rules. (R) 

11.00 Tonårsbossen. (R) 

12.00 Sex and the city. (R) 

13.00 Lyxfällan. (R) 

14.00 Top model. (R) 

15.00 Vanderpump rules. 

16.00 Sex and the city. 

17.00 Lyxfällan. 

18.00 Top model. 

19.00 Tonårsbossen. 

20.00 Undercover boss US. 

21.00 Navy CIS. 

22.00 NCIS: Los Angeles. 

23.00 Road to Perdition. 

1.25 NCIS: Los Angeles.

2.20 The fixer. 

3.45 Client list. 

4.25 How I met your mother. 

4.50 Jims värld. (R) 

5.10–6.00 Nattsändningar.

6.00 Nanny. 

6.25 Jims värld. 

7.10 Frasier. 

7.35 How I met your mother. 

8.00 Djurakuten. 

9.00 Project runway. 

10.00 Vanderpump rules. (R) 

11.00 Tonårsbossen. (R) 

12.00 Sex and the city. (R) 

13.00 Lyxfällan. (R) 

14.00 Top model. (R) 

15.00 Vanderpump rules. 

16.00 Sex and the city. 

17.00 Lyxfällan. 

18.00 Top model. 

19.00 Tonårsbossen. 

20.00 Lyxfällan. 

21.00 The invention of lying. 

23.00 Two night stand. (R). 

0.50 How I met your mother. 

1.20 NCIS: Los Angeles. 

2.15 The fixer. 

3.40 Client list. 

4.25 Jims värld. (R) 

5.10 Frasier. (R) 

5.35–6.00 Nanny. (R) 

6.00 Nanny. 

6.25 Jims värld. 

7.10 Frasier. 

7.35 How I met your mother. 

8.00 Djurakuten. 

9.00 Project runway. 

10.00 Vanderpump rules. (R) 

11.00 Tonårsbossen. (R) 

12.00 Sex and the city. (R) 

13.00 Lyxfällan. (R). 

14.00 Top model. (R). 

15.00 Vanderpump rules. 

16.00 Sex and the city. 

17.00 Lyxfällan. 

18.00 Top model. Realityserie 

från 2014.

19.00 Tonårsbossen. Svensk 

underhållning från 2013.

20.00 En ny start. Familjefilm 

från 2011.

22.30 Hannibal. 

1.20 The invention of lying. 

3.10–3.55 Chicago PD. 

4.15 Jims värld. (R). 

5.05 Frasier. (R). 

5.30–6.00 Nanny. (R). 

6.00 Back in the game. 

6.20 Ben and Kate. 

7.10 The Goldbergs. 

7.35 Playing house. 

8.00 Made in Jersey. 

9.00 Djurakuten. 

9.30 Gustaf – livs levande. 

11.15 Rodeoprinsessan. 

13.00 Flintstones.

14.50 Millionaire matchmaker. 

15.50 Undercover boss US. 

16.45 Vanderpump rules. 

 Realityserie från 2016.

17.35 Million dollar listing 

New York. Realityserie från 

2015.

19.00 Charlie St Cloud. 

21.00 The secret life of Walter 

Mitty. Komedi från 2013.

23.20 Trance. 

1.20 Honey 2. 

3.25 Chicago PD. 

4.05 Back in the game. (R). 

4.30 Ben and Kate. (R). 

5.15 The Goldbergs. (R). 

5.35–6.00 Playing house. (R). 

6.00 Back in the game. 

6.20 Ben and Kate. 

7.10 The Goldbergs. 

7.35 Playing house. 

7.55 Project runway: Under 

the Gunn. 

8.50 Djurakuten. 

9.20 Flintstones. (R) 

11.05 Millionaire matchmaker. 

12.05 Vanderpump rules. (R) 

12.55 Million dollar listing 

New York. (R) 

14.25 Charlie St Cloud. (R). 

16.25 En ny start. (R). 

18.50 Click. 

21.00 The amazing Spider-

Man 2. Fantasy-action från 

2014.

23.55 The secret life of Walter 

Mitty. Komedi från 2013.

2.15 Blonde ambition. 

3.45 Djurakuten. 

4.10 Back in the game. (R). 

4.30 Ben and Kate. (R). 

5.15 The Goldbergs. (R). 

5.35–6.00 Playing house. (R). 

5.55 Det stora fynd-

kriget – Kanada. Kana-

densisk dokumentär-

serie från 2014.

6.30 Alvin och gänget 3. 

Äventyr från 2011.

7.50 Nyhetsmorgon. 

11.30 Abba i bilder.

12.40 Martian child.

14.50 Laxfiske i Jemen. 

17.00 Young adult. 

18.50 Keno. 

19.00 Nyheterna. 

19.15 Sporten. 

19.20 Väder. 

19.30 Vad blir det för mat.

20.00 Göta kanal 2: Kanal-

kampen. Svensk komedi från 

2006.

22.00 Nyheterna.  

22.30 48 timmar igen. 

0.30 Fight Club. Thriller från 

1999.

3.30 Hugo Cabret. 

5.45–6.15 Det stora fyndkriget 

– Kanada. 

6.15 Polar expressen. 

7.50 Nyhets morgon. 

11.30 Thunderstruck.

13.35 Elizabethtown. 

16.05 The blind side. 

18.25 Lotto, joker och dröm-

vinsten. 

18.35 The blind side. 

18.50 Keno. 

19.00 Nyheterna. 

19.15 Sporten. 

19.20 Väder. 

19.30 Vad blir det för mat. 

20.00 Göta kanal 3: Kanal-

kungens hemlighet. Svensk 

komedi från 2009.

22.00 Nyheterna. 

22.20 Sporten. 

22.24 Vädret. 

22.30 US Marshals. Action 

från 1998.

1.05 Robocop. Science fiction 

från 1987.

3.15 I love you, man. 

5.10–6.10 Brynolf & Ljung – 

Street magic.

6.10 Happy feet.

7.50 Nyhetsmorgon. 

11.30 Mean girls. 

Komedi från 2004.

13.45 Alla älskar Alice. 

Svenskt drama från 2002.

16.20 Wedding crashers. Ro-

mantisk komedi från 2005.

18.50 Keno. 

19.00 Nyheterna. 

19.15 Sporten. 

19.20 Väder. 

19.30 Den ofrivillige golfaren. 

Svensk komedi från 1991.  

I rollerna: Lasse Åberg, Jon 

Skolmen.

22.00 Nyheterna. 

22.20 Sporten. 

22.24 Vädret. 

22.30 The girl with the dragon 

tattoo. Thriller från 2011.  

I rollerna: Daniel Craig, Roo-

ney Mara, Stellan Skarsgård.

1.45 Terminator. Action från 

1984.

3.50–4.55 Martian child. 

6.15 Lego-filmen. 

7.50 Nyhetsmorgon. 

11.30 Sean Banan inuti 

Seanafrika. 

13.05 Marley och jag: De för-

sta hundåren. 

14.50 Monster till svärmor. 

16.55 När Harry träffade Sally. 

17.50 V75-Klubben. 

17.55 När Harry träffade Sally. 

18.50 Keno. 

19.00 Nyheterna. 

19.10 Sporten. 

19.25 Väder. 

19.30 Postkodmiljonären. 

Svenskt frågesportsprogram 

från 2017.

20.00 Repmånad eller hur 

man gör pojkar av män. 

22.00 Nyheterna. 

22.05 Väder. 

22.15 Baksmällan. 

0.20 Maverick. 

2.55–4.55 Fargo. 

5.00–6.00 Brynolf & Ljung - 

Street magic. 

6.00 Det stora fyndkri-

get –  Kanada. 

6.30 Sophia Grace and 

Rosie´s royal adventure. 

7.55 Nyhetsmorgon. 

11.30 School of rock. 

13.50 Anchorman. 

15.50 Pappa på burk. 

17.55 Keno. 

18.00 Trav. V75. 

19.00 Nyheterna. 

19.10 Sporten. 

19.20 Väder. 

19.30 Drömpyramiden. 

19.55 Lotto, joker och dröm-

vinsten. 

20.00 Gladiatorerna. 

21.35 Baksmällan del 2. 

 Komedi från 2011.

22.00 Nyheterna. 

22.05 Väder. 

22.15 Baksmällan del 2, forts. 

23.55 Batman begins. 

2.45–4.55 Collateral damage. 

5.00–5.55 Brynolf & Ljung - 

Street magic. 

5.55 Det stora fyndkri-

get 

– Kanada. 

6.30 De fem legenderna. 

Äventyr från 2012.

7.55 Nyhetsmorgon. 

11.30 Repmånad eller hur 

man gör pojkar av män. 

13.25 Anchorman 2: The 

 legend continues. 

15.50 Two weeks notice. 

17.55 Keno. 

18.00 Bingolotto. 

19.00 Nyheterna. 

19.10 Sporten. 

19.25 Väder. 

19.30 Bingolotto, forts. 

20.00 Farmen. Svensk reality-

serie från 2017.

21.00 Valkyrien. Norsk drama-

serie från 2017.

22.00 Nyheterna. 

22.05 Väder. 

22.15 Goldeneye. 

0.55 Den siste samurajen. 

4.05–4.06 Like crazy. 

7.05 Desperate house-

wives. (R) 

8.00 Top chef. (R) 

9.00 The little couple. (R) 

10.05 Grey’s anatomy. (R) 

11.05 Desperate house- 

wives. (R) 

12.00 Ellen DeGeneres show. 

12.55 Dessertmästarna. 

14.55 Top chef. (R) 

15.55 The little couple. (R) 

17.00 Grey’s anatomy. (R) 

18.00 Mom. (R) 

18.30 Vänner. (R) 

19.30 The big bang theory. (R) 

20.00 Outsiders. (R) 

21.00 Saving Mr Banks. 

23.30 The big bang theory. (R) 

0.00 Mom. (R) 

0.25 Criminal minds. (R) 

1.25 Person of interest. (R) 

2.25 Zero hour. (R) 

3.15 Scandal. (R) 

3.55 Cold case. (R) 

4.40 One Tree Hill. (R) 

5.20–6.00 Nattsändningar.

6.00 Gilmore girls. 

6.45 Star wars rebels. 

7.05 Desperate house-

wives. 

8.00 Top chef. (R) 

9.00 The little couple. (R) 

10.05 Grey’s anatomy. (R) 

11.05 Desperate house- 

wives. (R) 

12.05 Ellen DeGeneres show. 

13.00 Dessertmästarna. 

15.00 Top chef. (R) 

16.00 The little couple. (R) 

17.00 Grey’s anatomy. (R) 

18.00 Mom. (R) 

18.30 Vänner. (R) 

19.30 The big bang theory. (R) 

20.00 The pacifier. 

21.50 Collateral. 

0.10 The big bang theory. (R) 

0.40 Criminal minds. (R) 

1.35 Person of interest. (R) 

2.35 Zero hour. (R) 

3.25 Scandal. (R) 

4.10 Cold case. (R) 

4.55–6.00 Nattsändningar.

6.00 Gilmore girls. 

6.45 Star wars  rebels.  

7.05 Desperate house-

wives. (R) 

8.00 Top chef. (R) 

9.00 The little couple. (R) 

10.00 Grey’s anatomy. (R) 

11.00 Desperate housewives. 

12.00 Ellen DeGeneres show. 

13.00 Dessertmästarna. 

15.00 Top chef. (R) 

16.00 The little couple. (R) 

17.00 Grey’s anatomy. (R) 

18.00 En värsting till syster. 

20.00 Vägens hjältar. 

21.00 100 steg från Bombay 

till Paris. 

23.25 Criminal minds. (R) 

0.20 Universal soldier: Åter-

komsten. 

1.55 Zero hour. (R) 

2.50 Scandal. (R) 

3.40 Cold case. (R) 

4.25 One Tree Hill. (R) 

5.10–6.00 Ellen DeGeneres 

show. (R)

6.45 Star wars rebels.  

7.05 Desperate house-

wives. (R) 

8.00 Top chef. (R) 

9.00 The little couple. (R) 

10.05 Grey’s anatomy. (R) 

11.05 Desperate housewives. 

12.00 Ellen DeGeneres show. 

12.55 Dessertmästarna. 

14.55 Top chef. (R) 

15.55 The little couple. (R) 

16.55 America’s funniest 

home videos. 

17.50 En värsting till syster 2. 

20.00 America’s funniest 

home videos. 

21.00 The big bang theory. (R) 

22.00 King Arthur. 

0.25 Universal soldier: Day of 

reckoning. 

2.35 The originals. 

3.30 Cold case. (R) 

4.15 One Tree Hill. (R) 

4.55 Ellen DeGeneres show. 

5.35–6.00 America’s funniest 

home videos. (R) 

6.45 America’s fun-

niest home videos. 

7.10 Mike & Molly. (R) 

7.30 The middle. (R) 

7.55 Carrie diaries. (R) 

8.50 Brothers & sisters. (R) 

9.45 America’s funniest home 

videos. (R) 

10.15 The middle. (R) 

10.45 En clown till kaffet. (R) 

12.45 Vägens hjältar. (R) 

13.45 Outsiders. (R) 

15.45 The big bang theory. (R) 

16.40 Frankenweenie. 

18.20 Geris spel. 

18.25 Gnomeo och Julia. 

20.00 World’s funniest videos: 

Top 10 countdown. (R) 

21.00 Matte söker husse. 

23.00 Drive angry. 

0.55 Castle. (R) 

1.50 Criminal minds. (R) 

2.45 Major crimes. (R) 

3.35 Fringe. 

4.20 Devious maids. (R) 

5.10–6.00 Nattsändningar.

6.00 Star wars  rebels. 

6.20 Young & hungry. 

6.45 America’s fun-

niest home videos. (R) 

7.10 Mike & Molly. (R) 

7.35 The middle. (R) 

8.00 Carrie diaries. (R) 

8.55 Brothers & sisters. (R) 

9.55 America’s funniest home 

videos. (R) 

10.25 The middle. (R) 

10.55 En clown till kaffet. (R) 

12.55 World’s funniest videos: 

Top 10 countdown. (R) 

13.55 Are we done yet? 

15.40 Familjen Kardashian. (R) 

16.40 Real housewives of New 

Jersey. 

17.40 100 steg från Bombay 

till Paris. 

20.00 America’s funniest 

home videos. (R) 

21.00 Du gör mig galen! 

23.25 Vägens hjältar. (R) 

0.25 Outsiders. (R) 

2.25–6.00 Nattsändningar.

6.30 Nyheter. 

10.00 Melodifesti-

valens  årskrönika 2016. (R) 

11.00 Sportspegeln. (R) 

11.30 Inför Idrottsgalan. 

11.35 Allsång på Skansen – 

sommaren 2016. (R) 

12.35 På spåret. (R) 

13.35 Ted Gärdestad – För 

kärlekens skull. (R) 

14.20 Konsert för Ted  

Gärdestad. (R) 

15.20 Hjärter knekt. 

16.40 Gomorron Sverige. 

17.00 Touchdown. 

17.30 Sverige idag. 

18.00 Nyheter. 

18.45 Fråga doktorn. 

19.30 Nyheter. 

20.00 Oscar och Greta och  

huset de byggde. 

21.00 Toppmötet. 

22.00 Efter Toppmötet. 

22.30 Money for nothing. (R) 

23.50 SVT Nyheter. 

23.55 Delhis vackraste 

 händer. (R) 

0.55–6.00 Nattsändningar.

9.00 SVT Forum: 

Folk och försvar. 

17.00 Via  Sverige. (R) 

17.15 Nyheter på lätt svenska. 

17.20 Nyhetstecken. 

17.30 Oddasat. 

17.45 Uutiset. 

18.00 Vårt liv med hund. 

19.00 Vem vet mest? 

19.30 Förväxlingen. 

20.00 Det hemliga Rom. 

20.55 Inför Idrottsgalan. 

21.00 Aktuellt. 

21.39 Nyheter. 

21.55 Nyhetssammanfattning. 

22.00 Sportnytt. 

22.15 Dox: Huligansparven. 

23.35 Om kriget kom. (R) 

0.30 Förväxlingen. (R) 

1.00 SVT Nyheter. 

1.05 Sportnytt. 

1.20 Nyhetstecken. 

1.30 Gomorron Sverige. 

1.50–5.05 Nattsändningar.

6.00 Nanny. 

6.30 Aftonbladet 

 morgon. 

9.00 Project runway. 

10.00 Vanderpump rules. 

11.00 Tonårsbossen. (R) 

12.00 Sex and the city. 

13.00 Lyxfällan. (R) 

14.00 Top model. 

15.00 Vanderpump rules. 

16.00 Sex and the city. 

17.00 Lyxfällan. 

18.00 Top model. 

19.00 Tonårsbossen. 

20.00 Program ej fastställt. 

21.00 Easy A. 

23.00 The amazing Spider-

Man 2. (R). 

1.55 NCIS: Los Angeles. 

2.40 Project runway. 

3.20 Client list. 

4.05 Ladies of London. 

4.25 Project runway: Under 

the Gunn. (R) 

5.10 Frasier. (R) 

5.35–6.00 Nanny. (R) 

5.50 Nyhets morgon. 

10.00 Dr Phil. 

11.40 Unga  föräldrar. 

12.00 Hem till gården. 

13.00 The coroner. 

14.00 Att bygga sitt drömhus. 

14.55 Halv åtta hos mig: 

 England. 

15.55 Sveriges yngsta 

 mästerkock. 

16.55 Äntligen hemma. 

17.55 112 – på liv och död. 

18.50 Keno. 

19.00 Nyheterna. 

19.30 Farmen. 

20.00 Tillsammans mot 

 cancer. 

22.00 Nyheterna.  

22.50 Väder. 

23.00 Rush Hour. 

23.55 Brottskod: Försvunnen. 

0.55 The good wife. 

1.50 Hawaii five-0. 

2.50 Revolution. 

3.45 Forever. 

4.40–5.50 Nattsändningar.

6.00 Gilmore girls. (R) 

6.45 America’s fun-

niest home videos. 

7.10 Desperate housewives.  

8.05 Top chef. (R) 

9.05 The little couple. (R) 

10.05 Real housewives of New 

Jersey. (R) 

11.00 Desperate housewives.  

11.55 Ellen DeGeneres show. 

12.50 Dessertmästarna. 

14.50 Top chef. (R) 

15.50 The little couple. (R) 

16.50 Grey’s anatomy. (R) 

17.50 Mom. (R) 

18.20 Vänner. (R) 

19.30 The big bang theory. (R) 

20.00 Outsiders. (R) 

21.00 The incredible Burt 

Wonderstone. 

23.00 The big bang theory. (R) 

23.25 Mom. (R) 

23.55 Criminal minds. (R) 

0.50 Person of interest. (R) 

1.50 Zero hour. (R) 

2.45–6.00 Nattsändningar.
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 NVP SISTA FRÅGAN:

Vad ser du mest fram 
emot under 2017?

Eva Olsson, 78 år, 
pensionär, Saltsjö 
kvarn:

– Jag hoppas 
på en bättre värld 
2017, och att Syri-
enkriget ska få ett 
slut.

Thea Hammar-
ström, 14 år, stu-
derar, Skuru:

– Jag ser fram 
emot sommaren 
när jag åker till 
vårt hus i Spanien 
med familj och 
kompisar.

Jesper Cedergren, 
27 år, studerar, 
Nacka: 

– Jag tar exa-
men 2017, och får 
börja jobba som 
sjukgymnast.

Eira Svärd, 13 år, 
studerar, Nacka:

– Jag längtar 
till sommaren då 
jag ska vara med 
kompisarna och 
kaosa.

Vi finns i Värmdö Köpcentrum mitt emot Willys, Fenix väg 4-14
Tel: 08 574 118 00     wermdosangar.se     Välkommen till Värmdös specialbutik för sängar

Wermdö Sängar

Säng Impression

www.englesson.se

Säng
Royal

Englesson
dagar

Säng Master Säng ContinentalSäng Empire

Säng Impression Säng Superior Säng Exclusive

Sängarna visas m
ed bäddm

adrass och sängben som
 tillkom

m
er vid köp.

Det är något speciellt med att köpa ny säng. Den ska ge dig god nattsömn under många år. Med Englesson sängar kan du alltid känna dig
trygg i ditt val av sovkomfort. I över 50 år har familjeföretaget Englesson i Djursholm tillverkat svenskdesignade möbler kända för sin höga 
kvalitet. Varje säng och bäddmadrass byggs för hand i vår egen möbelfabrik, med komponenter av högsta kvalitet. Sängkollektionen omfattar 
sju modeller av välbyggda och hållbara sängar som är praktiska och lättskötta, gjorda av naturmaterial. Välkommen in att prova ut den säng 
som passar just din ergonomi och sovkomfort. Erbjudandet gäller Englesson sängar, bäddmadrasser, ben och tygklädda gavlar 24 dec 2016 - 

  jan 2017.

20% rabatt på Englesson sängar 
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Nu 19920 :-
Säng Impression 180 x 200 cm i 

3 standardtyger med bäddmadrass 
Exclusive 180 x 200 cm
 (Ord.rekpris 24 900 kr).

Ben tillkommer.


