
11 APRIL 2017  | NR 15  | SEDAN 1989 

Läs även nvp.se

V
Ä

R
M

D
Ö

VÄRMDÖ  SID 8

Personal 
sjukskrev sig 
i protest mot 
nytt schema

VÄRMDÖ. En stor omorganisering väntar för personalen på socialkontoret. Anställda 
vittnar om oro på arbetsplatsen och flera säger att de överväger att byta jobb.  SID 4

VÄRMDÖ  SID 4 

14 års fängelse för 
mord i Gustavsberg

NACKA/VÄRMDÖ  SID 14-15 

Värmdö 52 steg upp  
i friluftsrankning

NÄRINGSLIV. Deras 
idé är snäll mot både 
miljö och ekonomi   SID 23

Uppsägningar kan 
hota socialtjänsten

Saltisbagaren 
bakade de 
bästa bullarna

SALTSJÖBADEN  SID 18-19

NACKA – JÄRLA SJÖ – mellan Sickla och Nacka Forum.
Gustaf de Lavals Torg 3. 08-544 70 680.

stalands.seSovplats
på bredden eller höjden.
Just nu! Erbjudanden på sängar och bäddsoffor.

DUX 3003. 2 st. rammadrasser 90�200 cm 
inkl. Xupport bäddmadrass och ben.

Paketpris: 27.710:– (38.705:–)

SELMA. Familjevåningssäng. Grå eller vitlack.

3.995:– (5.295:–) Exkl. madrasser och lådor.

KULTUR. Morandi 
och de Waal möts 
på Artipelag    SID 26-27

SPORT. Boo och  
Älta gör upp  
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KOMMENTARER FRÅN NVP.SE

En stolpe kan inte ersätta en människa. 
Tryggheten ombord på lokalbanorna 
påverkas negativt när de avperso-
naliseras, skrev Lisa Rasmussen, V, i 
landstinget, och Ramzi Ben Youssef, 
V, Nacka kommun, i ett debattinlägg 
på NVP.se med rubriken ”Rör inte min 
konduktör”.

”Tamsons (Kristoffer Tamsons, trafik-
landstingsråd, reds. anm) säger att det är 
oväsentligt om det är en person på tåget 
eller på stationen som ser till att alla är 
ombord och ger klartecken till föraren. 
Så han menar att det inte spelar någon 
roll om det ska finnas en person på varje 
station eller om det ska finnas EN person 

med på tåget?! Hur tänkte han där egent-
ligen?” /Andreas Malmgren

NVP tittade på hur lärarbehörigheten 
såg ut skola för skola i Nacka och Värm-
dö. Många läste artikeln ”Så många 
lärare är behöriga på din skola” på 
nätet, några reagerade också:

”Mycket märkligt med tanke på hur glest 
det varit med utlysta lärartjänster i Värm-
dö. Får de låga lönerna styra över kravet 
på behöriga/legitimerade lärare? Så var 
inte tanken med lärarlegitimationen  
 — utan tvärtom”.  /Patrick Gallagher 
”Aktiva medvetna skolval kommer bli ex-
tremt viktigt i framtiden.” /David Engström

”Hur tänkte han där egentligen?!”

Frågan: Vad ska du  
göra under påsklovet?

Gabriel Sjövall, 6 år, Älta:
–   Jag har packat min väska med alla mina fotbollar för jag 

ska flytta till Älta. Sen ska jag till mormor och äta och sen till 
farfar och äta. Hos mormor brukar jag få ett påskägg med 
godis. 

Samuel Sander, 12 år, Duvnäs Utskog:
– Jag ska till Öland till farmor och mormor och alla mina 

kusiner. Där kommer vi att måla och leta ägg. 

Ronja Östmark, 12 år, Duvnäs Utskog:
– Jag ser fram emot påsken jättemycket, jag ska till 

 äventyrsbadet Kokpunkten i Västerås och bo på hotell. Det 
kommer att bli så roligt.

Mest läst på 
nvp.se 31/3-7/4 
Mest läst i Nacka: 
1. Stenkastning mot polis och 
bilbrand i Orminge
2. Så många lärare är 
 behöriga på din skola
3. Trafikolycka på Saltsjö-
badsleden
4. Afghanska ambassaden 
vill flytta till Duvnäs
5. Man med pilbåge fördes 
bort av polisen

Mest läst i Värmdö: 
1.  Så många lärare är 
 behöriga på din skola
2. Lek i Sjöängen   — en  
gäddesuccé
3.Bert Karlssons bolag 
 kritiserar Värmdö
4. Efter vattenläckan: Många 
kritiska mot dålig info
5. Fågelinfluensan har nått 
Värmdö

KRÖNIKA. Vardagen går på som den bru-
kar. Oftast. Tills något händer som ställer 
allt på huvudet. Då går det fort.

Som i fredags eftermiddag, när veckan 
gick mot helg, och människor istället för-
lorar sina liv eller skadas och alla som rör 
sig ute i samhället ställs inför ovisshet, 
oro och praktiska problem med sådant 
som vi vilken annan fredag som helst 
hade tagit för självklart.

Den tidning du håller i var i det närmas-
te färdig för tryck när informationen om 
händelsen på Drottninggatan nådde ut. 

Kommunerna stärkte sin beredskap 
och skolor och förskolor fick hållas öpp-
na om det fanns barn kvar som föräldrar 
inte hade möjlighet att hämta. Vid sju-
tiden på kvällen kunde Värmdö meddela 
att alla barn hämtats.

Det vi skriver om den här veckan är det 

som var viktigt i våra två kommuner inn-
an händelsen i fredags eftermiddag. Äld-
reomsorgens och socialtjänstens vill-
kor, ungas behov av någonstans att bo 
och andra ungdomars förmåga att kom-
ma på nyttigheter som går att omvand-
la till ett helt nytt företag. Det ska vi fort-
sätta göra.

Roligt under veckan var att elever från 
ett mellanstadium i Värmdö skickade oss 
en hel svärm in-
sändare om vad 
de ser som vik-
tigt och betydel-
sefullt i sin var-
dag. Sådana som 
de ska vi fortsät-
ta att ge en röst i 
tidningen. 

Oavsett vad. 

Lennart Spetz:

När något  
händer går  
det ofta fort

Vad tycker du? 
Håller du med  
eller inte?  

Tyck till på nvp.se

LENNART SPETZ
ANSVARIG UTGIVARE”Sådana som de ska 

 vi fortsätta att ge en  
röst i tidningen.”

Vandalism i Orminge,
mest läst förra veckan. 

NVP listade lärar-
behörigheten.

Tyck till  
på nvp.se 
Läs webbunikt material och 
kommentera det du läser.



Prisbomb!

Priserna gäller på Hemköp Nacka Forum, mån 10/4 – mån 17/4 2017 med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel. Lokala avvikelser kan förekomma.

Nacka Forum

 Lammstek 
 Farmers ,  Nya Zeeland, ca 1,5kg  

    

 89  :- 
         

 /kg 

Avokado
Kenya, Peru, Israel , klass 1 

jfr-pris ca 27,50/kg

5:-/st
för bonuskunder 5:-/st5:-/st

Potatis 2kg
Kok, mos, gratäng och klyft, gäller ej mandel, jfr-pris 2,50/kg 

Max 2 köp/hushåll/vecka 15

3995
för Bonuskunder

/kg

Nötfärs

Irland, färsk, max 15% fetthalt
Max 2 köp/hushåll/vecka 15

 Majonnäs 
 Kavli ,  275g, jfr-pris 36,39/kg  

    

10:-/st
för bonuskunder

Glad 
påsk!

Öppet 
alla dagar

7-23

5   :- 
         

 /st 

Garant Eko  ,  ekologisk, 3dl, jfr-pris 16,67/kg
Max 3/köp/hushåll/vecka 15  

    

Juice
Garant Eko  ,  ekologisk, 1lit

Max 3/köp/hushåll/vecka 15  
    

10   :- 
         

 /st 



S: Moderaterna vill försena och 
 fördyra Slussens ombyggnad
NACKA/VÄRMDÖ. Busstermi-
nalen vid Slussen kan kom-
ma att försenas med flera år 
och utstå försämrad fram-
komlighet. Detta då Modera-
terna i exploateringsnämn-
den lagt fram ett förslag om 
att Söderbergs trappor vid 
Katarinavägen inte bör stäng-
as innan en hisslösning finns 
på plats. Enligt Jan Valeskog, S, ordförande i exploate-
ringsnämnden, bidrar det till en försening av ombyggntio-
nen och påverkar alla delar av planeringen.

– Skulle deras förslag bli verklighet så skulle kost-
naderna för projektet skena iväg, vi pratar om för-
dyringar på flera hundra miljoner, säger Jan Valeskog.

Socialdemokraterna menar att Söderbergs trappor 
måste stängas år 2019 och ersättas av att Lokattens 
trappor återigen öppnar. Enligt S är stängningen av 
trapporna en förutsättning för att komma vidare med 
bussterminalen och Slussenprojektet.
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Socialkontoret befinner sig 
i kris. Nämnden prognosti-
cerar ett underskott på 35 
 miljoner kronor. Nu väntar 
en omorganisation. Paral-
lellt byggs socialkontoret 
om till ett öppet kontors-
landskap — trots att en stor 
majoritet av de anställda 
sagt att de då överväger att 
söka annat jobb.

GUSTAVSBERG. Drygt två år ef-
ter att den senaste stora om-
organisationen gjordes ska 
socialtjänsten, med sina cir-
ka 184 anställda, på nytt om-
organiseras.

I ett första steg ska indi-
vid- och familjeomsorgens 
myndighetsavdelning, IFO 
Myndighet, med cirka 86 
 anställda, minskas från 
fem enheter till tre. Enhe-
ten för ensamkommande 
barn och ungdom samt ar-
bete och för sörjning försvin-
ner liksom två chefstjänster. 
Istället bildas en ny enhet 
för mottagning, försörjning 
och familjerätt. Den nya or-
ganisationen ska sjösättas 1 
september.

Grät öppet
Beskedet kom som en chock 
för många som öppet grät 
på informationsmötet den 
29 mars. 

– Det har varit väldigt 
mycket oro på arbetsplatsen 
sedan i höstas, det är hela 
tiden otroligt rörigt och vi 
får inte veta vad som sker. Vi 
har väldigt mycket att göra, 
och många har sagt upp 
sig. De flesta har en käns-
la av att man bara anställer 
chefer och inga på golvet,  
säger en anställd som vill  
vara anonym.

Ersätts med konsulter
Planerna har redan fått kon-
sekvenser. På enheten för 
ensamkommande barn och 
unga har flera av de anställ-
da slutat. Av nio tjänster har 
tre socialsekreterare ersatts 
med konsulter. 

Fackförbundet Vision 
har, som NVP rapporte-
rat, nyligen gjort en anmä-
lan och krävt åtgärder för 

att förbättra arbetsmiljön. 
 Arbetsmiljöverket konstate-
rade i höstas en stor mängd 
brister vid IFO, ett ärende 
som inte är avslutat.

– Vi undrar varför man slår 
sönder fungerande grupper. 
Individ- och familjeomsor-
gen är ju de svagas före-
trädare i samhället. Det är 
viktigt att ha en fungeran-
de myndighetsutövning 
mot dem, säger Katarina 
Magnusson, huvudskydds-
ombud och ombud för Fack-
förbundet Vision.

22 miljoner i underskott
Bakgrunden till omorgani-
sationen är att socialnämn-
den i fjol gick med ett under-
skott jämfört med budget på 
22 miljoner kronor. Det beror 
främst på fler placeringar ut-
anför kommunen för barn, 
unga och vuxna med bero-
ende. 

Man har också haft högre 
personalkostnader på grund 
av svårigheten att rekryte-
ra socionomer. Det har lett 
till att man i fjol köpt be-
manningstjänster för när-
mare nio miljoner kronor. I 
år prognosticeras ett under-
skott på 35 miljoner kronor. 
För att anpassa sig till kosty-
men måste man se över sina 
kostnader, och titta på möj-
liga samgåenden med andra 
avdelningar, kommuner el-
ler företag.

Parallellt med omorgani-
sationen ska socialkontoret 

byggas om till ett öppet kon-
torslandskap. Detta trots att 
en stor majoritet av de an-
ställda i en enkät nyligen ut-
tryckt att de i så fall över-
väger att söka annat jobb.

– Sektionschefen sa att om 
det inte passar att arbeta i 
ett öppet kontorslandskap är 
det lika bra att säga upp sig. 
Många tog illa vid sig, säger 
en anställd.

– Värmdö har otroligt bra 
personal som vi borde vara 
rädda om. Men Värmdös 
personalvård är under all 
kritik. Många socionomer är 
unga tjejer, och de har lätt 
att få jobb på andra ställen, 
säger en annan  anställd som 
tror att många fler nu säger 
upp sig.

”Utveckla våra arbetssätt”
Sektorchef Maria Lars-
son-Ajne som driver om-
organisationen och om-
byggnationen säger att på 
IFO Myndighet pågår för-
beredelser för den nya  
organisationen.

– Skälet är att vi ska  
förbättra vår förmåga att 
vara effektiv och utveck-
la våra arbetssätt. Alla som  
arbetar på avdelningen 
kommer på något vis att  
beröras, i och med att  
enhetsindelningarna kom-
mer att förändras. Det inne-
bär nya kollegor i gruppen 
eller på enheten och i vissa 
fall ny närmsta chef.
Charlotta Westling

Många anställda överväger 
att  lämna sina tjänster

Larm om kris på 
socialkontoret

Samhällets svagaste kan komma att drabbas på grund av omorganisationen på socialkontoret. Det säger huvudskyddsombudet.  
  ARKIVBILD: NADIA ENEDAHL

ARKIVBILD: NADIA ENEDAHL

14 års fängelse för 
Gustavsbergsmord
Den 59-årige mannen 
dödade kvinnan genom att 
först slå henne och sedan 
utdela knivhugg mot hen-
nes hals. Nu döms han till 
14 års fängelse för mord.

VÄRMDÖ. Natten mellan 
den 26 och 27 augusti för-
ra året larmades polis till 
en adress i Gustavsberg 
efter uppgifter om bråk 
i en lägenhet. När polis-
patrullen kom till platsen  
påträffades en avliden 
kvinna i 40-årsåldern. 

I  lägen heten g reps 
59-åringen misstänkt för 
att ha dödat kvinnan.

Enligt domen har man-
nen inledningsvis till-
delat ett flertal slag mot 
kvinnans huvud och ar-
mar samt tagit ett grepp 
om hennes hals. Han har 
även skurit henne och 

huggit henne med kniv i 
halsen. De rättsmedicin-
ska undersökningarna 
visade att kvinnan dog av 
en 8–10 centimeter lång 
stickskada på halsen. 

Vid häktningsförhand-
lingen den 28 augusti  
erkände 59-åringen att 
han hade dödat kvinnan. 
Han sa då att det hade va-
rit slagsmål mellan dem 
och att han hållit en kniv 
mot hennes hals. Han 
ändrade senare berättel-
sen och förnekade att han 
bragt kvinnan om livet.

Trots sitt nekande fin-
ner Nacka tingsrätt man-
nen skyldig till mord. 
Förutom fängelsestraffet 
på 14 år ska han betala 
skadestånd på drygt  
350 000 kronor till kvin-
nans anhöriga.
Anna-Karin Blom

Nyheter

” Vi undrar varför 
man slår sönder  
fungerande 
 grupper. Individ- 
och familjeom-
s orgen är ju de 
svagas företrädare 
i samhället” 
Katarina Magnusson, 
 huvudskyddsombud

Lastbilsdådet på Drottning-
gatan i fredags medförde 
inte något höjt säkerhets-
läge i Nacka eller Värmdö. 
Kommunerna följde 
händelseförloppet under 
helgen och igår deltog man 
i en nationell tyst minut.

NACKA/VÄRMDÖ. Nacka och 
Värmdö följde kommuner-
na utvecklingen under hel-
gen.

Stora delar av kollektiv-
trafiken, bland annat pen-
del- och tunnelbanetrafi-
ken, stängdes under flera 
timmar på fredagen vilket 
försvårade för de som skul-
le ta sig hem. Långa bilköer 
ringlade ut mot Nacka och 
Värmdö under eftermidda-
gen och kvällen.

I Värmdö höll alla sko-
lor och förskolor öppet tills 
alla barn var hämtade. Vid 
klockan 19 på fredagskväl-

len meddelade man att alla 
barn var hämtade.

Klockan 12.00 igår, mån-
dag, hölls en nationell tyst 
minut för att hedra offren. 
Både Nacka och Värmdö 
deltog. I Nacka deltog med-
arbetare och verksamhe-
ter från sina respektive ar-
betsplatser. I Värmdö hölls 
Gustavsbergsteatern öp-
pen under förmiddagen 
för den som ville sända 
kondoleanser.

– Vi kommer att fortsät-
ta följa utvecklingen, om 
det skulle visa sig att nå-
gon av de döda eller ska-
dade är från Nacka har vi 
beredskap för att till exem-
pel kalla in ett kristeam. 
Men vi har inte fått några 
indikationer om att några 
Nackabor skadats eller dö-
dats, säger Mats Gerdau på 
söndagen.
NVP

Skolor höll öppet till 
alla barn hämtats



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

Du hittar oss på Värmdö Marknad
citygross.se

BUTIK

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

Glad 
Påsk!
Välkommen till den goda sidan

Priserna gäller t.o.m. söndag 16/4 2017. Reservation för slutförsäljning och tryckfel.
Öppet hela 

påsken för dig!

7-22

Ägg 20-pack
Stjärnägg L/XL
Jfr. pris 1,25/st

Max 2 förp/hushåll

24_ot/förp

Zoegas, gäller ej: Hazienda, Estanzia, Hela bönor, Ekologiskt, rättvisemärkt

Löfbergs gäller ej: Serenad, Harmoni, Genuin

Zoegas, Classic, Gevalia, 
Löfbergs, Lavazza, Favorit

Max 1 köp/hushåll

79· 
3 för

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

Hel sida, vakuumförpackad
Salmo salar, Odlad Norge

Max 2 sidor/hushåll

139· /kg

Vid köp av hel sida

Jfr. pris 83,26/kg

59_ot/förp

Lösviktsgodis
Cloetta

Max 2 kg/hushåll

49_ot/kg

Gröna Vindruvor

Max 2 förp/hushåll

10· /förp

Kavring, Vörtbröd

20· /st

Nybakat i 
eget bageri!

19_ot/hg

Jakobsdal

Från vår 
deli!skaldjur från 

säkra bestånd!

Varmrökt lax

Salmo salar, Odlad Norge

249· /kg

Löjrom

Spara 30:-/st

39_ot
Kortpris!

/st

Fika i vår t café!

15· /erbj
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citroen.se

NYA CITROËN C3
36 färgkombinationer

Bränsleeffektiva motorer

Citroën Advanced Comfort®

CITROËN  SALTSJÖ-BOO • PRÄSTKRAGENS VÄG 15 • TELEFON 08-556 616 50

Gäller ordertecknade bilar t.o.m. 30 juni 2017 om inget annat anges av din Citroën-återförsäljare. Priset är inklusive AC, exklusive tillägg för metalliclack och andra tillval och går ej att kombinera med andra avtal, erbjudanden och värdecheckar. Bilen på bilden 
kan vara extrautrustad. Bränsleförbrukning blandad körning 3,6 - 4,8 l/100 km, utsläpp 94 - 110 g CO2/km.

NU FR. 127.900:-
Privatleasa fr. 2.190:-/mån

Nyheter

Offren yngre än 18 år i flera av rånen

 Sedan årsskiftet har 20 
rån anmälts i Nacka. Vid 

sju rån var offren yngre än 18 
år. Vid ett fall rånades två 
personer. 
Utredningarna av fem rån är 
av olika anledningar nedlag-
da, främst på grund av avsak-
naden av signalement. Tre av 

de nedlagda rånen är rån mot 
personer yngre än 18 år. 
Förutom de 20 rånen har nio 
anmälningar av stöld mot 
person anmälts under samma 
tidsperiod. 
I de fallen har brottet rubric-
erats som väskryckning eller 
fickstöld.

Alliansen vill 
sälja G-studion
VÄRMDÖ. Värmdöallian-
sen vill på nytt utreda 
en försäljning av Dekor-
huset och G-studion. 
I fjol sa kommunen nej 
till att sälja delar av hus-
hållsporslinsfabriken 
till Rikshem och till två 
olika bud från konstnä-
rerna, dels då man inte 
ville gå in och borga för 
ett lån, dels för att man 
ansåg ett av buden för 
lågt. Efter det har fast-
ighetsbolaget Fondex-
gruppen lagt ett nytt 
bud på husen. Nu vill 
Alliansen på nytt utreda 
en försäljning och har 
gett kommundirektören 
i uppdrag att utreda en 
försäljning, alternativt 
att kommunen fortsät-
ter förvalta fastigheter-
na på kort och lång sikt. 
Uppdraget ska redovisas 
i augusti och inkludera 
ekonomiska konsekven-
ser av båda alternativen.

Hotade slå ihjäl 
sina föräldrar
NACKA. I oktober 2015 ska 
den nu 35-årige mannen 
ha hotat sina föräldrar 
att han skulle bränna ner 
deras hus. Han ska även 
ha hotat att slå ihjäl dem 
och ifall de kontaktade 
polisen. 

I augusti samma år 
ska 35-åringen ha slag-
it sin mamma i ansiktet. 
Mannen, som är hem-
mahörande i Nacka, 
åtalas nu för olaga hot, 
övergrepp i rättssak och 
misshandel. 

Han förnekar brotten.

G-studion till försäljning? 

Så ska stöket i 
Forum stävjas
Sju rån mot personer yngre 
än 18 år har skett i Nacka 
sedan slutet av januari. Vid 
minst fyra tillfällen har rånen 
skett i Nacka Forum. Kom-
mun, polis, centrumledning 
och föräldrar går nu ihop för 
att förhindra ytterligare rån 
samt för att stävja stöket i 
köpcentret.

NACKA. Nacka Forum är en 
populär plats för ungdo-
mar. Så har det alltid varit 
enligt kommunens säker-
hetssamordnare Jan Land-
ström. Men under senhös-
ten förra året började man 
se förändringar.

– Då började vi se mer ord-
ningsstörningar och stök 
än vanligt, säger Jan Land-
ström.

Det var också under sen-
hösten som en rånvåg drog 
över Nacka. Mellan den 1 ok-
tober till och den 14 decem-
ber anmäldes 17 rån där per-
soner under 18 år utsattes. 
Tio av rånen skedde i närhe-
ten av Nacka Forum. 

Följer samma mönster
Under första kvartalet i år 
har 20 personrån anmälts i 
Nacka och vid sju av dem har 
offren varit yngre än 18 år. 

– Rånen följer samma typ 
av mönster. Det har varit hot 
om våld, hot om att saker ska 
ske om det polisanmäls. Till-
gripet gods har varit mobi-
ler, dyrare jackor, banko-
matkort samt kontanter. 
Förra året var knivrån van-
liga. I merparten av per-

Tio rån i närheten av köpcentret: ”Följer samma  
typ av mönster. Det har varit hot om våld.”  

”  Man ska nog  
lyssna på sina 
barn och  
ungdomar och  
om man hör att  
de hänger i Forum 
ska man nog  
ställa frågor kring 
vad de gör där.” 
Jan Landström

sig och kan själv hamna i be-
teendet. Det är också viktigt 
att informera dem om att 
inte följa med okända ung-
domar ut ur Forum. Då ökar 
risken att bli rånad.

Han tillägger:
– Det stora problemet är 

att vi där har en miljö där 
ungdomar vistas utan att 
någon har ansvar för dem. 
I skolan, hemmet och på fri-
tidsgården finns det någon 
som har ett fostransansvar, 
men i Nacka Forum finns 
det inte det. Ordningsvak-
ter kan hålla koll och avbry-
ta felaktigt beteende men de 
har inget fostransansvar.

I flera av rånärendena har 
polisen misstänkta. I de fall-
en är gärningspersonerna 
runt 15 år gamla. I några av 
fallen är de yngre än 15 år. 
Anna-Karin Blom

sonrånen som skett i år fö-
rekommer inga knivar, men 
undantag finns, säger Mar-
cus Warneby, gruppchef på 
enheten för ungdomsbrott.

Minst fyra av rånen i år 
har skett i Nacka Forum. 
Den elfte mars rånades två 
unga personer på värdesa-
ker efter att de blivit utlura-
de på terrassen vid bibliote-
ket i Nacka Forum. En större 
grupp ungdomar ska, enligt 
uppgifter till NVP, ha utfört 
rånet. Den 23 mars rånades 
en ung person på sin mobil-
telefon efter att ha blivit ut-
lurad till samma plats. En-
ligt polisen har totalt fyra 
personrån skett på bal-
kongen.

”Det är hemskt”
Centrumledningen har in-
lett ett samarbete med po-
lisen och Nacka kommun 
för att motverka att ytter-
ligare rån och ordningsstö-
rande beteende sker i Nacka 
Forum. Bland annat har man 
nu fler ordningsvakter.

– Det är hemskt att det 
är unga som utsätter andra 
unga för detta. Vi jobbar hårt 
i samband med polisen för 
att motverka att fler saker 
händer. Från vår sida har vi 
satt in fler ordningsvakter, 
de finns tydligt synliga i cen-
trum, och så har vi ett nära 
samarbete och dialog med 
polis och kommun. Vi gör 
allt som står i vår makt för 
att få bukt med problemet 
men vi behöver hjälp från 
polis, kommun och föräld-
rar för att tillsammans kun-
na lösa situationen. Vi är de 
första att säga att vi vill att 
det ska vara tryggt här, sä-
ger Nacka Forums centrum-
chef Sofia Rundström.

Som ytterligare en del i 
det förebyggande arbetet 
har kommunens uppsö-
kande verksamhet Polarna 
sedan januari jobbat mer i 
bland annat Nacka Forum.

Polisens uppfattning är 
att antalet ungdomar som 
hänger i Forum har ökat. 
Men långt ifrån alla begår 

brott, menar Marcus Warne-
by.

– Många är vanliga ungdo-
mar som fikar, shoppar och 
tar bussen hem. De ungdo-
marna är precis som ungdo-
mar är, det vill säga ibland 
lite högljudda och hänger i 
grupper. Långt ifrån alla är 
brottsaktiva men de brotts-
aktiva finns även de där.

Lyssna på era barn
Enligt Jan Landström är det 
en grupp på mellan 20 och 
60 ungdomar som vistas i 
Forum, framförallt under 
vardagseftermiddagar och 
helger. Om man som föräld-
er vet att ens barn brukar up-
pehålla sig där bör man vara 
uppmärksam, menar han. 

– Jag vill inte öka oron, 
men man ska man nog lyss-
na på sina barn och ungdo-
mar och om man hör att de 
hänger i Forum ska man nog 
ställa frågor kring vad de gör 
där. Har man inget ärende 
där så socialiserar man kan-
ske med de som inte sköter 

FO
TO

: J
EN

N
Y 

FR
EJ

IN
G



Tisdag 11 april 2017 Nacka Värmdö Posten  |  7Tisdag 11 april 2017 Nacka Värmdö Posten  |  7

 

  

Hur mår ditt avlopp?
• Slamsugning • Avloppsspolning • Högtrycksspolning • TV-inspektion

• Tankrengöring • Oljesanering • Industrisanering • Torrsugning
•Transport av miljöfarligt avfall • Tömning av dagvattenbrunnar

• Dammbindning • Grävsug

Se hela vårt tjänsteutbud på cija.se 
- Inget jobb är för stort eller för litet för oss. 

JOUR - DYGNET RUNT!

www.cija.se    order@cija.se    08-55 66 17 30

För bordsbokning 08-570 130 50 
eller mejla restaurang@artipelag.se

ARTIPELAG
FIRA PÅSK HOS OSS!
Långfredag till och med annandag påsk serverar vi en delikat 
påskmeny i Artipelag Restaurang. Kombinera gärna med ett besök 
i konsthallen där utställningen Morandi / Edmund de Waal nyligen 
öppnat eller njut av en lunch eller fika i Bådan Buffet & Café.

NY UTSTÄLLNING!
Öppet hela påsken 

”Konstfullt ända 
ut på tallriken”
White Guide 2017

Artipelagstigen 1, Gustavsberg
artipelag.se

Efter rånvågen i slutet på 
förra året kände tre Nacka-
mammor att något behövde 
göras. Tillsammans drog de 
igång Föräldranärvaro på 
Sicklaön. 

NACKA. Ökad vuxennärvaro 
och starta vuxenvandring. 
Det var två av målen som 
Louise Lind Tuvehjelm, Ce-
cilia Öhman och Stephanie 
Worsoes hade när de starta-
de initiativet Föräldranärva-
ro Sicklaön. 

– Vi reagerade på vad som 
hänt under hösten, då flera 
barn blivit rånade. Vi kände: 
”Vi måste göra något”, sä-

ger Louise Lind Tuvehjelm.
Som en första insats startade 

de en Facebook-grupp (För-
äldranärvaro Sicklaön) med 
syfte att sprida information 
och göra föräldrar uppmärk-
samma på vad som hände.

För att ytterligare bely-
sa vad som hände och få 
igång ett ökat föräldraenga-
gemang kontaktade mam-
morna kommunen och an-
ordnade tillsammans med 
dem ett informationsmöte 
till vilket de bjöd in föräld-
rar från området.

– Vi vill ju också att våra 
barn ska vara trygga, där-
för ville vi att oroliga för-

äldrar skulle få veta hur 
polisen och kommunen 
jobbar. Kommunens säker-
hetssamordnare och polis 
var där, likaså Polarna. De 
jobbar stenhårt, nu ville vi 
veta vad vi kunde göra.

Cirka 70 föräldrar kom på 
mötet, som hölls i mars. För-
utom att informera var syf-
tet med mötet att öka vuxen-
närvaron på Sicklaön. 

– Vi ville få igång natt-
vandringen och det har 
några föräldrar tagit tag i. Vi 
fick även respons om att det 
finns pensionärer som kun-
de tänka sig dagvandra, sä-
ger Louise Lind Tuvehjelm.

Nattvandrarna Sicklaön 
tecknade i slutet på mars av-
tal med Stiftelsen Nattvand-
ring.nu. Även Nattvandrarna 
Älta har tecknat nytt avtal.
Anna-Karin Blom

Mammorna som tog  
saken i egna händer

 ”Det ska vara tryggt här”, säger Nacka   
 Forums centrumchef Sofia Rundström.
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Nyheter

F i r a  p å s k  m e d  o s s
Påsk buffé  i  restaurangen

Påskf ik a  i  del in
Godisbut iken öppnar  för  säsongen 

Al la  akt iv i teter  öppna 
Ponnyr idning

Helgt ips !
Påsk buffé  med övernattning på hotel let

f rån 1175. -  ink lus ive  f rukost  och påsk buffé
bok a på 08-562 801 20

www.siggestagard.se

Kaos på Gustavsgården

” De har förstört 
för oss allihop, 
splittrat alla. De 
kommer att förlora 
sin bästa perso-
nal. Jag har älskat 
Gustavsgården, nu 
kommer jag söka 
mig härifrån ” 
Anställd på Gustavsgården

En total rockad väntar de 
anställda på Gustavsgården. 
Nästan ingen av de drygt 
100 fast anställda får vara 
kvar på sina avdelningar. 
På onsdagen sjukskrev sig 
många anställda på demens-
avdelningarna i protest. 
”Det är de boende som blir 
lidande” säger en anställd 
till NVP.

GUSTAVSBERG.  Det var i slu-
tet av mars som de anställda 
kallades till ett informations-
möte där vård- och omsorgs-
chefen Gabriella Rodling in-
formerade om att man hade 
för avsikt att göra schema-
ändringar, men att det inte 
skulle bli så många som be-
rördes. De anställda, varav 
många arbetar deltid, erbjöds 
också att gå upp i arbetstid.

 Orsaken var den ojämna 
bemanningen på olika av-
delningar. 

I förra veckan fick samt-
liga cirka 100 fast anställ-
da undersköterskor på Gus-
tavsgården, utom de cirka 
fem till sex personer som 
arbetar vid containerbo-
endet, förslag till nya sche-
man, som ska börja gäl-
la i maj. För de flesta kom 
schemaändringarna som 
en chock.

– Normalt flyttar man på 
en eller två personer. Men 

här har man rivit upp alla ar-
betsgrupper och flyttar folk 
kors och tvärs genom huset, 
mot vår vilja. På min avdel-
ning är det bara jag kvar som 
kontaktperson, och ett fler-
tal av de boende kommer att 
bli av med sin kontaktper-
son, säger en anställd som 
vill vara anonym.

”De boende blir lidande”
Det här innebär att de bo-
ende inte bara får ny perso-
nal att förhålla sig till utan 
också nya kontaktperso-
ner, något som framförallt 
påverkar personer med de-
mensjukdom. 

– De boende och de anhö-
riga blir lidande. Det kan bli 
ett rent helvete, säger en an-
ställd.

I nuläget uppges det, för-
utom undersköterskorna, 
bara finnas en sjukgymnast 

och två sjuksköterskor kvar 
på Gustavsgården, där det 
bor cirka 106 personer. 

Många av de anställda be-
farar nu att fler anställda 
kommer att sluta på grund 
av rockaden.

– De har förstört för oss 
allihop, splittrat alla. De 
kommer att förlora sin bästa 
personal. Jag har älskat Gus-
tavsgården, nu kommer jag 
att söka mig härifrån, och 
jag tror det blir massuppsäg-

ningar, det känns så när de 
behandlar oss som råttor, 
och då kan de ju fundera på 
patientsäkerheten, säger en 
annan anställd.

– Många kommer att sluta, 
jag vet åtminstone ett antal 
personer, säger en anställd.

Under onsdagen uppgavs 
många anställda ha sjuk-
skrivit sig. En avdelning i 
D-huset ska ha stått helt 
tom på personal, och på en 
annan avdelning har tjäns-

ter tillsatts med extraper-
sonal. Sammanlagt består 
D-huset av tre avdelningar 
med tolv boende på respek-
tive avdelning.

Känner sig värdelösa
– Jag kommer att gå till job-
bet idag, för de boendes 
skull, säger en anställd.

Fackförbundet Kommu-
nal bekräftar att beman-
ningen inte fungerar och 
uppmanar de anställda att 

lämna synpunkter på sche-
maändringarna.

– De signaler vi får är att 
människor känner sig över-
körda och värdelösa. Vi tyck-
er att frivillighet hade varit 
det bästa, än att tvinga folk 
att flytta runt. Som arbetsgi-
vare måste man också visa 
hänsyn till de som arbetat 
länge i de olika husen, säger 
Helen Ryderstedt, Kommu-
nals ombud.

Sektorschef Maria Lars-
son-Ajne säger att man tagit 
fram nya scheman för att ha 
rätt bemanning under dyg-
nets och veckans alla tider.

– En målsättning är att få 
en bättre kontinuitet och 
fördelning av fast personal 
på avdelningarna. 
Charlotta Westling

SALTSJÖ-DUVNÄS.  NVP har ti-
digare berättat att Afghanis-
tans ambassad köpt en vil-
labostad i Saltsjö-Duvnäs, i 

syfte att använda den som 
ambassad. Nacka kommun 
meddelade då att de ville av-
vakta med ett svar, för att ut-

reda om områdets detaljplan 
tillät en ambassad. 

Trots det fick Nacka kom-
mun i förra veckan åka ut 
till villan och ufärda en 
stopporder. Det sedan bo-
ende sett byggarbetare på 
platsen.

Kristina Petterqvist, som är 

bygglovschef på Nacka kom-
mun, berättar att stoppordern 
bara gäller om fastigheten 
byggs om till ambassad.

”En försiktighetsåtgärd”
– Vår bedömning nu är att 
en ambassad är en verksam-
het, och detaljplanen tillåter 
bara bostäder. Vi vet ännu 
inte vilka typer av åtgärder 
som utförs, som en försik-
tighetsåtgärd har vi därför 
utfärdat en stopporder för 
att säkerställa att huset inte 
byggs om till en ambassad.

Elise Ljung, handläggare 
på Nacka kommuns bygglov-
senhet som var på plats, vet 
ännu inte om det gjorts någ-
ra ändringar i huset. 

– Det får vår fortsatta ut-
redning visa. Men är det så 
att man planerar att ändra 
användningen av en bygg-
nad väsentligt, ska man an-
söka om bygglov. Gör man 
inte det är det en överträdel-
se av plan- och bygglagen

Förbudet är förenat med 
ett vite på en halv miljon 
kronor, men det är ännu 

oklart om afghanska am-
bassaden behöver betala. 

– Vite tas bara ut om man 
genomför något man inte 
får, och vi har ännu inte kon-
staterat om det är så. 

Möten nästa vecka
Enligt Nacka kommun ska 
ett möte mellan represen-
tanter från Afghanistans 
ambassad, UD, Utrikes-
departementet, och kom-
munen hållas under nästa 
vecka. 
Gustav Grändeby

Nacka förbjuder bygge av 
ambassad  i Saltsjö-Duvnäs

På Gustavsgården finns det omkring hundra fast anställda undersköterskor. Men ingen av dem får vara kvar på sin avdelning när boendet 
ska ändra schemat. Personalen tycker att de behandlas illa, men oroar sig också för patientsäkerheten. ARKVIBILD: JENNY FREJING

Arbetsgrupper rivs upp — utbrett missnöje bland personalen

Afghanistans ambassad har haft byggarbetare i deras nyin-
köpta fastighet i Saltsjö-Duvnäs, där man hoppats etablera 
sin nya ambassad. Nu har kommunen utfärdat en stopporder, 
eftersom bygget  kan strida mot detaljplanen.



Ditt livs bästa 
kvällar har du 
framför dig!

En gång var tionde år dyker det upp ett bostadsprojekt som får en att häpna.  

The View är ett sådant. När du sett utsikten från våra lägenheter, ja då vill du 

inte vara någon annanstans. Med sin majestätiska placering över inloppet till 

 Stockholm erbjuder The View tveklöst Stockholms bästa sjöläge!

Lördag den 22 april mellan klockan 11 och 13 har vi visning av vår  fantastiska 

utsikt, och vår helt nya visningslägenhet. Den som först bokar tid för avtals-

skrivning får köpa. Välkommen!

Loving the View – Living the Dream!

Visning lördag 22 
april klockan 11–13 
Augustendalsvägen 21
i Nacka Strand 

För mer information:
Jonas Ahnegård, 0708-40 00 24 
jonas@fastighetsmaklarna.se

www.theview.se
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Våren är här, välkommen till

ÅTERVINNINGS- 
CENTRALERNA

Nacka vatten och avfall AB

08-718 80 00

info@nacka.se

www.nackavatten.se

www.nacka.se/avfall

HAR DU FRÅGOR?

Nu knoppas det äntligen i 

trädgårdarna! Du vet väl att 

du kan få ditt trädgårdsavfall 

hämtat hemma hos dig? Med 

ett abonnemang samlar du 

trädgårdsavfallet i ett kärl som 

töms varannan vecka från april 

till november. 

 

Läs mer på www.nacka.se/

tradgardsavfall 

VAD GÖR DU MED DITT  

TRÄDGÅRDSAVFALL?

Från och med Långfredagen den 14 april kan du ta med din pant 

till återvinningscentralen i Boo. 

I den nya storpantautomaten Pantamera Express kan du tömma säckar 

med pant i ett fack, 

sedan sorterar auto-

maten panten åt dig. 

Det är enkelt och 

kladdfritt! 

 

Klockan 10–14 

på Långfredagen 

finns Pantamera/

Returpack på 

plats på Boo 

ÅVC och bjuder 

på fika och visar 

upp automaten. 

Välkommen! 

NYHET!

Återvinningscentralerna i Boo och Östervik  

har öppet hela påsken: 

Skärtorsdag kl. 10–19

Långfredag kl. 10–16

Påskafton kl. 10–16

Påskdagen kl. 10–16

Annandag påsk kl. 10–16

GLAD PÅSK!

Nacka

Nu är det klart hur ”porten” 
till Nacka stad ska se ut. Men 
det blev inte den utformning 
som tjänstemännen och 
medborgarna hoppades på. I 
slutändan fick Moderaterna, 
Centern och MP bestämma.

NACKA. Det är det tredje kvar-
teret i området Nya gatan, 
som idag är en skogsdunge 
mellan Vikdalsvägen/Värm-
dövägen och Nacka stads-
hus, som är föremål för den 
markanvisningstävling som 
annonserades ut under vin-
tern. Av de totalt nio anbu-
den som skickades in skulle 
utformningen vara den av-
görande parametern för det 
slutgiltiga valet.

Och det var upplagt för 
en tävling där medborgarna 
skulle få inflytande. I kom-
munens entré och på hemsi-
dan har besökarna fått möj-
lighet att ge tumme upp åt 
sin favorit. Och tjänstemän-
nen har rankat de totalt nio 

förslagen efter flera olika es-
tetiska kriterier.

Företaget Hökerum Byggs 
förslag fick totalt 19,5 po-
äng av 20 möjliga av tjäns-
temännen. Av de Nackabor 
som röstade fick Nine Doors 
Properties AB flest röster.

Men varken kommunin-
vånarnas eller tjänstemän-
nens förslag fick gehör. För 
på kommunstyrelsens möte 
förra veckan röstade M, C 
och MP, med knapp majo-
ritet, för byggföretaget Stor-
staden Bostads anbud. Ett 
förslag som bara rankades 
som sjätte bäst av tjänste-
männen.

”Djärv och nyskapande”
–Vi hade varit tydliga med 
att vi ville ha en djärv och 
nyskapande arkitektur, och 
det avgjorde till Storstadens 
fördel. Det är en typ av bygg-
nad vi inte har i Nacka, och 
en klassisk gestaltning av in-
nerstadsmiljö, som perfekt 

markerar var staden börjar, 
säger Mats Gerdau, M, kom-
munstyrelsens ordförande 
i Nacka.

Han menar att tjänste-
männens förslag inte var 
tillräckligt djärvt, och att 
kommuninvånarnas favo-
rit var aningen förledande:

–På förslaget som röstades 
fram av kommuninvånarna 
var det mycket grönt på bal-
kongerna, vilket inte riktigt 
kommer att fungera så bra 
året runt i det klimat vi bor i.
Var Nackabornas förslag för 
kontinentalt?

–Inte alls, men vi kan 
inte gå in och styra vad 
människor har på balkong-
erna. Om det är grönt eller 
cyklar. Vi tyckte att Stor-
stadens förslag i sin helhet 
stack ut mer.

Hökerum en S-favorit
Khashayar Farmanbar, S, 
oppositonsråd, som till-
sammans med V, L och KD 
röstade på Hökerums skiss, 
lockades av bidragets håll-
bara lösningar:

– Förutom att det var en 
snyggare byggnad för en 
modern stad med välvda 
balkonger och linjer, såg vi 
det som att Hökerums alter-
nativ presenterade ett mil-
jövänligare alternativ med 
gröna tak, och ekosystem-
tjänster för exempelvis dag-
vatten, säger Khashayar Far-
manbar.
Gustav Grändeby

Nya gatan — dyrast hittills
 • Nya gatan etapp 3 är det kvarter som ska ligga närmast 

Forumrondellen, och ska inrymma 140 bostäder.
• Byggherren Storstaden Stockholm Bostad vann anbudstävlingen.
• Priset per kvadratmeter var det högsta Nacka kommun fått för 
mark någonsin – 18 819 kronor per kvadratmeter, totalt omkring 
200 miljoner kronor.
• De totalt fyra Nya gatan-kvarteren ska rymma mellan 500 och 
800 nya bostäder. Hittills har det försäljningarna gett kommunen 
omkring 600 miljoner kronor, men intäkterna kan variera beroen-
de på hur mycket yta fastigheterna slutligen upptar.

Så kommer entrén 
till Nacka att se ut
Politikerna nobbade folkets vilja
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Ha kul och rör 
på dig i påsk
Lek i äventyrsbadet, simma ut i vår strömkanal  
och möt vårsolen i vår trädgård. Köp god och nyttig 
fika i vårt café eller njut av din medhavda matsäck.  
Utmana dig själv och vänner genom att ta något  
simmärke. På Skärtorsdagen ordnar vi Påskbastu  
på Relaxen för hela familjen 14.00 till 16.00. 

Kassan och caféet är öppna:
Tisdag 11 april 06.15–20.00

Onsdag 12 april 06.15–20.00

Torsdag 13 april, Skärtorsdagen 06.15–18.00

Fredag 14 april, Långfredagen 08.00–18.00
Lördag 15 april, Påskafton 08.00–16.00

Söndag 16 april, Påskdagen 08.00–16.00
Måndag 17 april, Annandag påsk 08.00–18.00

Fler tips:
Prova våra flytvästar
Öva bad- och båtvett
Motionssim, 25 meters bassäng
Kom på vattengympa för alla måndag och onsdag 12.00, 
drop in, ingen föranmälan
Gruppträning, för alla som fyllt 14 år, vi släpper deltagar-
biljetter en timme innan passen
Styrkelokal, för alla som fyllt 14 år

Glad Påsk!

Varmt välkomna!
www.gustavsbergsbadet.se

Vi strävar efter att vara 
Sveriges renaste bad

HALLÅ NACKABO

Under tre träffar får du som senior 
kunskaper om vilka faktorer som 
bidrar till fallrisk, vad du själv kan göra 
för att bli stadigare på benen och hur 
du kan göra din boendemiljö säkrare.

Balansskolan består av föreläsningar 
och aktiviteter som qigong, balans- 
träning och stavgång. Både distrikts-
sköterska, arbetsterapeut, fysio- 
terapeut, dietist samt representant från 
Nacka kommun medverkar i Balans-
skolan. 

Plats

NSC (Nacka Senior Center)  
Ektorp, Ektorpsvägen 17 

Datum (tisdagar)

Träff 1: 25 april  kl 14–16.00 

Träff 2:  2 maj kl 14–15.30

Träff 3:  9 maj  kl 14–15.30

Kostnad

Kursen är kostnadsfri.

Anmälan

Ring  till Nacka kommun  
tfn. 08-718 80 00 (knappval 2).  
Antalet platser är begränsat.  

Nya deltagare som inte varit med 

tidigare har företräde. 
 

OBS! Du kan inte anmäla dig  

förrän 13 april 2017, kl 8.00.

BALANSSKOLAN
för dig som är senior!

Stora bilden till vänster:  Förslaget från Storstaden Bostad som röstades igenom av M, C och MP på 
kommunstyrelsens möte. Ovan till höger Nine Doors Properties förslag, som var folkets favorit. Slutligen 
Hökerums förslag, nedre skissen till höger, som var tjänstemännens favorit. På tjänstemännens lista, där 
anbuden rankades efter gestaltningsvärde och anbudspoäng, kom Storstadens bidrag först på sjätte 
plats.  SKISSER: VERA ARKITEKTER/LILJEWALL ARKITEKTER/KJELLGREN KAMINSKY ARCHITECTURE
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Nacka

20 000 kr
Vitvaror för

när du köper ett
Marbodalkök*

på köpet

Låt din köksresa börja 
på marbodal.se

*Köp kökssnickerier för minst 60 000 kr och få vitvaror för 20 000 kr. Välj ur Marbodals sortiment från NEFF/Siemens/Electrolux. Erbjudandet gäller 6/4-22/5 2017. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

Ny katalog ute nu!

Marbodal Bromma
Archimedesv 1-3, tel 08-515 114 10

www.marbodal.se/bromma

Marbodal Danderyd
Enebybergsv 8, tel 08-544 965 90
www.marbodal.se/danderyd

Marbodal Stockholm
Birger Jarlsgatan 60, Tel 08- 611 50 50
www.marbodal.se/stockholm

Marbodal Kungens Kurva
Geometriv 1B, tel 08 - 556 460 20 
marbodal.se/kungenskurva

Marbodal Barkarby
Herrestav 22, tel 08-12 13 91 21

www.marbodal.se/barkarby

Marbodal InfraCity
Stockholmsv 35, tel 08-716 22 00
www.marbodal.se/infracity

Marbodal Nacka
Gustav de Lavals Torg 3, Stalandshuset

Tel 08-716 22 00, marbodal.se/nacka

Marbodal Södermalm
Bondegatan 41, Tel 08-120 167 60
www.marbodal.se/sodermalm

”Historiskt” eller ”knappast imponerande”?

Nacka kommun gick 175 
miljoner plus förra året. En 
rekordsiffra enligt kommu-
nalrådet Mats Gerdau, M. 
– Det går bra för Nacka nu, 
säger han.
Men Socialdemokraterna är 
inte lika imponerade.

NACKA. Nackas årsredovis-
ning för 2016 visar att kom-
munen gått plus 175 miljoner 
kronor, vilket är 75 miljoner 
kronor mer än man budge-
terat för. I tjänsteskrivel-
sen till kommunstyrelsen, 
som hade sammanträde för-
ra veckan, menar man att 
plusresultatet är ett resul-
tat av låga räntekostnader, 
att nämnderna hållit bud-
get, och inte minst att flera 
försäljningar av kommuna-
la fastigheter ligger bakom.

Mats Gerdau, M, kom-
munalråd i Nacka, hävdar 
att resultatet är historiskt 
för kommunen:

–Det är det största överskot-
tet någonsin, det går bra för 
Nacka nu. Kvarnholmsbron 
blev färdig. Vi lyckades få 
tusen lägenheter klara, och 
1 500 är påbörjade. Vi skapar 
också nya jobb och ligger bra 
i företagsrankningen, vilket 
är viktigt för att fortsätta ha 
en bra ekonomi, säger han.

Den stora markförsälj-
ningen förra året var när 
kommunen sålde ett 25 000 
kvadratmeter stort fastighets-
bestånd, bestående av bland 
annat tre skolor och tio för-
skolor, för 612 miljoner kro-

nor. Av intäkten bokfördes 
45 miljoner kronor in i 2016.

Mer skatteintäkter 
De allt lägre räntekostna-
derna är också en effekt 
av när Nacka kommun sål-
de 25 procent av sitt fastig-
hetsbestånd till Rikshem för 
1,8 miljarder kronor. 

– Men det är också så att vi 
har vridit och vänt på skatte-
kronorna. Alla nämnder, med 
något undantag, har hållit 
budget. Utöver det har skat-
teintäkterna ökat eftersom vi 
har så många Nackabor som 
jobbar, säger Mats Gerdau.

Det finns dock saker som 
skjutits upp under året. 
Bland annat hade fritids-
nämnden ett överskott på 
fem miljoner eftersom pla-
nerade idrottsanläggningar 
inte tagits i drift. Det sam-
ma gäller ett LSS-boende för 
funktionsnedsatta.

– Det är investeringar som 

skjutits fram till 2017 i stäl-
let. Å andra sidan har vi gjort 
flera saker som vi inte bud-
geterat för. Bland annat sa-
nerat mark för 18 miljoner 
kronor vid förlängningen av 
tvärbanan och vid student-
bostäderna i Ektorp.

S är kritiska 
Khashayar Farmanbar, S, 
oppositionsråd i Nacka kom-
mun, tycker att det är synd 
att investeringarna i social 
omsorg och att utvecklingen 
av idrottsplatserna Björknäs 
IP, Myrsjö IP och Nacka fot-
bollstält, åsidosatts.

Vidare menar socialdemo-

kraternas oppositionsråd att 
taktiken att sälja skolor och 
äldreboenden för att sänka 
skatten inte är hållbart.

– Nacka säljer fastigheter 
och hyr tillbaka istället. Un-
der en period på i genomsnitt 
tolv år är hyran låst. Nyligen 
höjde kommunen hyran för 
marken på Henriksdalsber-
get med 400 procent. En  
motsvarande hyresökning 
kan vänta kommunens ut-
sålda skolor, äldreboen-
de och idrottsanläggning-
ar framöver. Sett till det är 
årets resultat knappast im-
ponerande, säger Khashay-
ar Farmanbar.

Mats Gerdau svarar med 
att det är stor skillnad på 
att hyra fastigheter för  
välfärdsändamål och att 
ingå tomträttsavtal för bo-
städer. 

”Falskt påstående”
–Det är ett falskt och grund-
löst påstående. Hyror regle-
ras i hyreslagen och får inte 
höja hur som helst.

Årsredovisningen för de 
kommunala aktiebolagen 
2016, vars moderbolag är 
Nacka stadshus AB, visa-
de ett positivt resultat på 
71 miljoner kronor. 
Gustav Grändeby

Khashayar Farmanbar, S, och Mats Geradu, M, läser Nackas årsredovsning på helt olika sätt. 
  

M och S oense om 
Nackas resultat 

” Nacka säljer  
fastigheter och hyr 
tillbaka istället. 
Under en period 
på i genomsnitt 
tolv år är hyran 
låst.” 
Khashayar Farmanbar, S
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VANLIG TRALL
Impregnerad 28x120 cm.

Pris från 9:95/m

XLENT-TRALL
Impregnerad 28x120 cm.  

Vackrare trä med mindre kvistar. 
Pris 18:90/m

ORGANOWOOD-TRALL
Kiselbehandlad 28x120 cm. Miljö- 
klassad, lång hållbarhet. Kvalité.  

Pris 29:90/m

N 
Y 
H 
E 
T

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

f

VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVVAAAVAVVVAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
ImImImmImImmImmmmImImImmmmmImImImImmmmImmImmImmImmmmImmmmmmmmmmmmmImmmprpppppprprprprprpprprprprppprprprppprprprprprpprprppppprprppppp egegegegegegegegegegegegegegegeggegegegegegegegegeeegggggggnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Pris f

EN DEL AV Öppettider: Värmdö Nacka

Vardagar 6–20
Lördagar och 
söndagar 9–18

Poseidons väg 2 
Mölnvik
08-560 134 00

Skvaltans väg 15 
Avfart Nacka C
08-601 12 00

8 min från Slussen!

Kampanj pågårmellan 6– 17/4 2017. 
Kan ej kombineras med andra erbjudan-
den eller rabatter. Reservation för ev 
tryckfel eller slutförsäljning. 

Bästa granne! Nu är våra varuhus fyllda med säsongens nyheter inom bl.a  grill, färg och trädgård.   
Kom förbi och spana in alla nyheter. Vi har öppet hela påskhelgen!  

Välkommen!

HANTVERKARBYXA 
WORKER

TONI LEE Populär byxa 
i 100% bomull. Slitstark 

med många fickor

299:-

VÅRSÄSONGEN ÄR IGÅNG!

GASOLGRILL  
WEBER GENESIS II E-310 
Kvalitetsgrill, 3 brännare,  
exklusivt GS4™-system.

Ord pris 9999:-

MEDLEMS- 
ERBJUDANDE! *  

Spara 1000:- 
8999:-

TRÄOLJA 2,7L
ALCRO Linolja. Miljöanpassad 

och vattenavvisande.

Se priset! 
129:-

ord pris 189:-

*Du blir medlem kostnadsfritt i ditt varuhus.

VI HAR TRALLVIRKE FÖR ALLA BEHOV!
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Boka på Vikingline.se
Vid bokning på 08-452 40 00 tillkommer serviceavgift.

Vår i sikte!
Fira med en kryssning

VIKING GRACE

Östersjöns lyxigaste
kryssare. 11 timmars

dagsutflykt i skärgården. 

   75:-
prisex per person

CINDERELLA

Nöjen varje dag,
22 timmar. Hitta din
dag på Vikingline.se 

    100:-
prisex per person

Många sjuka eller funktionsnedsatta personer i samhället har svårt 
med att sköta sina rättsliga angelägenheter eller att ta hand om pri-
vatekonomin. De behöver därför hjälp och stöd av en god man. 

Skulle du vilja bli god man och ställa upp för någon som behöver 
din hjälp? Du är då välkommen att höra av dig på tel. 08 570 470 00 
alternativt varmdo.overformyndare@varmdo.se.
Läs mer på varmdo.se.

Vill du bli god man?

Nu är det dags 
för hjulbyte

Trött på långa drop-in köer, felmonterade 
däck och sönderdragna bultar? 

Boka tid för hjulbytet hos oss och spara både tid
och pengar! Vi bjuder dessutom alla nya kunder på 
däckhotell första säsongen. Vi utför även service
och reparationer på alla Bilmärken oavsett ålder.

Dela upp betalningarna 
med Däckiakortet

Däckia 
Gustavsberg  
Mörtnäshagväg 5 (vid Brisak)

Gustavsberg
Tel. 570 317 00

Det har blivit bättre. Men 
än finns mycket att slipa på 
vad gäller friluftsprofilen i 
Nacka och Värmdö. Det visar 
Naturvårdsverkets rankning 
av landets kommuner.

NACKA/VÄRMDÖ.  Naturvårds-
verket rankar årligen landets 
främsta friluftskommuner, 
vilket inte varit munter läs-

ning i Nacka och Värmdö. 
I synnerhet inte i fjol, när 
Nacka parkerade på plats 
99 och Värmdö på plats 182. 

– Tappet är helt klart 
en morot att bli bättre. Vi 
har alla förutsättningar 
att bli en av landets bäs-
ta frilufts kommuner. Men 
vi har mycket arbete kvar, 
sa Lise lott Eriksson, natur- 

och friluftsstrateg i Nacka 
kommun, när NVP talade 
med henne inför årets ran-
king.

Och glädjande nog klätt-
rar Nacka på årets lista. Na-
turvårdsverket bedömer 
planer för friluftsliv, in-
formation och samarbete 
kring friluftsliv samt akti-
viteter inom friluftsliv – och 

Klättrar uppåt i 
friluftsrankning

”Vi har alla förutsättningar att bli en av landets bästa frilufts kommuner”, säger Liselott Eriksson, 
natur- och friluftsstrateg i Nacka kommun.  ARKIVBILD: NADIA ENEDAHL
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Ändrade annonstider
inför påsk!

Gäller annonser med utgivning
efter påskhelgen tisdag 18 april (vecka 16).

Bokningsstopp tisdag 11 april kl 17.00

Lämningstid för helmaterial senast onsdag 12 april kl. 17.00 

Välkommen med Din bokning! 

Telefon 555 266 10 Epost annons@nvp.se

    

  39)=    /kg    
      

29)=/st  

  KANONPRIS  

  39)=    /st    
      

  1 KG  

    

  89  k  /kg    
      

  3 KAFFE FÖR  

  69  k          

  MAX 2 ST/MEDLEM.

    SKIVAD LAX       Coop.     Välj mellan gravad och 
kallrökt.   200 g.   Jfr-pris 149:50/kg.        

  MAX 2 ST/HUSHÅLL.

    FÄRSK KYCKLINGBRÖSTFILÉ  
  Sverige/  Guldfågeln.       Ca 900 g.            

  FÄRSKA JORDGUBBAR
I LÅDA 1 KG         
  Spanien.   Klass 1.               

  MAX 3 KG/HUSHÅLL.

    LÖSVIKTSGODIS  
    Cloetta.                  

MAX 1 FÖRP/HUSHÅLL. 

      ÄGG 24-PACK   24:-      Coop.   
Från frigående höns. Storlek M/L. 
Priset gäller vid köp av hel förpackning.          

  1  k  /ägg        

KANONPRIS

  MAX 1 KÖP/HUSHÅLL.

    KAFFE/EKOLOGISKT KAFFE   Classic/Gevalia/Coop/Löfbergs Lila. 
Välj mellan olika sorter och rostningar. Gäller ej; Classic: Eko, Reko, Solid och Amigas. Gevalia: Eko. 
Löfbergs: harmoni, serenad, geniun. 425-500 g. Jfr-pris 46-54:12/kg.

AKTUELLA ERBJUDANDEN

11/4–16/4

Nya namn 
hos V, MP, 
M och SD 
Det har möblerats om i 
Värmdös partier. Såväl V, 
MP och SD har bytt ord-
föranden, och även i M:s 
styrelse syns nya namn.

VÄRMDÖ. Vid Moderater-
nas årsmöte den 6 mars 
valdes en ny styrelse. 
Rune Wikström omval-
des till ordförande, men 
ny vice ordförande blir 
fullmäktigeledamoten 
Jasmin Farid. Kommun-
styrelsens ordförande 
Deshira Flankör valdes 
också in i styrelsen. 

V i Värmdö valde på 
sitt årsmöte en ny ord-
förande: Liv Simonsen. 
Mats Skoglund som ti-
digare varit ordförande, 
fortsätter med sina övri-
ga uppdrag och som le-
damot i styrelsen.

Under Miljöpartiet 
Värmdös årsmöte valdes 
också en ny styrelse, och 
Siv Strömbäck tog över 
ordförandeklubban.

– Det ska bli roligt 
att leda Miljöpartiet 
i Värmdö. Vårt fokus 
framöver ska vara att 
få fler medlemmar och 
rusta oss för ett val där 
vi kämpar för ett håll-
bart och grönt Värmdö, 
säger Siv Strömbäck, i 
ett pressmeddelande.

Även inom SD möble-
rar man om. Lize Emp-
fevik valdes till ny ord-
förande efter Michael 
Grau. Till ny politisk 
sekreterare valdes vid 
kommunfullmäktiges 
senaste möte ledamoten 
Ove Karlsson, som också 
ersätter Michael  Grau.
Hanna Reinholdsson
Charlotta Westling

Nacka skramlar nu ihop 21 av 
totalt 32 poäng, vilket är en 
förbättring med 2,5 poäng 
jämfört med fjolåret.

Strategi ska tas fram
För att få ytterligare fason på 
friluftsprofilen håller kom-
munen på att ta fram en så 
kallad friluftsstrategi, som 
ska beskriva hur, var och 
när konkreta åtgärder ska 
genomföras med målet att 
öka Nackabornas nyttjan-

de av naturmarken och dess 
tillgänglighet.

– Vi behöver bli bättre på 
att göra naturen mer till-
gänglig. Det ska bli lättare 
för människor att hitta ut till 
naturen. Man ska även kän-
na sig trygg och säker ute i 
naturen, att man tar sig från 
A till B. Det arbetar vi för till-
fället hårt med, säger Lise-
lott Eriksson.

Klättrar 52 platser
Värmdö står för en rejäl 
klättring, 52 platser upp, 
från plats 182 till 130. Med 
totalpoängen 15,5 — tre fler 
än i fjol — ligger kommu-
nen dock under medianen 
på 16,5 poäng.

En utmaning för Värmdö 
är att kommunen inte äger 
all mark.

– Vi har svårare att ut-
veckla våra spårleder och 
friluftsmiljöer än kommu-
ner som äger mer mark. 
Det kan bland annat hand-
la om att tillgänglighets-
anpassa ett område, säger 
Anna  Gabrielsson, utveck-
lingsledare inom kultur- 
och fritidsenheten i Värm-
dö kommun.

Årets friluftskommuner 
i landet 2017 är Örebro och 
Huddinge, som båda kam-
mar hem maxpoängen 32 i 
undersökningen. Frilufts-
strategier som sticker ut 
i respektive kommun är 
 Huddinges arbete med att 
göra naturen tillgänglig för 
personer med funktions-
nedsättningar, samt Örebros 
satsning på naturguidning 
på fem olika språk.
Linus Chen Magnusson
Ingemar Lundin

Sveriges bästa friluftskommun
 En kommun kan totalt få 32 poäng i undersökningen. 

Poäng fördelningen inom undersökningens tre områden 
ser ut som följande: Planer för friluftsliv (7 poäng), information 
och samarbeten kring friluftsliv (6 poäng) och aktiviteter inom 
friluftsliv (19 poäng).
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SAMRÅD, NU REVIDERAR VI ÖVERSIKTSPLANEN FÖR NACKA
2012 antogs Nacka kommuns översiktsplan ”Hållbar framtid i Nacka” och till stora delar är planen fortfarande aktuell, men några 

justeringar behöver göras. I det nya förslaget har kvantitativa och mätbara mål införts för bostäder och arbetsplatser.  

Vissa mindre ändringar har gjorts i mark- och vattenanvändningen. Bland annat har Bergs gård (f.d. Bergs oljehamn) ändrats från 

utredningsområde till tät stadsbebyggelse. 

Andra förändringar sedan översiktsplanen 

antogs 2012 är att det nu finns ett avtal om 

utbyggd tunnelbana till Nacka. 

Under samrådsperioden 12 april–16 

juni 2017 kommer planförslaget vara uppsatt 

i Nacka stadshus och på samtliga bibliotek i 

kommunen. Information finns även på Nacka 

kommuns hemsida: www.nacka.se/oversiksplan

ÖPPET HUS I NACKA STADSHUS 

16 MAJ 2017.
Förslaget till revidering av översiktsplanen kom-

mer att presenteras vid ett öppet hus i Nacka 

Stadshus, utställningshallen, Granitvägen 15, 

tisdag 16 maj kl. 15.00–19.00. 

SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAGET 

LÄMNAS SENAST 16 JUNI 2017
Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas 

skriftligen och ska senast inkomma 16 juni 2017. 

Ange Dnr KFKS 2016/704 i ämnesraden.

Synpunkter kan lämnas: 

Via e-post: strategiskstadsutveckling@nacka.se 

Via brev: Nacka kommun, Enheten för strategisk 

stadsutveckling, 131 81 Nacka 

FRÅGOR

Frågor om planförslaget ställs till översiktsplanerare Sven Andersson 08–718 94 65, sven.g.andersson@nacka.se

Studenter får 
rum i Ektorp
EKTORP. På onsdagsför-
middagen förra veckan 
togs det första spadta-
get för utbyggnaden av 
studentlägenheter i Ek-
torp. Projektet ska resul-
tera i 207 lägen heter för-
delade på bland annat 
enrumslägenheter på 
24 kvadrat och kompis-
lägenheter med tre rum 
på 43 kvadrat.

Studentbostäderna 
beräknas vara klara un-
der 2018.

Äggstra bra  
äggjakt i Nacka
NACKA. Från och med 
imorgon, onsdag 12 
april, kan Nackabor-
na ge sig ut på äggjakt. 
Kommunen kommer att 
placera ut 100 påskägg 
runtom i Nacka. Någ-
ra av äggen är ”äggstra” 
värdefulla, där gömmer 
sig biljetter till Nacka 
musikklassers vårkon-
sert den 17 och 18 maj.

Äggjakten pågår till 
och med långfredag. 

De färgglada fjädrarna som 
många förknippar med 
påskpynt kommer varken 
att smycka Värmdö eller 
Nacka i år. 

NACKA/VÄRMDÖ. Enligt Dju-
rens Rätt kommer i princip 
alla påskfjädrar som säljs 
i Sverige från fåglar — ofta 
kalkoner — som fötts upp un-
der dåliga förhållanden i USA. 
Nacka väljer att skippa påsk-
fjädrarna, just på grund av de-
ras problematiska ursprung. 

– Vi började med påskpynt 
förra året, och då valde vi att 
inte använda fjädrar efter-
som de är så omdiskutera-
de, säger Nackas trädgårds-
ingenjör Ewa Åkerlund. 

Blommor står för pyntet
I år kommer det att påskpyn-
tas med blommor. 

– I rondellen vid Sickla kom-
mer vi ha blommor och en stor 
kyckling och ägg som ligger på 
tallris, säger Ewa Åkerlund. 

Inte heller Värmdö kom-

mun kommer att påskpynta 
med fågelfjädrar i år.

– Det har vi inte gjort på 
flera år. Sist vi gjorde det var 
det medborgare som hör-
de av sig, säger Tove Äng,  

arbetsledare på gatu- och 
parkavdelningen i Värmdö.

I år kommer det tradi-
tionsenligt att ställas ut 
påskkärringar i Gustavs-
bergs centrum. 

– Men det blir inga fjädrar i 
kvasten, haha. Sen kommer 
det att sättas ut vårurnor 
med påskliljor också, säger 
Tove Äng. 
Hanna Reinholdsson

Förra helgen var det dags 
för högskoleprovet igen. 
Men det var glesare mellan 
provdeltagarna i år än förra 
året.

NACK A / VÄRMDÖ. 963 Nac-
kabor och 270 Värmdöbor 
hade anmält sig till förra hel-
gens högskoleprov. Det är en 
minskning mot förra vårens 
provtillfälle när 1 101 Nacka-

bor och 308 Värmdöbor an-
mälde sig. Och trenden ser 
likadan ut i hela Sverige: sett 
över hela landet var det 13 
procent färre som anmälde 
sig till vårens högskoleprov 
jämfört med våren 2016. 

Mindre ungdomskullar nu
– Att färre anmäler sig till 
högskoleprovet är inte för-
vånande. Vi vet att ung-

domskullarna nu är min-
dre jämfört med tidigare och 
att goda konjunkturer bru-
kar få fler att välja jobb före 
högskolestudier direkt efter 
gymnasiet, säger Universi-
tets- och högskolerådets ge-
neraldirektör Ulf Melin i ett 
pressmeddelande. 

De som gjorde provet får 
sina provresultat den 8 maj. 
Hanna Reinholdsson

Både Nacka och 
Värmdö bojkottar  
påskfjädrar 

Färre skrev högskoleprovet 
Så många anmälde sig till högskoleprovet
Våren 2017

Nacka:                       346      
Saltsjö-Boo:         304
Saltsjöbaden:      201
Älta:                              112

Värmdö:                   109
Gustavsberg:        107
Ingarö:                         54

Våren 2016

Nacka:                         480 
Saltsjö-Boo:           335
Saltsjöbaden:      240
Älta:                              118 

Värmdö:                    114
Gustavsberg:        132
Ingarö:                         62

Statistik förs bara över orter med minst 50 anmälda. 
Källa: Universitets- och högskolerådet

De flesta påskfjädrar som säljs i Sverige kommer från fåglar som fötts upp under dåliga förhållanden i USA. 
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CATERING
MAT OCH CAFÉ
låt oss på hjälpa till med 
studentfesten, dopet, 
skolavslutningen, 
bröllopet m.m.

08-570 350 20 www.sasta.se
Öppet: mån-fre 8-19 lör 10-17  & sön 11-17
 Värmdö köpcentrum | 134 27 Gustavsberg  | info@sasta.se

Välkommen till Café Sasta - Värmdö Köpcentrum

p ,
gen, , 

m.

20 ww

TM

Kemtvätt, skrädderi och skomakeri i Värmdö 

Köpcentrum mellan Café Sasta och Värmdö Pizzeria

Mattvätt, sängkläder & dukar

5 skjortor 100:-
Tvätt och press på galge

Vi har sömmerska i butik 

för ändring & reparationer

Öppettider: Mån-Fre 10-19, Lör 10-17, Sön 11-17

• Kemtvätt • Vittvätt • Skjortor • Mattor
• Skinn och Mocka • Skrädderiarbeten • Skomakeri

Telefon 08-570 105 66

SVENSK TEXTILVÅRD
Kemtvätt & Skrädderi

Fenix väg 4, Mölnvik, Gustavsberg
Öppettider: måndag-fredag 10-19, lördag 10-15

Du ska alltid känna dig välkommen.

Du ska alltid kunna ta del av vår kunskap.

Du ska alltid kunna lita på att vi 
säljer med ansvar.

Erbjudandet gäller t.o.m 31/8-17.

BATTERITRIMMER
FSA 56

ROBOTGRÄSKLIPPARE 
MI 422 P
Rek. pris 15.400:-

REK. PRIS 

2.290:-
INKL. MOMS

KAMPANJPRIS 
13.900:-

INKL. MOMS

qq

Mölnvik S, 
Orions väg 1, 
Tel. 08-570 222 17

LIDINGÖ GALCOHUSET  08-765 61 00 • GUSTAVSBERGS HAMN  

08-570 105 95 • SALTSJÖBADEN  SKYTTEVÄGEN 15. 08 717 3500

MÖLNVIK VÄRMDÖ KÖPCENTRUM 08-570 100 13 
MÅN – FRE 10:00 – 20:00 LÖR 10:00 – 20:00 SÖN 11:00 – 20:00

Värmdö Köpcentrum, Torget 08-710 31 70 • www.andiamo.net

700:-
Storlekar 37-42

SHOES FOR YOUSHOES FOR YOU

(499:-)
349:-
Grillbestick
Backaryd, 12-pack

Erbjudandet gäller hos Cervera Värmdö t.o.m 17 april 2017.

Påskdukar

199:
(ord. pris 249-299.-)

Värmdö

WWW.VILLEROY-BOCH.COM

Tag 3 betala för 2 
   på alla glaspå alla g

SYNSAM VÄRMDÖ KÖPCENTRUM · FENIX VÄG 14 · GUSTAVSBERG

VÅRNYHETER I 
VÅR NYBYGGDA 

BUTIK!

Välkomna in

För oss som valt skärgården www.värmdököpcentrum.se
Gilla oss gärna på facebook!

ÖPPETTIDER *
LÅNGFREDAGEN 14/4 11-17              
PÅSKAFTON 15/4 10-17
PÅSKDAGEN 16/4 11-17
ANNANDAG PÅSK 17/4 11-17
* AVVIKELSER FÖREKOMMER

SYNSAM VÄRMDÖ KÖPCE

Väl

www.värm
Gilla oss g

ÖPPETT
LÅNGFREDA
PÅSKAFTO
PÅSKDAGE
ANNANDAG
* AVVIKELSER FÖREKOM

 

15% rabatt på Schalins 

vigsel och förlovningsringar
Gäller under april 2017

Välkommen!
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För dig som är förälder, jobbar med barn  

och ungdomar eller är allmänt intresserad av  

relationer, familjeliv, skola och utveckling.
VÅREN 2017

NACKA FÖRSAMLING

När och hur bemöts våra barn olika beroende på om  

de är flickor eller pojkar? Hur påverkar det barnen  

och deras självkänsla?

Föreläsningen bygger på boken ”Ge ditt barn 100  

möjligheter istället för 2” och hålls av författaren  

Kristina Henkel. Med hjälp av humor och vardagsnära  

exempel så synliggörs genusfällor och genuskrux.  

Fällor för att det är lätt att trilla i dem, de begränsar  

barnen och leder till ojämställdhet. Krux eftersom det 

inte alltid finns så enkla lösningar. På föreläsningen får  

du tips och idéer för förändring, en verktygslåda för  

att skapa jämställdhet för barn!

KRISTINA HENKEL är expert på jämställdhet 
och barn och har mer än 10 års erfarenhet av 
att utbilda och handleda pedagoger i både för-
skolan och skolan hur de kan arbeta praktiskt 
med jämställdhet både i Sverige och norden. 
Kristina har även skrivit boken ”En jämställd 
förskola & skola” och gjort film till Skolverket 
om jämställdhet.

100 MÖJLIGHETER  
ISTÄLLET FÖR 2 
 – jämställdhet ur ett barnperspektiv  

DATUM: 19 april

TID: 19.00–20.30

PLATS: Nacka kyrka

FÖR FRÅGOR RING:

Tina Lundin 08-718 98 77 
Annika Hellman 073-461 30 99

VI PASSAR DINA BARN  

UNDER TIDEN

Barnledare från församlingen 
erbjuder aktiviteter paralellt   
med föreläsningarna. Lämna in 
barnen 5–12 år senast kl. 18.45  
på församlingshemmets nedre 
plan. Barnen bjuds på frukt.

FÖRELÄSNINGAR  

DIREKT I MEJLEN

www.nacka.se/
foraldraforelasningar 
och registrera dig.

19/4
FRI ENTRÉ 

INGEN  
ANMÄLAN

EN RIKTIG KÖTTBUTIK I NACKA
Vi finns på Forumvägen 29. Tel. 716 68 60 sandstromskott.se

Öppettider i påsk: 
Mån-Tors10-18, Långfredag 12-16, Påskafton 10-16, Påskdagen, Annandag Påsk Stängt.

Ägg från Sanda hönseri 85 kr/kg
KRAV märkt ekologisk och närproducerade. Helkarta 150 kr ca 2 kg. 

Välkommen!

Fantastisk påskdelikatess
- vårlamm från Ö-slakt, Värmdö! 

Saltsjöbaden

Att våga ta ut svängarna 
och inspireras av fantasin 
kan ta en långt. Det vet Ått 
Padtum Söderström, vinna-
re i tävlingen Årets Bagare 
2017. I bageriet på Vår Gård 
i Saltsjöbaden skapar hon 
kreativa tårtor, bullar och 
matbröd.
– Det viktigaste är att det är 
gott, men det får gärna se 
fint ut, säger hon.

NACKA. Till höger om konfe-
rensanläggningens bar ligger 
bageriet. Med ett stort öppet 
fönster kan gästerna i loung-
en se in när chefskonditor 
Cecilia Andersson kavlar 
deg. Små degklumpar läggs 
på bakplåtspapper, doppas 
i torkad potatis och stoppas 
i jässkåpet. Trehundra gäs-
ter ska ha saftiga matbröd 
lagom till lunch. 2012 vann  
Cecilia Andersson titeln 
Årets Konditor. 

Men hon är inte den enda 
som kan sina bullar. 

Här jobbar också Ått Pad-
tum Söderström. På hennes 
vita arbetsrock står det ”Årets 
Bagare 2017” i svart text. 

Erfaren bagare
Ått läste bageri-och kondito-
ri på gymnasiet i Borlänge, 
och det visade sig att hon 
hade talang. Hon tävlade i 
Skolmästerskapen och SM 
Unga Bagare, där hon ock-
så träffade sin man, Adam 
Söderström, som även han 
har vunnit titeln Årets Ba-
gare, 2014. 

Ått var med i Juniorba-
garlandslaget och blev Årets 
Gesäll 2013 efter att ha av-
slutat sina studier vid yr-
keshögskolan i Kristianstad. 

För fyra år sedan började 
hon arbeta på Vår Gård. Men 
när tävlingen gick av stapeln 
den 28–30 mars, var hon på 
plats i Göteborg.

— Jag är van att tävla så 
jag var ganska lugn innan. 
Det var först när jag bytte 
om som jag fick en klump 
i magen. Att få höra ”heja 
mamma” hjälpte mycket, 
säger hon och ler.

Bullar måste inte vara runda
Ått övertygade juryn med 
två egna bullvarianter med 
unik design och smak. 

En hallon- och choklad-
brioche dekorerad med 
en blomma samt en pas-
sion-och hasselnötsbrioche.

— Jag tror det är bra att jag 
är uppväxt i en annan kul-
tur, i Thailand, det gör att 

När Ått är i  
köket blir det 
andra bullar

” Jag tror att det är 
bra att jag är upp-
växt i en annan 
kultur, i Thailand, 
det gör att jag 
vågar gå utanför 
ramarna på ett  
annat sätt.” 
Ått Padtum Söderström

Den prisbelönta bagaren Ått Padtum Söderström i full färd med att baka bullar på Vår Gård i Saltsjöbaden.   
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VÄLKOMMEN TILL 

NACKA GOLFKLUBB

VI ERBJUDER: 
 

FRITT SPEL – 6900:-
10 RUNDOR – 3400:-
3 RUNDOR – 1500:-

VI SER FRAM EMOT  
EN HÄRLIG GOLFSÄSONG!

VARMT VÄLKOMMEN!

LÄS MER PÅ VÅR HEMSIDA WWW.NACKAGK.SE 

RANGEN 

ÖPPNAR  

13  APR IL

AUKTION

Byråer, kommoder, skänkar, karmstolar, speglar, kinamöbler, 

Gustaviansk matsalsgrupp med tillhörande skåp/buffé

prydnadsföremål, piedestaler, gjutjärn, flera olika plåtmöbler,

designade möbler, flera olika modeller lampor, kuriosa, krukor

vikskärmar, kristallkronor, vin/champagnehinkar, m.m.

För mer info: 08-450 99 79, 0764-108029
www.svedalaauktioner.se

Svedala konstauktioner
Betalningsvillkor: kontant & kort.

Välkommen

Svedala Auktioner har på uppdrag fått inlämnat en fantastisk samling mattor.

Vi nämner: Ghom silke, flera olika kashmir silkes mattor, ett flertal Nain, 

Växtfärgade Ziegler, Uzbek & Kazakmattor, Salongsmattor i storlekar upp till 

20 kvm, Esfahan, Navahand, Bidjar, Kashan, Täbriz, Patchwork,

Gallerimattor upp till 6 m långa, Nomadmattor för att nämna en del av  det

fantastiska utbud av mattor som kommer finns på auktion.

 

VÄRMDÖ BYGDEGÅRD
Skärgårdsvägen 291, 139 33 Värmdö
Start Kl. 14:00  Visning från Kl. 13:30

Sön 16  & Mån 17 april

GIGANTISK PÅSK

Original: Flera M. Pyk, P. Adalbert, P. Eugén Nilsson, M. Engström, 

A. Palmér, A. Gardell Ericson, BG Karlsson, AM. Rogberg, O. Hjortzberg, 

H. Zuhr, M. Hådell, N. Johansson, I. Roth, Frank Olsson skulpturer m.m

Grafik:  A. Wiik, M. Pyk, P. Dahl, S. Igelström, S. Lidberg, B. Lindström, 

U. Hydman, K. Höglund, A. Vasilenko ,Y. Edelmann, M. Hådell, A. Strüwer,

B. Håge Häverö,  A. Palmér, I. Roth, E. Billgren, L. Jonsson, P. Stappe, m.m 

jag vågar gå utanför ramar-
na på ett annat sätt. Man be-
höver inte alltid göra bullar 
som är runda, säger hon och 
småskrattar.

Doften sprider sig i ba-
geriet. Bullarna är klara 
och med stora grytvantar 
tar Ått ut dem ur ugnen.  
Bredvid står en bunke med 
sockerlag.

– Det här är den viktigas-
te detaljen. Sockerlagen hål-
ler bullarna saftigare längre 
och gör dem glansiga, sä-
ger hon medan hon penslar  
varje bulle noggrant.

Våg bättre än mått
I påsk dukar bageriet på Vår 
Gård fram en påsktårta in-
spirerad av Åtts vinnarbul-
le. Det är en passions-och  

hasselnötstårta som får 
sin gula färg från den syrli-
ga frukten. Även de svens-
ka traditionella bakverken 
är något som går hem hos 
gästerna.

– Det ska vara enkelt och 
gott, många gäster beröm-
mer vår prinsesstårta,  säger 
Ått.
Vad är det viktigaste att 
 tänka på när man bakar?

– Att ha en bra köksassis-
tent, vispa aldrig deg med 
en elvisp, det har man till 
grädde. Jag använder alltid 
våg istället för decilitermått, 
mjöl väger till exempel oli-
ka beroende på hur kompakt 
det är. En våg ger mer exak-
ta mått och gör att du lyckas 
bättre med bakningen.
Ella Söderberg 

 FOTO: JENNY FREJING 

Åtts passion- och 
hasselnötsbrioche 

Passionkräm
125 gram mjölk
125 gram passionsjuice (från cirka 
12 färska passionsfrukter, som 
silas genom ett durkslag så du får 
bort kärnorna)
1/2 st vaniljstång
60 g strösocker
60 g äggulor (1 äggula = ca 20 g)
15 g maizena
25 g mjukt smör
1. Lägg alla ingredienser i en 
kastrull och koka upp under 
omrörning.
2. Sila.
3. Plasta och ställ i kyl under 
natten. 

Hasselnöt och passion remons
150 gram mjukt smör                   
200 gram mandelmassa                
100 gram finrivna hasselnötter    
25 gram råsocker                
50 gram passionpuré                  
 3 gram salt                              
1. Blanda ihop i köksassistent 
med vinge till en slät remons.

Sockerlag
100 gram socker
100 gram vatten
1. Koka upp till allt sockret lösts 
upp.
2. Låt svalna.

Brioche
335 gram ägg         
590 gram vetemjöl   
65 gram socker             
11 gram salt                   
22 gram jäst                          
260 gram rumstempererat 
osaltat smör                                                                        
1. Blanda allt utom smör med 
krok i en köksassistent på låg 
hastighet cirka tio minuter till 
lagom gluten utveckling. 
2. Tillsätt smör och blanda 
vidare tills en glansig och elas-
tisk deg.
 3. När degen är färdig, kavla ut 
den till cirka två centimeter och 
lägg på plåt med bakplåtspapper.
 4. Plasta direkt på degen med 
plastfolie och ställa in i kylen till 
nästa dag.

När förberedelserna är klara: 
1. Ta ut degen ur kylen där den 
legat över natten. Kavla ut den-
till en rektangel (45 cm höjd).
2. Stryk ut hasselnöt och 
 passionremons tunt på den 
utkavlade degen.
3. Gör ett treslag.
4. Skär två centimeter breda 
remsor och snurra ihop som 
Wieneråttor.
5. Bygg ditt eget jässkåp genom 
att ställa in en långpanna med 
varmvatten i en avslagen ugn.
 6. Jäs bullarna till dubbel storlek.
Ta sedan ur dem och långpannan  
med vatten ur ugnen. 
8. Sätt ugnen på 200 grader. 
9. Fyll bullarna med passions-
kräm.
10. Strö över hackade hasselnöt-
ter blandat med råsocker.
11. Baka  i 8-10 minuter till bullar-
na får fint färg.
12. Ta ut briochebullarna och 
pensla genast med sockerlag.

Hemligheten bakom Åtts fina byllar är sockerlag.
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Värmdö

HAR DU EN ÖNSKAN 
ATT SLUTA DRICKA? 

 
Välkommen till oss i Anonyma Alkoholister. 

Du är helt anonym. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Ytterligare information finner du på www.aa.se  
För hjälp ring vår telejour 08-720 38 42 öppen alla dagar 11.00 -13.00 samt 18.00  20.00 

Inre upplevelsegruppen 
G:la Värmdövägen 14, 
Nacka(Diakonihuset vid 
Nacka kyrka) 
Torsdagar 19.00  20.00 
Lördagar   09.00 -10:30

Värmdö AA-grupp 
Värmdögatan 3A Gustavsberg 
Tisdagar 19.00-20:30 
Fredagar 19.00-20:30 öppet möte 
(intresserade är välkomna) 
Söndagar 09.00 -10.00 

Bryggförlängning på gång?
Ska du bygga till din brygga? Då kan du behöva en strandskyddsdispens.  Läs mer på varmdo.se/strandskydd 

Konst och skapande verksamhet för unga
och vuxna med funktionsvariationer!

Plats: Sickla, Planiavägen 28, Nacka, nära Sickla köpcenter

Begränsat antal platser!
Anmäl dig via Lena Marvet på  08-716 90 60, 

nacka@studieframjandet.se eller sök på 
”Drömlokalen” på studieframjandet.se/stockholm

Vad passar dig? Förmiddag eller eftermiddagstid?
Lör 8 april  10 00 – 13 00 Lör 29 april 10 00 – 13 00
Lör 8 april  14 00 – 17 00 Lör 29 april 14 00 – 17 00
Lör 22 april 10 00  – 13 00 Lör 6 maj 10 00  – 13 00 

Firar att 
boende 
inte blir 
privat
Underbart! Vilken klang 
och jubelfest. Berit 
Grundström var överlyck-
lig när Nätverket Rädda 
Gustavsgården och fören-
ingen Guldkanten bjudit 
in till segerfest efter att 
ha räddat äldreboendet 
från att privatiseras.

GUSTAVSBERG. Matsalen i 
Gustavsgården var full-
satt redan före utsatt tid 
för segerfesten i fredags. 
Alla Värmdöbor som till-
sammans med de boende 
kämpat för att rädda Gus-
tavsgården var inbjudna. 
Och boende, anhöriga, 
vänner, representanter 
från pensionärsorgani-
sationerna, politiker och 
personal hade anammat 
inbjudan.

– Det måste vara över 
200 personer nu, sa Irene 
Bierfeldt, från dagverk-
samheten när hon hasta-
de förbi.

 Det var fullt pådrag på Gustavsgården i fredags när 
 det firades att äldreboendet inte blev privatiserat. 

När det ifjol blev känt att  
politikerna planerade att 
privatisera Gustavsgården 
lät inte kritiken vänta på sig. 
Över 220 pensionärer och 

boende demonstrerade och 
1 200 skrev på protestlistor 
som överlämnades till poli-
tikerna. När det inte hjälpte 
hotade en folkomröstning. 

Till slut stoppades planerna. 
– Det är de boende som 

satte igång det hela. De sa 
att det här måste vi göra nå-
got åt. Sen spred det sig som 

en löpeld. Vi sa, att vinner vi, 
men det är väl omöjligt, då 
ska vi ha en jättefest. Så det 
vi firar idag är allt detta sam-
arbete och alla som ställt 

upp från alla håll. Allt det-
ta mottagande utifrån har 
förvånat mig, berättar Be-
rit Grundström, en av de fem 
initiativtagarna till Nätver-
ket Rädda Gustavsgården.

Snittar och festyra
Och en fest blev det. Mitt 
i matsalen hade Nätverket 
tillsammans med förening-
en Guldkanten dukat upp  
1 300 snittar med brieost, 
paté med cumberlandsås, 
skagenröra med räkor och 
rom. Till det cider och kaffe 
med en liten chokladbit med 
jordgubbar i champagne. 

Musikgruppen Leif Gel-
lerfalks trio uppträdde med 
musik av bland annat Hasse 
och Tage, SPF Linedancers 
dansade och PRO-kören Pro-
tonerna uppträdde. 

– Det kan väl passa med 
lite Hasse och Tage i dag, 
med sannolikheten att nå-
got får vara kvar, sa Leif Gel-
lerfalk, som började med li-
tet Povel Ramel-musik.
Charlotta Westling
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PAKETPRIS

9.995·
(11.785·)

DELBETALA  
1.000·/MÅN*

179·
(199·)

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. Erbjudandena gäller nybeställningar 11-24/4  
om inget annat anges, kan ej kombineras med andra erbjudanden *Gäller t.o.m. 8/5, läs mer på mio.se **Gäller ej på specialpriser. ***Gäller t.o.m. 22/6. Lokala avvikelser kan förekomma.  
Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. Mer info på mio.se

Mio Inredare : Behöver du tips och råd inför ditt val av utegrupp? Fråga oss!

INRED SOMMARHEMMET
MASSOR AV ERBJUDANDEN FÖR ATT INREDA BÅDE UTE OCH INNE I SOMMAR.

Trädgårdssoffa Davenport i grå konstrotting med dynor i antracitfärgat tyg, L 253, B 198, D 78, H 86 cm 9.490· Trädgårdsbord Orlando i grå konstrotting med  
glasskiva, L 140, B 80, H 62 cm 2.295· Paketpris 9.995· (11.785·) bord + soffa 

NYHET Kontinentalsäng New York i tyg Lux grå, inkl. bäddmadrass 
New York och vinkelben, 180x200 cm 8.995· (15.995·) NYHET Huvud-
gavel New York i tyg Lux grå med 12 cm ben, B 180 cm 2.995· (3.995·)

Stickad pläd Karin i 100% bomull, vit, grå eller  
gammalrosa, 125x150 cm 399· (499·)

Bäddsoffa med divan Torsö i tyg Final light grey med svart-
betsade träben, med förvaring, längsbäddad, B 235, D 85/225, 
H 88 cm, bäddmått 142x219 cm 8.095· (8.995·)  

NYHET Trädgårdsgrupp Maxim i vitlackerad aluminium, soffa, B 198, D 77, H 86 cm, 2 fåtöljer, B 78, 
D 77, H 86 cm med dynor i grått tyg och bord med skiva i grått konstträ, L 120, B 70, H 63 cm 7.995· 

DELBETALA I 10 MÅNADER HELT UTAN RÄNTA ELLER AVGIFT NÄR DU HANDLAR FÖR MINST 3.000·.*

3-sits soffa med schäslong och divan Toronto i tyg Rocco grey,  
vinkelben i metall, B 316, D 92/153/221, H 85 cm 6.995· (7.995·) 

NYHET Handvävd plastmatta Linn, randig blå/grön, vändbar, 70x150 cm 296· 
(349·), 70x200 cm 381· (449·), 70x250 cm 466· (549·) NYHET Handvävd  
plastmatta Betty, blå/vit eller grå/vit, vändbar med motsatt färgställning, 
70x150 cm 296· (349·), 70x200 cm 381· (449·), 70x250 cm 466· (549·) 

Kuddfodral Monstera 179· (199·) 
NYHET Kuddfodral Oxalis 179· (199·) 
Innerkudde fr. 39·

NYHET Mugg Charlotte i blommönstrat benporslin, 
Ø 8, H 10 cm 19·, Ø 10, H 12 cm 49·

20%
RABATT PÅ 

KUDDAR, KUDD-
FODRAL & 
PLÄDAR

399·
(499·)

15%
RABATT PÅ 

ALLA PLAST- 
MATTOR

8.995·
(15.995·) 
INKL. BÄDDMADRASS
DELBETALA 900·/MÅN*

 

7.000·
RABATT

***

149· 

6.995·
(7.995·)

DELBETALA 
700·/MÅN*

NYHET! 

2.995·
(4.391·)

NYHET!

7.995·
DELBETALA 800·/MÅN*

NYHET! FRÅN

19·

NYHET Matbord Hanna i vitlack med underrede i vit-
pigmenterat massivt trä, 120x80 cm 1.995· Stol Hanna 599· 
Paketpris 2.995· (4.391·) bord + 4 stolar 

Dryckesbehållare 
Party i klarglas 
med lock och 
tappkran, 3 liter, 
Ø 15, H 31 cm 149·

10%
RABATT PÅ ALLA 

BÄDDSOFFOR 
ÖVER 4.995·

**

8.095·
(8.995·) 
DELBETALA 
810·/MÅN*

NYHET Serie Maui i 100% bomull, tryckt mönster, blå/vit Kudde, inkl. 
fiberinnerkudde, 45x45 cm 79· (99·) Strandmadrass, 60x200 cm 299· 
Stolsdyna, 40x40 cm 99· Tag 4 betala för 3 (gäller endast stolsdynorna)

TAG 4 
BETALA 
FÖR 3

NYHET! 
FRÅN

79·

Perfekt 
för varma
sommardagar!

1.000·
RABATT

FRÅN 296· 
       (349·)

SE HELA 
KAMPANJEN 

PÅ MIO.SE
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MED STOR MASKIN- OCH BILPARK KAN VI OCKSÅ: 

MARKARBETEN, TOMTPLANERING, DRÄNERING, 

INFILTRATIONER, VA-ANSLUTNINGAR, 

BERGSPRÄNGNING, MOBIL KROSSNING. 

DIN LOKALA LEVERANTÖR AV 
NÄRPRODUCERAT MATERIAL FRÅN VÅRA 

ANLÄGGNINGAR PÅ VÄRMDÖ.

VI SÄLJER OCH TRANSPORTERAR: 

SAND, GRUS, SINGEL, MAKADAM, 

NATURSTEN, RUNDSTEN, JORD, FYLLNING, 

KALLFIX-KALLASFALT (VI LEVERERAR I STORSÄCK).

BESÖK WWW.KENTAS.SE FÖR MER INFORMATION.

VÄGBESKRIVNING: 

Sväng höger vid Hemmesta vägskäl 

mot Bullandö. Efter ca 4 km, skyltat. 

Buss 440 till Noravägen. Därefter en 

1 km vacker promenad.

Kontak
t: 070-9375023, 

anna.ranebo@gmail.com

Suzannes 
KONST-iga 
VERK

Blomsterloge med blommor, 

konst och vackra ting.

Upplev 

blomster-

prakt i 

romantisk 

anda

Su
K
V

Blo
koko

GÅRDSBUTIK
Lokalt mathantverk. Sylter, safter, 
marmelader, müsli och honung 
från egen tillverkning.

Har du smakat yoghurt med vår 
kardemummamusli och skogshallon-
sylt? Oslagbart!

-

TRÄDGÅRDS-

CAFÉ
Njut av kaffe och kaka i vår 

fågelkvittrande syrenberså.

ågelkvittrande y

PS. Våra hallongrottor är 

gudomliga!

NORA GÅRD
Lördagar kl. 10-15

SÄSONGS-

PREMIÄR 

15 april

ÄG

RTR
CAC
Nj
få

GÅRDSLOPPIS

Gilla oss på 
Facebook:  
Gårdsloppisen 
på Nora 
gård.

Lantligt, charmigt och åter-

brukat.

Farstaborg/Gustavsberg
14-18 augusti

För killar och tjejer 6-13 år
Anmälan: www.gustavsbergsfotboll.se

www.landslagetsfotbollsskola.seFOTBOLL

När nyanlända, etablerade 
Värmdöbor och organisa-
tioner som jobbar med inte-
gration bjöds in för att knyta 
kontakter förra veckan kom 
hela 100 personer.
   – Många kom fram och sa: 
”Snälla, kan ni inte göra det 
här lite oftare?”, säger An-
neli Cavalcanti, kommunens 
integrationssamordnare.

VÄRMDÖ. Vad finns det egent-
ligen att göra i Värmdö? Och 
hur är de som bor här? Som 
nyanländ är det kanske frå-
gor man ställer sig. Så i tis-
dags förra veckan arrange-
rade kommunen därför en 
”upplevelsekväll” på Värm-

dö bygdegård. Nyanlända 
och deras grannar bjöds in. 

Kontakt med grannar
Utöver det bjöds också eta-
blerade Värmdöbor in via 
Facebookg r uppen Vä l-
kommen till Värmdö, och 
Parkour Friends Värmdö, 
Kompis Sverige, Ö-teatern, 
Tillitsverket, Inlöparna, Väl-
kommen till Värmdö, Röda 
korset, Gustavsbergs för-
samling och Värmdö för-
samling var också alla på 
plats. 

– Vår tanke var dels att 
man skulle få träffa och kny-
ta kontakt med sina grannar. 
Sen ville vi också att de ny-

anlända skulle få se vad som 
finns att göra i Värmdö, så vi 
bjöd in organisationer som 
jobbar för integration så att 
de fick tillfälle att presentera 
sig och träffa våra nyanlän-
da, säger Anneli Cavalcanti. 

Gensvaret var stort. Sam-
manlagt kom drygt 100 per-
soner, varav ungefär hälften 

var nyanlända, enligt Anne-
li Cavalcanti. 

– Det finns ett starkt enga-
gemang från civilsamhället 
i Värmdö kring de här frå-
gorna. Det är fantastiskt, sä-
ger Anneli Cavalcanti, som 
hoppas initiera liknande 
möten igen. 
Hanna Reinholdsson

Det som tidigare kunde ta 
månader ska nu ta en vecka 
eller två. Nacka och Värmdö 
kommun har börjat sam-
arbeta med Arbetsförmed-
lingen för att nyanlända ska 
få jobb fortare.

NACKA/VÄRMDÖ. I måndags 
förra veckan inleddes ett 
nytt samarbete mellan Ar-

betsförmedlingen Nacka 
Värmdö, Nacka kommun 
och Värmdö kommun. 

Individuella planer
Tidigare har myndigheter-
na arbetat separat med ar-
betsmarknadsåtgärder, och 
det kunde dröja tills den ny-
anlända fått sin etablerings-
plan. Nu ska den individu-

ellt framtagna planen vara 
klar redan efter en vecka 
eller två, och tanken är att 
nyanlända på så sätt ska få 
chansen att etableras for-
tare. 

– Vi vill att kunden så 
snabbt som möjligt ska få 
en handlingsplan som ska 
leda till jobb. Genom att slå 
ihop kommunens och Ar-

betsförmedlingens verk-
tygslådor kan v i jobba 
smartare och öka möjlig-
heten att nyanlända kom-
mer snabbt i jobb, säger 
Malin Westerback, arbets-
marknadsdirektör i Nacka 
kommun, i ett pressmed-
delande.

Hanna Reinholdsson

Integrationsträff 
lockade många  

Nytt samarbete med AF ska ge jobb

Många kom till ”Upplevelsekvällen” på Värmdö bygdegård.
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Näringsliv

Han är ny vd för Nacka Energi
NACKA. Nacka Energi har 
anställt en ny vd. Han he-
ter Jonas Kellberg, är 47 
år, och har under många 
år jobbat på Vattenfall. Se-
nast var han chef för pro-
jektkontoret inom inves-
teringsverksamheten på 
Vattenfall Eldistribution. 

– Jag ser mycket fram 
emot att leda Nacka Ener-
gi i ett spännande skede. 
Nacka är en expansiv kom-

mun och bolaget har stora 
investeringar framför sig. 
Detta tillsammans med sto-
ra utmaningar och föränd-
ringar i energibranschen 
och för elnätsbolagen gör 
det extra tilltalande, säger 
Jonas Kellberg i ett press-
meddelande. 

Jonas Kellberg tillträder i 
mitten av augusti 2017, när 
nuvarande VD:n Håkan As-
kelöf går i pension.Jonas Kellberg.

Idé under utbildningen gav jobb

 

Värmdö ligger  
på snittet, Nacka över

NACKA/VÄRMDÖ. 21,7 procent av Nackas kom-
munanställda är utrikes födda. I Värmdö är siffran 

17 procent. Det visar siffror från kommun- och 
landstingsdatabasen (Kolada), som nyhetsbyrån 

Sirén har sammanställt.
Rikssnittet i Sverige för utrikes födda kommun-

anställda ligger på 17 procent. I 39 av landets 
kommuner är andelen högre. 

Går det att kombinera en 
skral ekonomi med miljö-
smarta matinköp? Givetvis, 
menar David Mohlin från 
Värmdö och Vendela Barck 
från Nacka. Tillsammans 
med sitt UF-företag pitchade 
de idén om en student-
anpassad matkasse för nät-
handelsgiganten Matsmart 
– som nappade.

NACKA/VÄRMDÖ.  Som student 
gäller det för de allra flesta 
att hålla hårt i plånboken, 
och att samtidigt lyckas kon-
sumera klimatsmart är kan-
ske inte det lättaste.

Det var den här ekvatio-
nen som David Mohlin, 19, 
Vendela Barck, 19, Minna 
Braconier, 18, och Philip 
Palmgren, 19, ville lösa. De 

går sista året på Östra Real, 
och har tillsammans star-
tat UF-företaget Student-
kassen. 

Tanken är att studenter 
ska kunna beställa billig 
mat på nätet, som de sedan 
får levererad till sig.

– Vi ville skapa något som 
kunde spara pengar åt stu-
denter, och vi ville samtidigt 
göra något som var bra för 
miljön. Det slängs så myck-
et ätbar mat bara för att va-
ran till exempel ska ha en 
ny förpackning. Det är ett 
enormt problem, säger Da-
vid Mohlin.

Matsmart såg potentialen
Kvartetten insåg snabbt att 
det skulle bli svårt att ha 
hand om lager och logistik 

själva. De tog kontakt med 
Matsmart, vars affärsidé är 
att sälja varor som annars 
hade slängts, till exempel på 
grund av att bäst-före-datu-
met närmar sig eller att leve-

rantören har bytt förpack-
ning. Enligt Dagens Industri 
värderades bolaget förra året 
till 117 miljoner kronor. 

Ulf Skagerström, mark-
nadschef och medgrundare 

till Matsmart, såg genast po-
tential i de fyra studenterna.

– Vi är intresserade av att 
förstå målgruppen studen-
ter bättre, och här kom det 
ett gäng duktiga studen-
ter som ville paketera vår 
produkt för att passa just 
studenter – så det var inte 
mycket att tveka på, säger 
Ulf Skagerström.

Studentkassen lanserad
Nu har Studentkassen hun-
nit vara igång ett par veck-
or, och maten som säljs har 
gruppen själva valt ut.

– Det är basprodukter som 
till exempel konserver och 
torrvaror, säger Philip Palm-

gren och Minna Braconier 
fyller i:

– … som man sen kan kom-
plettera med kött eller fisk 
om man vill.

Att de är unga själva kan 
vara en fördel, tror gruppen.

– Vi marknadsför oss 
mycket på sociala medier. Vi 
har språket, vi vet hur man 
pratar med unga människor 
på nätet. Samtidigt är det 
en balansgång: Hur är man 
skön? Det har vi bollat rätt 
mycket. Föräldrarna är en 
målgrupp också. Det tänk-
te vi först inte på, men vi ska 
jobba vidare med det, säger 
Vendela Barck.

Har chans att vinna 
Förutom att lyckas få till ett 
samarbete med en stor nät-
handelsaktör är Studentkas-
sen också nominerad i två 
kategorier i SM i Ung Före-
tagsamhet som avgörs den 8 
maj. Gymnasisterna hoppas 
på en framtid för företaget 
även efter att skolan tar slut.

– Vår utgångspunkt är ab-
solut att vi ska fortsätta med 
det här, säger David Mohlin.

Hanna Reinholdsson 

Studenterna Vendela Barck, Minna Braconier, David Mohlin och Philip Palmgren har inlett ett samarbete med Matsmart. 

Studenter skapar 
miljösmart kasse
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Näringslivsredaktör: Hanna Reinholdsson
E-post: hanna.reinholdsson@nvp.se Tel: 555 266 22

” Vi marknadsför 
oss mycket på 
sociala medier. 
Vi har språket, 
vi vet hur man 
pratar med unga 
människor på nä-
tet. Föräldrarna är 
en målgrupp ock-
så. Det tänkte vi 
först inte på, men 
vi ska jobba vidare 
med det.” 
Vendela Barck
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Opinion

Läs mer på nvp.se  
På vår hemsida publiceras webbunikt material.

Redaktör: Linus Chen Magnusson, tel: 555 266 26, debatt@nvp.se 
NVP-Debatt, Box 735, 1331 24 Nacka. Texter tas emot t o m onsdag kl 17. 

Skriv gärna kort, max 2 500 tecken, och för repliker 1 500.  

Läs på NVP.se om oppositionsrådet Khashayar Farman-
bar, S, och Ella Tegsten, S,  2:a vice ordförande i fritids-
nämnden, som varnar för att kostnaden för simhallen i 

Saltsjöbaden blir omöjlig att förutse, och det finns risk för 
höga entrépriser för Nackaborna i framtiden. 

DIESELVERKSTADENS BIBLIOTEK & AKADEMIBOKHANDELN SICKLA PRESENTERAR

DÖDEN PÅ MEDELHAVET
EN KVÄLL OM MEDMÄNSKLIGHET OCH FLYKTINGMOTTAGANDE

ONSDAG 19 APRIL kl 19 i DIESELVERKSTADEN - FRI ENTRÉ

DIESELVERKSTADEN  |  MARCUSPLATSEN 17 i SICKLA   |  DVBIB.SE   |  AKADEMIBOKHANDELN.SE

Flyktingkatastrofen på Medelhavet är ett faktum och känslan av 
maktlöshet stor. Hur ser det egentligen ut och hur kan vi hjälpa 
till? Mattias Beijmo och Annah Björk berättar om sin bok ”Båt 
370: Döden på Medelhavet”som ger en bild av hur det är att vara 
flykting i en sjunkande båt. Samhällsanalytikern Carlos Rojas 
pratar utifrån sin bok ”Var går gränsen?” om flyktingmottagande 
och medmänsklighet. Barnmorskan Astrid Börjesson från Läkare 
utan gränser delar sina erfarenheter från räddningsfartyget 
Dignity I. Under kvällen finns också Volontär i Nacka med och 
informerar. Akademibokhandeln Sickla är på plats och säljer 
böckerna varav 20% av försäljningen går till Läkare utan gränser. 
Fri entré men begränsat med platser: maila och föranmäl dig till 

evenemang@dvbib.se för att säkra din plats. Mycket välkomna!

Lars Stenholm, Ordförande 

ALLA ÄR VÄLKOMNA ATT LYSSNA 

Det går också bra att följa sammanträdet i Radio Nacka 
på frekvens 99,9 Mhz med start kl. 18.00.  
Kommunfullmäktiges sammanträden filmas för att 
sedan publiceras på www.nacka.se. 

FÖREDRAGNINGSLISTAN

Föredragningslistan och alla handlingar finns på  
kommunens bibliotek och www.nacka.se ca en vecka 
före sammanträdet. 

Ett urval av ärenden
•  Årsredovisning 2016 för Nacka kommun och de 

kommunala bolagen
•  Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna
•  Ramavtal om samverkan med ägarna till fastigheterna 

Sickalön 135:7, 135:8 och 136:1 m.fl. inför exploate-
ring utmed Birkavägen i centrala Nacka

•  Ökad investeringsram för bostadsförsörjning för 
sociala behov 2017

VILL DU VETA MER?

Ring kommunsekreterare  
Görel Peterson 
tfn:08-718 83 44 

MÅNDAGEN DEN 24 APRIL 2017

LOKAL: Nackasalen, Nacka stadshus

HALLÅ
NACKABO!

FULLMÄKTIGE
SAMMANTRÄDER

Kl. 17.30  Fullmäktigecafé

Kl. 18.00  Sammanträdet inleds med besvarande   
 av interpellationer.

Kl. 19.00  börjar sammanträdet med behandling av  
 beslutsärenden.

VÄRMDÖ. I slutet av mars 
sprängdes ett antal brevlå-
dor vid kommunens boen-
den för nyanlända i Möln-
vik och i Torsby. Många av 
dem som lever i dessa bo-
enden har precis flytt krig 
och våld. När de boende 

— många av dem barnfa-
miljer — väcktes av krafti-
ga explosioner skapade det 
stor oro. 

Att genomföra ett så-
dant dåd är inget pojk-
streck — det är en ynk-
lig handling riktad mot 

några av de mest utsat-
ta människor som lever i 
Värmdö. Den här typen 
av fega dåd är ett hot mot 
vårt öppna samhälle, mot 
vår demokrati, mot vårt 
gemensamma Värmdö.

Vi står enade i kampen 

mot terrorism, fascism och 
intolerans. Ett dåd av det-
ta slag är fullkomligt oac-
ceptabelt och vi kommer 
att göra allt i vår makt för 
att trygga säkerheten för 
alla Värmdöbor.

Kommunstyrelsen har 
enhälligt gett förvaltning-
en ett tydligt mandat att 
öka säkerheten för dem 
som bor vid kommunens 
boenden för nyanlända.
Samtliga partier i  
kommunstyrelsen i Värmdö  
— M, L, S, KD, C, MP, SD, V

”Ett dåd av detta slag 
är oacceptabelt”

VÄRMDÖ. Ungdomar på 
Värmdö kan inte flytta he-
mifrån när de vill. Det tar 
idag i snitt 4–8 år att få en 
hyresrätt på Värmdö och 
det är alldeles för lång tid!
De hyresrätter som byggts 
på Värmdö de senaste åren 
är dessutom alldeles för dyra 

för en artonåring som vill 
flytta hemifrån. Dessutom 
ställs ofta sjuka inkomst-
krav som nästan ingen ung-
dom har råd med.

Vi vet att Värmdö bostä-
der under åren 2006-2016 
byggde sjutton hyresrätter. 
Man kanske inte kan förvän-

ta sig mer av det Moderata 
styret på Värmdö. Men vi 
ställer högre krav på Soci-
aldemokraterna. S har tidi-
gare sagt att de har konkreta 
förslag på 500 smålägenhe-
ter. Men politiken måste bli 
verklighet.

Vi vill se mera action och 

kräver att S i Värmdö aktivt 
driver frågan om fler hyres-
rätter för unga! Och vi nöjer 
oss inte med 500 små hyres-
lägenheter. Vi vill se minst 
1000 lägenheter under de 
närmaste åren!
Elvira Ribbing 
ordförande för SSU Värmdö

SSU: Värmdö behöver  
1 000 små hyresrätter

” Oavsett placering visar sig nu  
upphandlingen av byggnationen 
och driften av Näckenbadet bli en 
dyr förlustaffär för medborgarna.”
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Insändare

VÄRMDÖ. Jag är en tjej som 
inte äter skolmaten. Maten 
i skolan är väldigt smak-
lös och det är en av anled-
ningarna till att många 

inte äter maten. Jag tycker 
också att maten är mer för 
vuxna. På min skola har vi 
nästan  alltid samma mat-
rätter. 

Jag tycker att kommu-
nen  borde ge mer peng-
ar till skolan så att de kan 
köpa in bättre mat och om 
man äter mer lunch så kan 
man koncentrera sig bätt-
re och då får man bättre 
 skolresultat. Så det hade 
varit bra om vi fick lite 
bättre mat i skolan.
Josefine
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Insändare

Bättre skolmat ger 
bättre resultat

VECKANS ROS.  
Beröm till 
personalen på 
Nacka rehab.

Veckans ros till perso-
nalen på Nacka rehab 
på Nacka sjukhus. Jag 
vill ge er all världens 
beröm. De tre veck-
or jag var inlagd var en 
mycket positiv upple-
velse, och det var med 
viss saknad jag lämna-
de avdelningen. Ald-
rig förr har jag träffad 
så fin personal, de är 
 riktiga änglar!
Leif Lager
Saltsjö-Boo

Har aldrig 
träffat så  
fin personal 
förut

I tema Hus & Hem når du alla våra hus- och inredningsintresserade läsare. 
Har du ett företag och verkar inom dessa områden är det en fördel att 
annonsera i temat.

Temat är en del av den ordinarie tidningen och kommer ut till alla hushåll 
och företag i Nacka och Värmdö. Du som annonsör syns extra tydligt i en 
anpassad redaktionell miljö. 

Upplagan är 66 530 ex

Utgivning tisdag 25 april  Bokningsstopp onsdag 19 april 

För annonsbokning och information 
ring 555 266 10 eller mejla annons@nvp.se

Tema Hus & Hem

Påskbuffé serveras 12:00–16:00 under 
långfredag, påskafton & påskdagen.

255 kr / person 
barn under 12 år 10 kr /år

Ring oss på 08-506 170 06 eller besök 
www.grandsaltsjobaden.se för att boka bord.

FIRA PÅSK PÅ 
GRAND HOTEL 

SALTSJÖBADEN

SPARRIS
Sparris, bakad äggula, brynt smör, ramslök, 

soya, citron & rostad mandel

LAMM
Dillstekt lamm, nässlor, mannagryn, prästost & sky

RABARBER
Rabarber, vanilj & havresmulor

Passa på att överraska någon med ett presentkort i 
påskägget, en spabehandling, övernattning eller 

en kväll med vår 3-rätters påskmeny.

VÄRMDÖ. Jag tycker att det 
är fel att man ska få läxor. 
För det första så förstår inte 
alla föräldrar vad man arbe-
tar med, till exempel med-
eltiden. Alla föräldrar kan 
inte historia. För det andra 

så vill man väl inte göra läx-
an de enda dagarna man är 
ledig. För det tredje så om 
man behöver hjälp med läx-
an, och mamma eller pappa 
inte kan förstå, då får man 
vänta tills det blir skola och 

fråga då. Det skulle vara 
mycket bättre om man kun-
de göra läxorna på skoltid. 
Vi har studiestöd men det 
är efter skoltid och då vill 
man vara ledig.
Embla

”Det är fel att ge läxor”

VÄRMDÖ. Cigaretter finns 
nästan i varje butik i hela 
världen. Jag tycker att  
cigaretter borde vara lika 
olagligt som droger, för 
varje dag så dör någon för 
att de röker.

Jag tycker också att för-
äldrarna inte borde röka 
för att om en vuxen sit-
ter och röker i samma rum 
som ett barn så kan bar-
net andas in röken och 

då kan röken komma in i 
lungorna och det kan göra 
att barnet får lungcan-
cer. Men det värsta är att 
man kanske aldrig kan slu-
ta röka och man röker mer 
och mer och man köper 
bara mer och mer cigaret-
ter vilket kan göra att man 
till slut dör. Det är därför 
jag tycker att cigaretter 
borde vara olagligt.
Emil

”Cigaretter borde 
vara olagliga”

VÄRMDÖ. Jag är en tjej som 
inte känner mig ren efter 
idrotten när jag duschat. 
Duscharna i våra omkläd-
ningsrum är inte så frä-
scha. Det är massor av ludd 
på golvet och gult på väg-
garna. Det sitter fyra du-
schar bredvid varandra och 
man kan inte hänga upp 
handduken någonstans. 
Ibland är det stopp i röret 
som vattnet rinner ner i. Jag 

tycker också det är ofräscht 
att det inte finns några 
väggar mellan duscharna 
för att man skulle vilja du-
scha själv så att ingen står 
och tittar på en.

Så jag tycker att det 
skulle vara bra om det var 
bättre duschar i omkläd-
ningsrummen. Så att man 
känner sig fräsch efter 
idrotten.
Hanna

Skolan behöver 
bättre duschar

Värmdöelever har den här  
veckan skickat insändare 
om det som berör dem. 
NVP publicerar ett urval 
här på sidan.
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Kultur & nöje

Ge oss lokala kulturtips!  
Skicka mejl till kulturredaktören ingemar.lundin@nvp.se

                  eller ring 555 266 27

Urban Burn Stockholm på  
Nobelberget för andra året
SICKLA. Den 12-17 april arrangeras Urban Burn Stockholm 
för andra året på Nobelberget i Sickla. Evenemanget är 
inspirerat av Burning Man-festivalen som årligen ar-
rangeras i Nevada i USA. Där byggs en temporär stad upp 
i Black Rock-öknen. Evenemanget beskrivs av arrangö-
rerna som ett experiment i kreativt skapande, där alla 
deltagare själva kan bidra med musik, konst eller per-
formance. Enda kravet är att deltagarna håller sig inom 
lagens ramar. I fjol lockade Urban Burn Stockholm 800 
deltagare.

Urban Burn inspireras av Bur-
ning Man-festivalen i Nevada.

” Gestalningen ska stå i direkt  
dialog med den befintliga  
keramiska gestalningen av Stig 
Lindberg, uppförd år 1965 i Nacka 
sjukhus huvudentré.”
Konstnärerna Maria Boij, Johanneshov, och Mia E. Göransson, Gustavsberg, har av  
Kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting utsetts för skissuppdrag i Nacka sjukhus.

Kulturredaktör: Ingemar Lundin
E-post: ingemar.lundin@nvp.se Telefon: 555 266 27

Besatt av ljus och skugga
Den ene är målare och dog 
1964. Den andre keramiker 
och föddes samma år.
På Artipelag förenas de.
– Besatthet är ett nyckelord 
för utställningen, säger 
Edmund de Waal.

VÄRMDÖ. Brittiske kerami-
kern Edmund de Waal har 
ställt ut på gallerier och 
museer världen över, men 
tycker sig sällan ha kom-

mit bättre till sin rätt än på 
Artipelag, där hans återhåll-
samma konst visas fram till 
den 1 oktober.

– Nästan överallt stänger 
de fönstren och sätter elek-
troniskt ljus över din konst. 
Här gäller det motsatta. Na-
turligt ljus, naturliga skug-
gor, landskapet och molnen 
på himlen utanför — allt det-
ta ger enorma möjligheter, 
men också utmaningar. Det 

har inte varit lätt att sitta i 
ateljén i London och förbe-
reda sig, säger Edmund de 
Waal förtjust.

”En omedelbar kärlek”
Inte bara lokalerna väcker 
de Waals entusiasm, även 
— och framför allt — den 
man han delar utställning-
en med. Giorgio Morandi 
(1890-1964) är i konstkret-
sar kultförklarad, har ställts 

ut på bland annat Tate Mo-
dern i London och Metropo-
litan Museum of Art i New 
York. Han är även Edmund 
de Waals stora inspirations-
källa.

– Första gången jag såg en 
målning av Morandi var jag 
17 år. Det var i New York och 
jag kände ”Oh God, that’s ex-
traordinary”. Allvaret och 
intensiteten — en omedel-
bar kärlek. Sen dess har han 

varit den konstnär jag stän-
digt återvänder till. 

Vad gäller tonaliteten 
finns tydliga berörings-
punkter mellan de båda 
konstnärerna, även om den 
ene var konstnär och den an-
dre är keramiker. 

Giorgio Morandi målade 
stilleben hemma i Bolog-
na under större delen av 
sitt liv. I Artipelag finns ett 
femtiotal av hans verk re-

presenterade och variatio-
nen i motiven, stadsmiljö-
er och keramiska föremål, 
är vid ett hastigt ögonkast 
inte stor. 

Edmund de Waal är lika-
så sparsam i sitt konstnär-
liga uttryck. I somliga verk 
blir själva tomheten cen-
tral. Han hoppas att besö-
karna ska ta tid på sig, sak-
ta ner stegen. Han talar sig 
varm om skuggor och har 
på en vägg i hallen skrivit 
en f lera meter lång text 
om Morandis förhållande 
till damm.

– Det är en fånig text som 
nog ingen kan läsa på grund 
av min risiga handstil, skojar 

 Edmund de Waal hyllar Artipelags
 lokaler, med sitt naturliga ljus. 
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ren ”Haren med bärnstens-
ögon” (2010) och ”Den vita 
vägen” (2015). 

I sistnämnda bok, som 
nyligen gavs ut på svenska, 

tar han grepp på porslinets 
mångtusenåriga historia.
Det finns en rik lokal pors-
linstradition på Värmdö — är 
du bekant med den?

– O ja! Jag har inte besökt 
platsen än, men Gustavs-
berg ligger där borta, säger 
Edmund de Waal och pekar 
ut genom fönstret.

– Under arbetet med ”Den 
vita vägen” läste jag mycket 
om Gustavsberg. Mest spän-
nande är 1900-talets fantas-
tiska keramiker. Framför allt 
den underbare, radikale Wil-
helm Kåge, som jag älskar. 
En stor designer. En hjälte.
Text: Ingemar Lundin
Foto: Jenny Frejing

Edmund de Waal, och till-
lägger: Besatthet är ett nyck-
elord för utställningen. Mo-
randi är den konstnär som 
mest passionerat tänker på 
innebörden av ljus. Vad det 
gör för ett föremål. Resulta-
tet är förförande.

Har koll på Gustavsberg
Edmund de Waal har många 
järn i elden. Han har nyli-
gen samarbetat med den ki-
nesiske konceptkonstnä-
ren Ai Weiwei i Graz, ska 
nästa år designa en balett-
uppsättning i London och 
Amsterdam och har det se-
naste decenniet kommit ut 
med två böcker, bästsälja-

” Mest spännande 
är 1900-talets 
fantastiska kera-
miker. Framför allt 
den underbare, 
radikale Wilhelm 
Kåge, som jag  
älskar. En stor de-
signer. En hjälte.” 
Edmund de Waal

Nacka gymnasiums bibliotek  
i världsklass för 5:e året i rad
NACKA. I år tilldelas 25 skolor utmärkelsen Skolbiblio-
tek i världsklass 2017. Den ges ut av DIK, facket för kul-
tur och kommunikation. Nacka gymnasium är för femte 
året i rad en av de skolor vars bibliotek håller hög stan-
dard. Årets nomineringar karakteriseras av bibliotekens 
läsfrämjande arbete och arbete med medie- och kommu-
nikationskunnighet. Enligt DIK är Nacka gymnasiums 
bibliotek ett exempel på där skolledningen tagit sitt fulla 
ansvar när det kommer till bemanning och andra  
resurser.

Skolbibliotek som prisas. 
ARKIVBILD: JENNY FREJING

 

Kultur i Värmdö
 
 
 
 
 
 

10-13 april 
Påskpyssel på Gustavsbergs bibliotek 
under ordinarie öppettid. Fri entré. 
 
12 april kl 13-15 
Påskpyssel på Gustavsbergs konsthall. 
Fri entré, föranm: konsthall@varmdo.se 
 
12 & 14 april kl 14 
Lilla och stora livet – en pjäs för nyfikna 
barn, från 6 år. Info&bilj: artipelag.se 
 
16 -17 april kl 12-17 
Konstutställning i Stavsnäs byskola. 
Arr: Djurö Konst&Kultur 
 
20 april kl 15 
Gustavsbergsteatern. Vi har vandrat 
långt… vi har vågat allt… Fysisk 
musikalisk improvisationsteater. 
Info&anm: tillitsverket.se/medmanniskor 
 
22 april kl 11-16 
Familjedag på Gustavsbergsteatern. 
Heldag med scenkonst och skapande. 
Bilj: bokagrupp.se/varmdo 
 
22 -23 april kl 13-16 
Fotoutställning i Panncentralen, 
Chamottevägen 5. Arr: Gustavsbergs 
konstförening. 
 
23 april kl 11:30-14 och 14-16:30 
Bygg och balanslekar med Tillitsverket 
på Artipelag. Info&bilj: artipelag.se 

29 april & 1 maj kl 13 & 16 
Gustavsbergsteatern. En midsommar-
nattsdröm. Arr:Värmdö Scenskola. Bilj: 
säljs i foajén 1 tim. innan föreställning.  
 
29 april kl 13-15:30 
Temadag – Andra världar. 
Gustavsbergs konsthall. Fri entré. 
 
30 april kl 18 
Valborgsfirande i Strandviksparken. 
Arr: Gustavsbergs Vänner 
 
30 april kl 19-22 
Valborgsfirande på Strömma 
Hembygdsgård.  
 
5-29 maj 
Fotoutställning: Bilder som förändrar 
världen. Vernissage 5 maj kl 16. 
Gustavsbergs bibliotek. Fri entré. 
 
13-14 maj kl 12-17 
Konstrunda hos 26 konstnärer i 
Värmdö: Karta: varmdokonstnarer.se 
 
13 maj kl 13 
Jakten på mannen från medeltiden. 
Djurö skolas matsal. Arr: Ö-teatern 
 
13 maj kl 14 
Gustavsbergsteatern. Familje-
föreställning: Trollflöjten 3-5 år. Bilj: 
bokagrupp.se/varmdo 

 

Nu är det dags att börja leta bland alla foton! Vi efterlyser dina 
bästa bilder till kommunens almanacka för 2018. 

 
Väder och vind från alla årstider

När tycker du att Värmdö är som vackrast? I solnedgången, när 
solen står högt över klipporna eller när regnbågen tittar fram efter 
en regnskur? Eller är det kanske när snön ligger tjock, vinden viner 
eller regnet smattrar mot fönsterrutan?    
 

Ladda upp dina bilder senast 22 oktober

Tänk fritt och dela med dig av dina bilder till almanackan! Vi vill 
ha dina bilder senast den 22 oktober och du laddar upp dem via vår 
hemsida.

Läs mer på varmdo.se/fototavling

Dina bästa bilder
Efterlysning:
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Familjenytt Maria Karlsson  
familjeredaktör
555 266 36
familje@nvp.se

Predikoturer   predikoturer@nvp.se

Boo församling, Kyrkans hus
Tisdag 11/4, kl 08.30 Passionsandakt. 
Kl 11.00 Senior-Qigong. Kl 12.00 Tisdags-
soppa. Kl 13.00 Oasen. Kl 16.30-21.00 
Ungdomskväll. Kl 18.00 Stickcafé med efter-
tanke. Onsdag 12/4, kl 08.30 Mässa i pas-
sionstiden. Kl 18.00 Öppen Qigong. 
Kl 18.30. Frigörande andning. 
Tisdag 18/4, kl 11.00 Senior-Qigong. Kl 12.00 
Tisdagssoppa. Kl 13.00 Oasen. Kl 16.30-21.00 
Ungdomskväll. Kl 18.00 Ungdomsmässa för 
alla. www.svenskakyrkan.se/boo

Djurö, Möja och Nämdö församling
Klockargården: Onsdag 12/4, kl 08.15 
Morgongudstjänst med nattvard.
Djurö kyrka: Torsdag 13/4, kl 19.00 Skär-
torsdagsmässa med Yvonne Hallin. Fredag 
14/4, kl 11.00 Långfredagsgudstjänst med 
Yvonne Hallin. Lördag 15/4, kl 23.00 Påsk-
nattsmässa med Yvonne Hallin och på trum-
pet Ewa Leijdström. Söndag 16/4, kl 11.00 
Uppståndelsemässa med Yvonne Hallin och 
Djurö & Möja kyrkokörer medverkar. Flöjt: 
Patrik Ahlberg.
Möja kyrka: Torsdag 13/4, kl 19.00 Skärtors-
dagsmässa med Åsa Meurling.
Nämdö kyrka: Söndag 16/4, kl 15.00 Upp-
ståndelsemässa med Yvonne Hallin och 
Nämdö kyrkokör. Flöjt Patrik Ahlberg.
Sandhamns kapell: Söndag 16/4, kl 14.00 
Uppståndelsemässa med Yvonne Hallin och 
körgrupp från Djurö och Möja medverkar.
Runmarö kapell: Måndag 17/4, kl 11.00 
Annandagsgudstjänst med Yvonne Hallin.

Nacka församling
Nacka kyrka: Tisdag 11/4, kl 10.00 Öppen 
dörr. Kl 18.00 Passionsandakt. Onsdag 12/4, 
kl 14.00 Församlingsträff. Kl 18.00 Passions-
andakt. Torsdag 13/4, kl 18.00 Skärtors-
dagsmässa, Y Jansson, G Agnarsson, Nacka 
Vokalensemble, P Rönnblom . Fredag 14/4, 
kl 11.00 Långfredagsgudstjänst, C Dahlbäck, 
Nacka Kyrkokör, P Rönnblom. Kl 18.00 
Andakt vid graven, Y Jansson, C Granberg. 
Lördag 15/4, kl 23.00 Påsknattsmässa, Y 
Jansson, G Werner. Söndag 16/4, kl 11.00 
Högmässa, C Dahlbäck, Påskdagskören, G 
Werner, söndagsskola. Måndag 17/4, kl 11.00 
Påskmässa, G Agnarsson, G Werner, musik 
och sång: S Jämtbäck. 
Nacka kapell: Onsdag 12/4, kl 8.30 Mässa,  
G Agnarsson.
Älta kyrka: Torsdag 13/4, kl 18.00 Skärtors-
dagsmässa, EK Fackel Sandor. Fredag 14/4, 
kl 11.00 Långfredagsgudstjänst, H Larsson. 
Söndag 16/4, kl 11.00 Påskdagsmässa, S 
Herrlander, C Granberg, söndagsskola,
Fisksätra kyrka: Tisdag 11/4, kl 18.00 Fisk-
sätramässa. Torsdag 13/4, kl 11.30 Veckomäs-
sa. Kl 12.00 Skärtorsdagssoppa. Fredag 14/4, 
kl 15.00 Korsvägsandakt, S Matz, Fader Mar-
cin, tillsammans med katolska församlingen. 
Söndag 16/4, kl 17.00 Påskdagsgudstjänst, A 
Palmstierna, I Berglind.
Forumkyrkan: Tisdag 11/4,  kl 13.00 Stick-
café.
Danvikshems kyrka:  Torsdag 13/4, kl 13.30 
Gudstjänst med nattvard, L Kull. Måndag 
17/4, kl 13.30 Gudstjänst, L Kull.

Erstaviks kapell: Måndag 17/4, kl 15.00 
Påskgudstjänst, G Agnarsson, I Berglind.

Saltsjöbadens församling 
Onsdag 12/4, kl 09.00 Morgonbön, Skogsö 
kapell. Kl 18.30 Mässa, Isabella Lundgren, 
sång. Kl 19.00 Församlingsafton om förso-
ning, Lars Björklund, församlingshemmet. 
Skärtorsdag 13/3, kl 14.00 Skärtordagsguds-
tjänst, Saltsjöbadens sjukhus. 
Kl 15.15 Skärtorsdagsgudstjänst, Sjötäppan. 
Kl 18.00 Skärtorsdagsmässa, Helene Leben-
berg, sång. 
Långfredag 14/4, kl 11.00 Långfredagsguds-
tjänst, Vokalensemblen Alicia. Kl 15.00 J 
Haydn: ”Jesu sju ord på korset”. Kvartett ur 
Nacka kammarorkester: Maria Haasnoot, 
violin, Johan Bertilsson,violin, Stina Möller, 
viola, Alf Westelius, cello. 
Påskdagen 16/4, kl 11.00 Jubelmässa, 
ensemble ur Saltsjöbadens kyrkokör, 
Mikael  Sörensen, trumpet. Annandag påsk 
17/4, kl 14.30 Emmausvandring. Kl 15.30 
Enkel måltid. Kl 16.00 Mässa, Skogsö kapell. 
Onsdag 19/4, kl 09.00 Morgonbön, 
Skogsö kapell. 
www.merasaltis.nu

Skärgårdskyrkan Värmdö
Skärtorsdagen 13/4, kl  09.00 Ekumenisk 
Getsemanestund i Värmdö kyrka. 
Påskdagen 16/4, kl  11.00 Gudstjänst Helen 
Davidsson. Musik Micke Kaankanpää och 
Magdalena Stenlund. Kyrkkaffe. 
www.skargardskyrkan.se

Gudstjänst i påsktid 
På Seniorcenter Diamanten, Kullsvedsv. 2 
Choristas Veteranicus.  
Anna-Karin Nordgren, Camilla Ulén, Kerstin Alling
Skärtorsdag, 13 april 13.00 

Skärtorsdagsmässa
Anna-Karin Nordgren, Anethe Carlsson, Kerstin Alling
Anne Pajunen– viola. I samarbete med Skärgårdskyrkan.
Skärtorsdagen, 13 april 19.00 i Värmdö kyrka

Långfredagsgudstjänst 
Värmdö Vokalensemble 
Camilla Ulén, Lars Hallgren
Långfredagen, 14 april 11.00 i Värmdö kyrka

Påskdagsgudstjänst
Värmdö Kyrkokör, Församlingens barnkörer
Kristina Lethin, Hans Gårdh, Lars Hallgren, Kompgrupp
Påskdagen, 16 april 11.00 i Värmdö kyrka

Pilgrimsmässa 
Camilla Ulén, Kerstin Alling, Patrik Nilsson
Annandag påsk, 17 april 11.00 i Värmdö kyrka

Pilgrimsvandring på Svartsö  
på Annandag påsk 17/4, efter mässan
Båt till Svartsö för vandring med ateljébesök 
och sopplunch.  Kostnad: 100 kr. 
Mer information hittar du på vår hemsida. 
Anmälan: Camilla Ulén, 08-574 009 47

www.varmdoforsamling.se 
08-574 009 40

Värmdö församling

årsmöte och caféföreläsning 

Om Källans studiebesök 
i Malmö och mötet med 
Yalla Trappan och Coexist
Medverkar gör Pernilla Landin, Källan och 
Martin Johansson, vänföreningen, dessutom Årsmöte!
 

19/4

Onsdag 19 april kl 18.30 
Fisksätra kyrka
www.gudshusvan.se

PÅSK I BOO FÖRSAMLING

torsdag 13 april
19.00 skärtorsdagsmässa
Sandra Signarsdotter. Anders Modigh, cello.  
Helena Engardt, orgel och sång. Boo kyrka

söndag 16 april
11.00 påskdagsmässa
Sandra Signarsdotter och Lennart Siverbo. 
Boo kammarkör. Boo kyrka

lördag 15 april
23.00 påsknattsmässa
Andreas Nerelius. Uppståndelsemingel 
efter mässan. Boo kyrka

måndag 17 april
11.00 pilgrimsmässa på annandag påsk
Eva Broo, Birgitta Rönnqvist. Helena Engardt, sång. 
OBS! Boo kapell

o. 

www.svenskakyrkan.se/boo   

tel. 08-747 66 00

Församlingens övriga verksamhet, se predikoturen

fredag 14 april
11.00 långfredagsgudstjänst
Henrik Roos. Kyrkokören Vokalen under ledning av 
Margareta Stripple Drakenberg. Boo kyrka

 Trygghet – 
Kvalité – Omtanke.  

När du behöver 
det som mest!

Nacka: Paviljongvägen 3 Saltsjö-Boo | 08-712 00 22
Värmdö: Fenix väg 12 Gustavsberg | 08-570 344 27

www.novabegravning.se

Andrès Zuniga & Emma Nyberg

Tusen grattis kramar på 3 års dagen till Lilly Lundqvist den 4 april 
och välkommen till världen Lillys lillebror Arvid 2 mars. 
Älskar er, kram från mormor. 

GRATTIS & FÖDD

Vår älskade  solstråle 
Leandrito blir 3 år den 12/4.
Massor med pussar och 
kramar från Mami, Papi, store- 
bröderna Gus och Diego och 
Mama Pia.

GRATTIS

Så äntligen är dagen här när du 
fyller 4 år, som du har längtat!
Grattis finaste Love på din 
födelsedag 10 april!
Kramar från pappa, mamma, 
Tussi, mormor och farmor!

Stort grattis Linn på din 8-årsdag önskar faster, farmor och farfar.

GRATTISGRATTIS

STOPPA 
HUNGERN

Swisha nu till 123 031 0748  
eller sms:a AKUT HUNGER  
till 72 900 och skänk 100 kr.



Tisdag 11 april 2017 Nacka Värmdö Posten  |  29Tisdag 11 april 2017 Nacka Värmdö Posten  |  29

Vill du gratulera någon som fyller år, har förlovat sig, gift sig eller fått 
barn? Sänd in några rader till NVPs familjesida. Kostnad: Bara text  

(20 ord) 40 kr, för varje extra ord +2 kr. Vi skickar räkning så bifoga namn och 
adress med beställningen. Gör så här: Beställ enklast på nvp.se eller e-posta 

till familje@nvp.se eller posta till Nacka Värmdö Posten, 
Box 735 131 24 Nacka. (Märk kuvertet ”Familje”). 
Vi måste ha text och bild senast måndagen veckan före publicering. 
Publicering kan dröja pga utrymmesbrist.

Vår kära
Maka  Mor  Farmor  

Dotter  Syster

Marianne
Erlandsson
* 3 februari 1948
✝ 25 mars 2017

ULF
PATRIK och CAROLINE

Elias  Julian  Lisa
Mamma Karin

Syskonen 
Inger  Birgitta  Göran

med familjer

    För alla fanns rum 
    i Ditt hjärta
    För alla Du gjorde 
    Ditt allt
    Du deltog i glädje 
    och smärta
    Hav tack, 
    kära Marianne, för allt

Begravningen äger rum 
fredagen den 28 april kl 13.00

i Nacka kyrka. Efter akten
inbjudes till minnesstund. 

O s a till IGNIS Nacka
Värmdö tel 08-716 73 00

senast 24 april.

Vår älskade Mamma
Mormor och Svärmor

Kerstin
Thunvall
* 29 maj 1928

har lämnat oss i
stor sorg och saknad

den 28 mars 2017

ELISABETH &
MEHRAN

MARIA & DENNY
Sofia  Kristoffer

Döden är ingenting.
Jag har bara gått in
i rummet bredvid.

Jag är jag och Du är du.
Inte behöver jag försvinna
ur Ditt hjärta bara för att

Du inte längre kan se
och röra mig.

Jag är alldeles nära.
Tro mig.

Begravningen äger rum
fredagen den 21 april kl.11.00
i Värmdö kyrka. Efter akten
inbjudes till minnesstund.

Pernilla  
Zimsen

5 år av evig saknad

Familjen

Till minne 

Carina Kjell 
* 22 oktober 1961 

† 10 april 2016

Ett år har gått  
sedan du lämnade oss.

Fortfarande obegripligt.  
Du är alltid i våra tankar. 

vännerna  
Madelene Kruse och 

Lisbeth Ritzman

 Döden betyder ingenting.  
 Jag har bara dragit mig  
 tillbaka till ett annat rum. 
 Jag är Jag. Du är Du.  
 Allt vi var för varandra,  
 det är vi fortfarande. 
  

 Cannon Henry Scott-Holland

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

PÅSKENS GUDSTJÄNSTER
GUSTAVSBERGS KYRKA
Skärtorsdag 13 april 19.00 . Skärtorsdagsmässa 
Ungdomar medverkar. Elisabeth Ström, präst 
Långfredag 14 april 11.00 . Långfredagsgudstjänst 
Hanna Kopra Schröder, solist. Mats von Rothstein, präst 
Påskdagen 16 april 11.00 . Familjemässa (se mer nedan) 
Medlemmar ur alla körer. Elisabeth Ström, präst  
INGARÖ  KYRKA
Påskafton 15 april 23.30 . Påsknattsmässa  
Sång av ungdomar. Åsa Siverbo, präst 
Annandag påsk 17 april 11.00 . Gudstjänst (sammanlyst) 
Susanne Francett, solist. Åsa Siverbo, präst

 skärtorsdag 13 april kl 17.30 
kyrkettan, värmdögatan 1

judisk påskmåltid
Lamm och potatisgratäng till självkostnadspris. 
SMS med måltid/antal 070-570 04 98
Efter måltiden firas Skärtorsdagsmässa i Gustavsbergs kyrka 
kl 19. Elisabeth Ström, präst

påskdagen 16 april kl 11 
gustavsbergs kyrka

Påskfest i församlingen

familjemässa 
 med dopförnylese 
Medlemmar från alla körer 
medverkar. Härlig påskbuffé 
till självkostnadspris efteråt i 
Kyrkettan. SMS:a påsk/antal 
till 070-5700498 om du vill 
äta. Välkomna hälsar präster, 
pedagoger, musiker, övrig 
personal och frivilliga. 

långfredag 14 april kl 15 
ingarö kyrka

stabat mater  
av pergolesi

Hanna Kopra Schröder, solist 
Mats von Rothstein, präst

Solister: Therese Törnblom Larri  och Tove Nilsson.  
Medlemmar ur Vokalensemblen Doxy.  
Stråkensemble. Dir. Björn Borseman.  
Mats von Rothstein, präst

långfredag 14 april kl 11 
gustavsbergs kyrka

långfredagsgudstjänst

Vår kära

Milda Jansson
* Byvallen 9 april 1918

✝ Saltsjö-Duvnäs
den 3 april 2017

KJELL och ULLA

Släkt och vänner

Mors trötta huvud
har lagt sig till ro

Flitiga händer fått vila
Nu sover hon lugnt

i sitt tysta bo
Dit våra tankar ila

Begravningen äger rum
tisdagen den 25 april kl.13.00

i Nacka kapell
Efter akten inbjudes

till minnesstund.

Vår käre Pappa

Bernt Eriksson
* 24 juni 1927
✝ 31 mars 2017

MARGOT
KJELL  KRISTER

med familjer

Begravningen äger rum
fredagen den 28 april kl.10.30

i Boo kyrka. Efter akten
inbjudes till minnesstund.

församlingsafton

omförsoning
onsdag  
12 april
 
 18.30 Mässa  
Uppenbarelsekyrkan
Sång med Isabella Lundgren, en svensk 
jazzstjärna som gjort succé både på scen 
och på skiva. 

19.00 Om försoning 
Församlingshemmet 

Fd sjukhusprästen Lars Björklund, numera  
själavårdare och kaplan på Sigtunastiftelsen  
delar sina tankar kring försoning. 

BOO FÖRSAMLING

www.svenskakyrkan.se/boo   

tel. 08-747 66 00

torsdag 13 april
13.00-18.00 
försäljning av prästost
Köp prästost av församlingens 
präster och diakoner på Coop,  
Orminge C. Intäkterna går  
oavkortat till Svenska kyrkans  
projekt ”Gatubarn i Manila”.  

Ost som gör 
skillnad!

I SAMARBETE MED COOP

Vår kära

Harald Bartak
* 4 oktober 1946

har lämnat oss i stor sorg
och saknad

✝ 24 mars 2017

GERHARD med familj
HANS-ERIK med familj
REINHOLD med familj
Övrig släkt och vänner

Du kommer alltid att
finnas i våra hjärtan.

Begravningen äger rum i Boo
kyrka den 21 april 2017 10:30
Tänk på Hjärt och Lungfonden

0200-882400

Mor, Svärmor, Farmor 
och Gammelfarmor

Gina Öberg
* 6 februari 1929

✝ 6 mars 2017

PETER och BIRRE
Emma  Patrik

Josefin
Hektor

och vänner

Far har räckt ut handen
Mor har fattat den

På den andra stranden
Mötas de igen

Begravningen har ägt rum i
kretsen av de närmaste.
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Det händer Bidra med ditt tips till ”Det händer” 
Boka direkt via nvp.se/guiden/tipsa  

eller via mejl evenemang@nvp.se
Postadress: 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.

TVÄRSLÖJD
MAGISK NYCIRKUS FÖR SMÅ OCH STORA - KOMPANI GIRAFF
LÖRDAG 15 APRIL 15:00
BILJETTER: DIESELVERKSTADEN.SE
FRÅN 3 ÅR

NI GIRAFF

  KULTURHUSET
  DIESELVERKSTADEN

Vardagar 10-14

En öppen mötesplats för seniorer - boofolketshus.se/lusthuset

Påsklovsäggstra
Godisexperiment  med Beppe Singer i Dieselverkstadens bibliotek 
onsdag 12 april kl 14.00. Känd från Barnkanalen, kommer hit och med 
sin stora passion för experiment går han denna gång loss på 
påskgodiset! Fri entré men boka plats på evenemang@dvbib.se

Kalendariet
Onsdag 12 april
Thédans i Värmdö Bygdegård 
kl 15–17 till PRO Jazzband under 
ledning av Wåge Finér. Du som 
inte dansar kan sitta ner och 
”spisa”. Kostnad 20 kr inkl fika.

Bio Skönheten och odjuret visas 
på Gustavsbergsteatern, 
Gustavsberg Centrum kl 15.00. 
2D. 90 kr. Från 11 år.

Bio Smurfarna den försvunna 
byn visas på Gustavsbergstea-
tern, Gustavsberg Centrum kl 
12.30. 2D. 90 kr. Från 7 år. Läs för läshunden Moa på 

påsklovet på Ingarö bibliotek kl 
10–11 och kl 12–13 är du som är 
5–12 år välkommen. Kryp upp i 
soffan i vår läskoja tillsammans 
med Moa!

Från klimatoro till handling
De flesta av oss är väl medvetna 
om klimatproblemet och förstår 
att något måste göras. Men vi 
förmår inte att ta  itu med något 
konkret. Det är mycket lättare 
och roligare att göra det tillsam-
mans i dialog med varandra.     
Varför är det bråttom? Hur gör 
man för att förändra beteen-
demönster? Dielseverkstaden 
kl 17.30–20.00. Fri entré. ”Die-
selverkstadens samhällsarena i 
Nacka”. Info och anmälan www.
studieframjandet.se/stockholm

Babyrim på lätt svenska på 
Gustavsbergs bibliotek kl 13.30–

14.00. För barn 4–10 månader. 
Ingen anmälan. Drop-in och helt 
gratis.

En pjäs för nyfikna barn från 
6 år. Lilla stora livet är en pjäs för 
barn skriven av de hyllade barn-
boksförfattarna Lotta Olsson och 
Ulf Nilsson med nyskriven musik 
av grammisvinnaren Frida Hyvö-
nen. Spelas i Artbox på Artipelag 
kl 14.00. Entré vuxna 100 kr, 
barn 80 kr.

Torsdag 13 april
Social samvaro deltagarna 
träffas året runt, kl 13–15 i Röda 
korsets lokal Kupan, Fredrik 
Jahns gr 18 B i Finntorp. Uppl 716 
08 64. Arr: Röda korset Nacka.

Fredag 14 april
En pjäs för nyfikna barn från 6 
år. ”Lilla stora livet” är en pjäs för 
barn skriven av de hyllade barn-
boksförfattarna Lotta Olsson och 
Ulf Nilsson med nyskriven musik 
av grammisvinnaren Frida Hyvö-
nen. Spelas i Artbox på Artipelag 
kl 14.00. Entré vuxna 100 kr, 
barn 80 kr.

Lördag 15 april 

Gårdsbutiken på Nora gård 
öppnar för säsongen med loppis 
och trädgårdscafé kl 10–15.

Måndag 17 april 
Bio Fast och Furios visas på Gus-
tavsbergsteatern, Gustavsberg 
Centrum kl 19.00. 110 kr. 

Hembygdsgudstjänst på an-
nandag påsk i Erstaviks kapell kl 
15.00. Kyrkkaffe serveras . Sam-
åkning i bilar kontakta: Susanne 
08-773 49 92, 076-108 32 38 eller 
susanne.carlson@bredband.net 
Arr: Nacka hembygdsförening 
och Nacka församling.

Bio Smurfarna den försvunna 
byn visas på Gustavsbergs–
teatern, Gustavsberg Centrum kl 
13.30. 2D. 90 kr. Från 7 år.

Tisdag 18 april 

Träffpunkt för pensionärer 
Vi träffas på Fritidsgården i Älta
kl 10–12. Vi fikar och fortsätter 
sedan med pingis, spelar kort,
fotbollsspel, kastar pil, lite gym-
pa, spelar musik och övrigt man 
kan göra på Fritidsgården. Du 
som känner dig ensam, kom!
Välkommen. Arr: SPF Seniorerna  
Svanen Älta.

Bio Fast & Furios visas på Gus-
tavsbergsteatern, Gustavsberg C 
kl 19.00. 110 kr. Från 15 år.

Advokatjour på Gustavsbergs 
bibliotek kl 17.00-18.30. En 
konsultation är gratis och varar 
ca 15 minuter. Advokaten har 
tystnadplikt. Begränsat antal 
platser, drop-in.

Spela bridge i våra nya fräscha 
lokaler på Ormingeringen 32b, 
Saltsjö Boo kl 18.00. Ring Göran 
0709-312 370 eller Hans 0707-
519 280. Arr: Boo bridgeklubb.

Hjälp med dator, surfplatta och 
mobiltelefon. Välkommen att få 
hjälp på biblioteket Nacka Forum 
kl 10–12. Arr: SeniorNet Nacka.

Övrigt
Prövat AA än? Önskan om att 
sluta dricka är det enda kravet 
för att vara med i anonyma 
alkoholister. Tisd slutet möte kl 
19.00. Fred kl 19.00 öppet möte. 
Söndag kl 09.00 slutet möte. 
Värmdögatan 3, Gustavsberg.

Utställningar
Måleri och skulptuer av fyra 
konstnärer, Peter Bergman, Mari 
Koort, Lennart Johansson och 
Annika Ottander. Visas på påsk-
dagen 16 april och annandag 
påsk 17 april kl 12–17 i Byskolan 
i Stavsnäs, Skolvägen 15. www.
djurokultur.se

Utställning Bland skogens troll.
Johanna Arnell är uppvuxen i 
Värmland och har alltid haft en 
närhet till de djupa skogarna och 
naturen. John Bauers sagovärld 
inspirerar henne mycket. Se 
hennes utställning på Nacka 
Forum bibliotek tom 30 april.

Berättelser Grafik av Lena 
Attar Larson visas på Biblioteket 
i Nacka Forum den tom 30/4.

Gustavsberg 1938 En dag sam-
lades alla anställda på Gustavs-
bergsfabriken för ett gruppfoto.
KF hade nyligen tagit stafettpin-
nen från brukspatronen Odel-
berg och satt igång en välbehöv-
lig modernisering av fabriken 
och orten. Ny ledning, nya idéer, 
nya tider. Året var 1938.
Se foton m m på Delselius café 
Tornhuset i Gustavsbergshamn 
28 mars–24 april. Öppet må–fre 
9–18 lör 9–17 sön- och helgdag 
10–17.

Utställning Här kommer den 
samtida, brittiske konstnärskera-
mikern och författaren Edmund 
de Waal att möta den italienske, 
kultförklarade målaren Giorgio 
Morandi. Läs mer på Artipelag.
se Adress: Artipelagstigen 1, 
Gustavsberg. Pris: Konsthallen: 
0–18 år fri entré, 19–64 år 150 kr, 
65+ 130 kr. 

Ställ ut ditt bästa foto
Gustavsbergs Konstförening 
ordnar en fotoutställning öppen 
för alla den 22–23 april kl 13–16 i 
Panncentralen, Chamottevägen 
5 i Gustavsbergs hamn. Per 
Broman från Fotografiska utser 
tre pristagare. Anmälan senast 12 
april. Info om inlämning, format 
och andra uppgifter finns på 
www.gkonst.se Välkommen att 
delta!  

Fler evenemangstips 
finner du på nvp.se

HALLÅ NACKABO

Skärtorsdagen 13 april

Kontaktcenter (telefoni, reception och stadsbyggnadsservice) 7.30–12.00

Kommunarkiv, registratur, konsumentrådgivning 8.00–12.00

Långfredag 14 april STÄNGT

Annandag påsk måndag 17 april STÄNGT

STÄNGNING AV GÅNGTUNNEL VID 
SOCKENVÄGEN –  
VÄLJ ANNAN PASSAGE

Gångtunneln vid Sockenvägen, söder 

om Trädgårdsvägen i Boo, kommer att 

stängas och fyllas igen. Orsaken är att 

tunneln inte används i någon större ut-

sträckning, att den är i dåligt skick samt 

att ett tillgänglighetsanpassat övergång-

ställe över Sockenvägen nu finns cirka 

70 meter från tunneln. Vi inleder stäng-

ningen under den här veckan och räknar 

med att arbetet är slutfört i början av 

sommaren 2017.  

Läs mer om projektet här: www.nacka.se/tunnelsockenvagen

NACKA STADSHUS HAR 
ÄNDRADE ÖPPETTIDER I PÅSK  

So
ckenvägen
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Sport

Tipsa sporten!  
Mejla sport@nvp.se 

                  eller ring 08 555 266 20

Bästa herrlagen nollade 
när säsongen drog igång

FOTBOLL. Bästa lokala herrlagen i fotboll, Boo FK och 
Värmdö IF, hade det motigt i säsongsstarten av Division 
2 Södra Svealand. I lördags förlorade Boo FK hemma mot 
Södertälje FK med 0-1. Samma öde gick Värmdö IF till 
mötes hemma på Värmdövallen, med skillnaden att det 
blev 0-2, mot Rynninge IK på söndagen. På långfredagen 
går båda klubbarna in i elden igen. Boo FK spelar bor-
ta mot Örebro Syrianska IF på Örnsro IP. För Värmdö IF:s 
del väntar färd till Norrköping, och möte med IK Sleipner 
på Östgötaporten.

Förlust för Värmdö IF. 
ARKIVBILD: S. ANDERSSON

Tipsa sporten:Har du ett sporttips? 
Hör av dig till oss, sport@nvp.se

Sejouren i Elitettan blev 
fyra säsonger lång. Men i fjol 
trillade Älta IF ner i division 
ett — och nu hoppas konkur-
renten Boo FF på lokalt tron-
skifte inom damfotbollen. 

FOTBOLL.  Elin Ekblom Bak, 
Elaine, Louise ”Lollo” Fors 
(numera gift Schillgard) — 
det har under åren i Elitet-
tan funnits många välme-
riterade profiler på Älta IP, 
men efter att ha stridit med 
kniven mot strupen under 
flera säsonger föll laget i fjol 
slutligen ur den näst högsta 
serien. 

Nu återfinns Älta IF istäl-
let i Division 1 Södra Svea-
land — där de har sällskap av 
Boo FF, och frågan är vilket 
av gängen som kan titulera 
sig storasyster i regionen när 
säsongen är över.

– Vi ska i alla fall komma 

före dem (Boo FF) i tabel-
len så att det inte blir något 
maktskifte inom damfotbol-
len i kommunen, som NVP 
skrev om i höstas, säger Älta 
IF:s Pjer du Puy, när NVP — 
återigen — för saken på tal.

Problemet för Ältas del är 
dock att Boo FF har andra 
planer...

Derbyn en ”extra krydda”
I fjol var Paulo Bustamante 
assisterande tränare i dam-
laget. I år tar han över som 
huvudansvarig.

– Älta har ett bra lag. Det 
kommer att bli tuffa fajter. Vi 
ser fram emot derbymatch-
erna. Det ger serien lite ex-
tra krydda och främjar fot-
bollen i området, säger han.

I fjol kom Boo FF trea i se-
rien och det hoppas klubben 
— minst — prestera igen.

– Vi siktar på topp tre, sä-

Boo redo för tronskifte? 
Efter åren i Elitettan — nu laddar Älta IF om i division ett: ”En grymt tuff serie”

 Kommer Älta IF att storma fram  
 genom Division 1 Södra Svealand...  ...eller står Boo FF i vägen? 

Div 1 Södra Svealand
Boo FF
IF Brommapojkarna
Hässelby SK 
IFK Norrköping 
IFK Nyköping 
Lindö FF 
P18
Sätra SK
Telge United
Tyresö FF 
Älta IF 
Älvsjö AIK 
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ger Paulo Bustamante.
Om Paulo Bustamante är 

ny i rollen som huvudträ-
nare för ett A-lag gäller det 
motsatta för Älta IF:s Pjer 
du Puy.

Han var tränare i klub-
ben under ”guldåren” då 
klubben gick från division 

tre till Elitettan och dessut-
om vann Victoria cup. Han 
är tillbaka i Älta IF sedan i 
maj förra året.

– Det som talar för Älta är 
en hel del. Vi har en bra och 
spännande trupp som hela 
tiden utvecklas. Vi har ock-
så en fantastisk stämning i 

truppen där alla drar åt sam-
ma håll. Utmaningen i år blir 
först och främst att få ihop 
hela biten eftersom vi har tio 
nya spelare i truppen.
Målsättning?

– Att försöka vinna alla 
matcher och då kommer 
man rätt långt. Men det är 

en grymt tuff serie som fem-
sex lag med lite medgång kan 
vinna. Topp fyra känns som 
en realistisk utmaning.

Båda klubbarna vill spe-
la en optimistisk, offensiv 
fotboll. 

– Men inte till vilket pris 
som helst. Det beror lite på 
motståndet också, inflikar 
Pjer du Puy.

På frågan vilken spelare 
som publiken på Boovallen 
ska hålla extra utkik på ta-
lar Paulo Bustamante hellre 
om laget som helhet.

– Vi har ett starkt kollektiv 
som gör varje individ till en 
bättre fotbollsspelare, men 
du kan få ett namn. Emma 
Westin, F19-landslagsspelare.

I helgen drar serien igång 
med två bortamatcher. Älta 
IF mot Telge United och Boo 
FF mot IFK Nyköping.
Ingemar Lundin

” Vi kommer att 
attackera på alla 
fronter med en  
bra spelbredd, ett 
kreativt mittfält 
och ett bra djup-
ledsspel. Jag tror 
att vi kommer att 
göra en hel del 
mål.” 
Pjer du Puy, Älta IF

” Vi ska — som alla 
Boo-lag enligt vår 
spelarutvecklings-
plan och spelidé 
— äga bollinnehav-
et, spela passni-
ningsorienterat, 
ta initiativet och 
visa passion på 
planen.” 
Paulo Bustamante, Boo FF

Efter årsmötet — nu höjs  
åldern för att selektera förstalag  

FOTBOLL. Som NVP tidigare rapporterat väcktes in-
för Boo FF:s årsmöte frågan om när idrottsklubbar 
ska börja selektera fram förstalag bland sina ung-
domskullar — när spelarna är 10 eller 13 år. En falang 
inom Boo FF väckte frågan och tog bland annat stöd i 
idrottspsykologen Johan Fallbys forskning, där käns-
la av kompetens, social samhörighet och autono-
mi beskrivs som central för ett barns motivation till 
idrott. På årsmötet fattades beslutet att höja uttag-
ningen till akademiverksamheten till 13 år. 

Ishockeyprofilen Henrik 
Nordlund (bilden från 2007) 
är ny sportchef i Värmdö HC. 
ARKIVBILD: RYNO QUANTZ
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Sport Tipsa sporten:Har du ett sporttips? 
Hör av dig till oss, sport@nvp.se

Älta Strand Café har öppet.

Fotbollsfest på Älta IP
Div 3 Södra Svealand

 

Älta IF Herrlag
vs

Newroz FC
Fredag 14 april  kl. 13.00 

Älta

Bilar, husvagnar och vissa 
motorcyklar köpes även defek-
ta. Ring eller smsa så blir den
såld snabbt och enkelt.
Tel 0735-411 232 mvh Jimmy.

Just nu hos Bilia Nacka

Begagnade bilar till riktigt bra pris
Modellår & Bilmodell Mil Pris

-13 Volvo V40 Cross Country OPE178
D4 Summum,  man., Raw Koppar Met.

5.777 209.000:- 
  224.000:-

-13 Volvo V40 Cross Country  PMM769
T4 Summum ,  man., Flamenco röd Met.

3.045 189.000:- 
  199.000:-

-15 Volvo V40  BEY530
D2 Your Momentum,  man. , Osmium Grå Met.

5.461 164.000:- 
  169.000:-

-16 Volvo V40  MUJ789
D4 Ocean Race Business E,  man. , Onyx Svart Met.

5.268  234.000:- 
 239.900:-

-16 Volvo V60 JXG216
D4 e Momentum Business E ,  aut., Bright Silver Met.

2.646 254.000:- 
 259.000:-

Modellår & Bilmodell Mil Pris

-14 Volvo V70  OAM827
II D2 S/S Limited Edition, man, Svart Met.

5.858 159.000:- 
 179.000:-

-16 Volvo XC60 UKR411
D4 Ocean Race Business E, aut., Bright Silver Met.

22 319.000:- 
 349.000:-

-13 Volvo XC60 JMD611
D5 AWD Summum, aut., Ice Vit.

6.250 249.000:- 
 259.000:-

-16 Volvo XC70 NTD530
II D4 Classic Sport, aut., Bright Silver Met.

4.324 329.000:- 
 339.000:-

Allt som 
rör bilen. 
Och lite till. 
Hitta anläggning, 
kontaktuppgifter och 
information på bilia.se
Nå oss dygnet runt på 
Bilia Nu 0771-400 000

Vi söker sommarvikarier  
+ helg & kvällspersonal

Körkort ett måste. Kollektivavtal och friskvård gäller
för all vår personal. Läs mer om oss på 

www.varmdohemtjanst.se
Kontakta oss per e-post: info@varmdohemtjanst.se

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

Bil eller husvagn köpes. Från -00 
och uppåt. Allt av intresse. Små 
fel ej hinder. Husvagn från -88. 
Tacksam för alla förslag Rickard 
076-265 08 87.

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

OaVsett var 
katastrofen 
är. Inom 36 
timmar kan 
vi vara där.
I katastrofsituationer 
hänger allt på att agera 
snabbt. Sms:a LÄKARE 
till 72970 så skänker du 
50 kr eller gå in på 
lakareutangranser.se 
för att ge din gåva. Tack. 

Utklassning i 
SM-slutspelet
16-6 i halvtid och till slut 
28-14 — första kvartsfinalen 
mellan Skuru och Västerå-
sIrsta blev en utklassning. 

HANDBOLL. Att Skuru är favo-
riter i kvartsfinalserien mot 
VästeråsIrsta råder det ing-
en tvekan om. 

Enligt svenska handbolls-
förbundets hemsida har 
Nackalaget vunnit 20 av de 
senaste 21 matcherna lagen 
emellan, och fjolårets slut-
spelsserie slutade med säkra 
3-o i matcher till Skuru IK.

Åhlén bästa Skurumålskytt
Inför drabbningen hade ock-
så Skurus målvakt Hanna 
Daglund talat om att inte 
underskatta motståndet.

– Vi är medvetna om att vi 
har vunnit ganska mycket 
mot dem, men vi har sam-

tidigt en stor respekt för 
dem. De har vunnit mot fle-
ra av topplagen på hemmap-
lan, sa Daglund till svensk-
handboll.se inför lördagens 
match.

Men när spelet väl drog 
igång slutade det i en smär-
re mangling. Gästerna hade 
inget att sätta emot Skurus 
snabba kontringsspel och 
tog timeout efter knappa 
kvarten när Skuru börjat 
blåsa iväg i poängprotokol-
let. Det hjälpte dock föga och 
i halvtid ledde Skuru med 
betryggande 16-6. Till slut 
blev det 28-14 i Skurufavör.

Bästa Skurumålskytt var 
Hanna Åhlén, 6, följd av fy-
ramålsskyttarna Hannah 
Scheuer Larsson och Caro-
lina Ingesson.

Retur i Västerås på onsdag.
Ingemar LundinSkuru besegrade VästeråsIrsta med 28-14 i SM-slutspelet. Bilden ovan från fjolårets slutspel, mot samma lag.  ARKIVBILD: RYNO QUANTZ

ARBETSMARKNAD

BILAR & 
TILLBEHÖR

KÖPES



Gustavsvik, 5 rok, 102 + 57 m²
PRIS 6 495 000 kr ADRESS Hasselvägen 4 VISAS 
Sö 3/4, Må 24/4. Kontakta mäklaren för tider.

BYGGÅR 1985 TOMT 1730 m² EP IU MÄKLARE
Alexander Wall TELEFON 08-556 184 30
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Saltsjöbaden, 4 rok, 117,5 m²
ADRESS Ljuskärrsgränden 3 VISAS Sö 23/4, Må 24/4.

Kontakta mäklaren för visningstider. AVGIFT 5 360

kr/mån BYGGÅR 2016 EP IU MÄKLARE Alexander

Wall TELEFON 08-556 184 30
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Stor uteplats

Välplanerad 3:a

Barnvänligt område

Saltsjöbaden, 3 rok, 63,3 m²
PRIS 1 995 000 kr ADRESS Ljuskärrsvägen 6 VISAS Må

17/4 kl 14:00-14:30, Ti 18/4 kl 18:30-19:00 AVGIFT
3 259 kr/mån BYGGÅR 1972 EP 105 kWh MÄKLARE
Alexander Wall TELEFON 08-556 184 30
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Just nu hos Bilia

PRIVATLEASA V40

Volvo V40 
T2 Business Kinetic
Aluminiumfälgar, Sensus High Performance 
ljudsystem, bluetooth handsfree med trådlös 
musiköverföring, regnsensor, farthållare, 
City Safety generation 2 m.m.

Privatleasing 
2.895:- /mån

Privatleasing är beräknad på 0:- kontant, 4.500 mil/36 mån. Erbjudandet kan ej kombineras med andra avtal 
eller rabatter. Bränsleförbrukning blandad körning: 5,6 l/100km, CO

2
 127 g/km. Bilen på bilderna kan vara 

extrautrustade. Med reservation för slutförsäljning, prisförändringar och tryckfel.

Inklusive:  Volvia försäkring i 3 år  •  Fri service i 3 år  •  0:- kontant  •  Metalliclack

Allt som rör bilen. Och lite till. 
Nå oss dygnet runt på bilia.se  
eller ring Bilia Nu 0771-400 000

Liten mysig etta högst upp i
huset med fint lugnt läge
Utgångspris 1.095.000 kr
Kvm 18.3  Avgift 746 kr
Visas Må 17/4 14.00-14.45 &
ti 18/4 17.30-18.00
Nacka Emma Bivstedt
08-716 25 00

SALTSJÖBADEN 1:A
GAMLA SKOLVÄGEN 28

Energiprestanda 47 kWh/m², år

Utgångspris 3.950.000 kr Kvm 57.5 Avgift 4.021 kr
Visas Mån 17/4 16.00-16.45 & tis 18/4 12.00-12.30 samt
17.15-17.45  Nacka Ragnhild Sjöberg 08-716 25 00

JÄRLA SJÖ 2:A - WINBORGS VÄG 23DRÖMLÄGE PRECIS
VID VATTNET MED
magisk sjöutsikt

Energiprestanda 132 kWh/m², år

Nacka 08-716 25 00

www.husmanhagberg.se

FLER BOSTÄDER HITTAR DU PÅ husmanhagberg.se

BOSTADSMARKNAD



bovida.se 08 571 400 80

Visas mån 17/4 kl 12.00-12.30 & tis 18/4 kl 17.30-18.00 Välkommen! Ep - 144 kWh m²/år

Välplanerad lägenhet i nedre delen av Munkmora med centralt läge nära centrum

och härliga naturområden. Två rejäla sovrum och balkong i ogenerat söderläge.

Gustavsberg 3 rok

Skyttevägen 8, Antal rum: 3, Boyta: 82.3 m², Avgift: 4 762 kr inkl all drift
Pris: 2 195 000 kr Mäklare: Jan Lundqvist Tel: 070 791 76 46

Visas mån 17/4 kl 13.30-14.30 & tis 18/4 kl 17.30-18.00 Välkommen!

”LÄGENHET MED UTEPLATS MOT LUGN INNERGÅRD ”
Ett stenkast till hav och natur och närhet till storstadens puls. Mycket ljus och fin lägenhet i

markplan i nyetablerade populära Gustavsbergs Hamn. Lägenheten är fördelad på tre sovrum,

helkaklat badrum med dusch, kök och vardagsrum i öppen planlösning med ljusinsläpp från

två väderstreck. Alla väggarna är vitmålade och alla golv har parkett. Föreningens byggnader

är uppförda av Ikano Bostad och denna ljusa och härliga lägenhet tillträddes juni 2016.

Gustavsbergs Hamn 4 rok

Chamottevägen 7, Antal rum: 4, Boyta: 82 m², Avgift: 4 642 kr
Pris: 3 795 000 kr Mäklare: Jessica Halvardsson Tel: 070 456 18 13

Visas mån 17/4 kl 12.00-13.00 & tis 18/4 kl 18.30-19.00 Välkommen!

”ANNO 1892”

Ep - 121 kWh m²/år

Unik lägenhet i markplan med stor uteplats i gammal arbetarbostad. Lägenheten präglas av

stora spröjsade fönster i tre väderstreck och möjlighet att installera flera eldstäder. Rymligt kök

och vardagsrum, tre sovrum, klädkammare/förråd, badrum med dusch och ett gäst wc. Husen

andas harmoni och är omringade av Gustavsbergs gamla bruksgator från svunnen tid. Nära

buss, två centrum, Gustavsbergs Hamn med fina promenadstråk längst Baggensfjärden.

Gustavsberg 4 rok

Mariagatan 1, Antal rum: 4, Boyta: 82 m², Avgift: 4 470 kr
Pris: 3 675 000 kr Mäklare: Jessica Halvardsson Tel: 070 456 18 13

Visas mån 17/4 kl 13.15-14.00 & ons 19/4 kl 18.00-18.30 Välkommen! Ep - 69 kWh m²/år

Trea i nyskick med inglasad balkong och sol från väster. Yteffektiv med extra tillval,

kök med exklusiva maskiner. Två sovrum, förvaring och badrum med tvätt och tork.

Gustavsberg Farstadal 3 rok

Publikvägen 25, Antal rum: 3, Boyta: 69 m², Avgift: 4 158 kr
Pris: 2 875 000 kr Mäklare: Michel Adeheimer Tel: 0707 99 29 99



Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

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

Utgångspris 2 995 000 kr

Avgift 5 341:-/mån (inkl värme, VA, kabel-TV och

bredband.)

Boarea 74 kvm Vån Nb

VisasMån17/413.30-14.00Tis 18/417.30-18.00

Mäklare Cathrine Olofsson 070-3383523

3:a | Gustavsberg Farstadal
Rekordvägen 1

Utgångspris 2 795 000 kr Avgift 3 182:-/mån (inkl VA, värme samt grundutbud tv) Boarea 59,7 kvm

Energiprestanda 243 kWh/kvm år Visas Mån 17/4 15.30-16.00 Tis 18/4 18.00-18.30

Mäklare Moa Kronståhl Pil 0733460224

2:a Nacka | Ektorp Frihetsvägen 21

Utgångspris 3 190 000 kr Rum 2 rum, varav 1 sovrum Boarea 64 kvm Tomt 2 511 kvm Energiklass G

Visas Mån 17/4 13.00-13.45 Tis 18/4 17.00-17.30 Mäklare Petronella Tell 0707-342131

Värmdö | Värmdö Evlinge Tärnkobbsvägen 2

FASTIGHETSBYRÅN.SE

Vems  
årstid är  
det nu?  
Vår!

Utgångspris 5 350 000 kr Rum 6 rum, varav 3-4 sovrum Boarea 116 kvm + 56 kvm Tomt 138 kvm

Byggt 1977 Visas Mån 17/4 13.00-14.00 Tis 18/4 17.30-18.00 Mäklare Niklas Norlin 0766-31 00 10

Nacka | Lännersta Liljekonvaljens väg 79

Utgångspris 3 590 000 kr Rum 5 rum, varav 3-4 sovrum Boarea 51 kvm + 46 kvm Tomt 2 874 kvm

Byggt 1978 Visas Mån 17/4 14.45-15.30 Tis 18/4 18.30-19.00 Mäklare Petronella Tell 0707-342131

Värmdö | Ingarö Långvik Lagerbäcksvägen 13

STOPPA HUNGERN
Genom att sms:a eller swisha godkänner du att bli kontaktad av Röda Korset. Dina personuppgifter hanteras enligt PUL.

>> Swisha valfri gåva till 123 031 0748
>> Sms:a AKUT HUNGER till 72 900

>> Handla i våra Second Hand-butiker
>> Lägg pengar i våra insamlingsbössor

Ingen ska lämnas ensam i en katastrof. Vi är där. Var där med oss.



Värmdöviks Måleri

Ring oss för fri offert 
070-743 00 30

Medlem i SMS

FULA KÖKSLUCKOR?
Vi lackerar dina 

köksluckor, lådor och 
dörrar i valfri kulör. 

Högklassiga jobb. 
Bra priser. 

Transport finns.
Du kan betala med kort.

LACKAT & KLART AB
Gjutarvägen 5 - Saltsjö-Boo

Filial: 
Brännkyrkagatan 95

TEL 718 26 50
www.lackatoklart.se
Innehar F-skattsedel

Välgjorda 
arbeten utföres

Telefon 08-645 47 90
Vi tillämpar ROT-avdrag

Badrumsrenovering
Nacka - Värmdö

Allt inom badrum. F-skatt och 
garantier. Kostnadsfri offert.
Ring 0708-31 39 12
eller 0704-91 51 52

J Christensen AB

- Allt inom bygg 
- och våtrum 

BYGGARE 

www.din-byggare.nu

A. LUNDMARK 
MÅLERI & BYGG

Vi uför Badrumsrenoveringar,
till- och ombyggnationer 

samt måleriarbeten.
Även helentreprenad.

Vi innehar F-skattsedel
070-747 28 25

Advokat Håkan Ullberg

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

Björn Pettersson
Målerifirma

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

Saltsjö-Boo • 070-717 22 81
www.allmaleriet.se

AllMåleriet
- Allt inom måleri -

BYGGLUDDE
ALLT INOM PUTS & MURNING

Skorstenstätning 
Braskaminer

070-775 45 04
08-571 546 17

SNICKARE/
PLATTSÄTTARE
45 års erfarenhet • Bästa referenser 

Diicon A.T. AB
070-88 77 203

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

LOKAL TILL UTHYRNING 
I SALTSJÖBADEN
83 kvm stor, med litet kök, samt toalett med 
dusch hörna, nb. 966:- per kvm ex.moms. 
Kontakt via mail kontakt@brftattby.se samt tel 08-717 62 50

LEIDVIKS MÅLERI
BYGG & KAKEL

Totalentreprenad – Fri offert – F-skatt

www.leidviksbyggochkakel.se
Tel: 070-445 10 02

• Rivning/Köksmontage
• Allt inom Bygg & Måleri

08-776 21 00 • 070-576 21 00

GARAGEPORTSPECIALISTEN HJÄLPER 
DIG ATT HITTA RÄTT GARAGEPORT

Tel 070-576 21 00

Parkeringsplats att hyra sökes 
runt Gustavsbergs hamn. 
Tel 0739-891 006 Maria.

Ulf Mårtenssons Golv

Specialitet golvslipning 

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

Fritt hembesök & offert.
Ring 715 00 88

www.ormingemaleri.com

Endast hembesök.

MediFot

Del av stuga
17 kvm + loft i Saltsjö-Boo
med pentry, dusch och wc.
Nära kommunikation (buss).
Svar endast med mail till
tor.lind44@gmail.com

T)

• Trädbeskärning
• Trädgårdsskötsel
• Städning/Flyttstädning
• Fönsterputsning

• Inköp/Ledsagning
• Flytthjälp
• Data/IT
• Snickeri/Måleri/El

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

RUT, ROT & RIT 
med seniorer!

Vi söker fler seniorer som kan jobba med RUT, ROT & RIT tjänster!

Hej alla företagare 
som driver AB! 

- redovisning - bokslut 
- deklarationer.

Hör av er!
MARKEDA AB 

tel 070-413 56 26

Keramik och konsthantverk av 
Lisa Larson, Stig Lindberg, B 
Friberg, G Nylund, W Kåge mfl. 
Tel 08-37 90 42.

Önskar hyra 
hus lägenhet till liten familj i 
Nacka Värmdö Saltsjö-boo och 
närliggande. En liten familj med 
två barn letar hus att hyra i trev-
lig miljö. Vi äger hus i Kroatsien 
så möjlighet finns att bo där om 
vi kan hitta något till oss i Nacka 
Värmdö Saltsjö-boo området 
Kummelnäs allt av intresse. 
Tel 0765-643 703.

Brottmål – familjerätt – tvister 
– allmän praktik

Nacka Strand
08-20 94 94   

lars@advokatekman.se

Advokatfirman
L A R S  E K M A N  A B

FUKT, MÖGEL, ASBEST 
KRYPGRUND/VIND 
ÅTERSTÄLLNING 
BÅTSANERING 

RIVNING
JOUR

Personlig skadehantering sedan 1987

08-82 22 00
www.refix.se

vi fixar det mesta

™

www.alltjanstpoolen.se

08 - 410 417 70
franchise@alltjanstpoolen.se

Vi expanderar och söker nu dig som vill ta över ett 
redan etablerat kontor i Nacka/Värmdö området

För mer information:

Tjänster inom hantverk, trädgård och hemmet!

Starta eget?
Bli franchisetagare hos oss!

Nacka Kontorshotell erbjuder

Nyrenoverade kontorsrum
intill Skurusundet i Björknäs

10 kvm–20 kvm

Kontakta oss för ett besök
info@nackaoffice.se

Välkomna!

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

-50%

IDUN AB
Inredning
   Design
        Underhåll
             Nyproduktion

Mattias Bergman 

070-717 90 90 

mattias@idunab.se

Medlem i SMS
Kostnadsfri offert. Innehar F-skattsedel

070-735 31 70

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

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

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

Reklambyrå för Nacka & Värmdöföretagare

Allt inom redovisning
& deklarationer  

Redovisningskonsult 
Anna Korpar 0708-302 028

anna.korpar@epistula.se 

Carinas Måleri
070-486 77 88

www.carinasmaleri.se
Innehar f-skatt

TILLFÄLLE ATT HYRA VÄRMDÖS 
ABSOLUT TREVLIGASTE LOKAL 
för handel eller kontor vid Strömma kanal på 360 kvm 

Inflyttning kan ske från och med 1 maj 2017. 

För mer information vänligen kontakta Niklas van Doorn 

070-609 28 15, nvd@amska.se Adress Stavsnäsvägen 130

SMN 
Strömma AB

BRUAB AB
ett byggföretag etablerat 1990

Erbjuder full entreprenad.

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

strands fönsterputs
släpp in ljuset! 

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

Fasadrenovering
Murning

Öppna spisar
Badrumsrenovering

Behörig våtrum

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

Roger Andersson
Byggnads AB

Mur • Puts • Kakel

ALLT INOM 
MUR & PUTS
Färgning av putsade fasader - samt 
lagning av betong trappor/altaner.

RUDVIKENS Mur & Puts AB 

073-951  77  74

FOTVÅRD

BOSTADSMARKNAD

FÖRETAGENS MARKNAD

ADVOKAT

ELINSTALLATIONER

PRYL-
MARKNAD

FÖNSTERPUTS

DIVERSE

BOKFÖRING

UTHYRES

BYGGNADSARBETEN

MÅLNING

SPECIALISTER

FLYTTFIRMOR

TJÄNSTER & SERVICE

YRKE & HANTVERK

GOLV

UTHYRES
MURARE

REKLAM

DIVERSE
ÖNSKAS HYRAS

KÖPES



Tel/fax 08-570 198 78, 0733-58 78 00
F-skatt o Ansvarsförsäkrade

AVLOPPSRENSNING
HÖGTRYCKSSPOLNING m.m.

Specialitet:
VILLOR, FASTIGHETER, 

TRÖGA AVLOPP
Tel 0733-58 78 00 Fax 08-570 198 78

F-skatt o Ansvarsförsäkrade

• AVLOPPSRENSNING
• HÖGTRYCKSSPOLNING
• TINAR UPP FRUSNA AVLOPP
• KAMERAINSPEKTION

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

Fax 570 199 95

Hästkroken 19, 139 36 Värmdö

BERGSPRÄNGNING 
MATJORD & MARKARBETEN

Kjell Jinneby Allservice AB
070-657 83 24

NU ÄR VÅREN HÄR!
Vi utför sandsopning maskinellt eller manuellt, slyröjning,  
lövblåsning, trädbeskärning, häckklippning, bortforsling  
av löv, grovsopor m. m.
Vi utför gräsklippning vid enstaka tillfällen eller med abonne-
mang för hel säsong. Även BRF och fastighets-
bolag är välkomna. Referenser går att få.

DITT LOKALA TRÄDGÅRDSFÖRETAG 
I VÄRMDÖ/NACKA 
RING FÖR ETT KOSTNADSFRITT HEMBESÖK

Förvaltningsservice AB 
Kennet Nilsson 0735-323 933 dygnet runt 
kennet_forvaltning@hotmail.com • forvaltningsserviceab.se
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VI VÅRSTÄDAR 
DIN TRÄDGÅRD
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kostnadsfritt  
hembesök. 

Förvaltningsservice AB 
Kennet Nilsson 0735-323 933 
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Markiser & Persienner 
3 års garanti 

• Svensk tillverkning • 
• Hög kvalitet •

570 165 50, 

070-674 68 40 Ingarö

www.varmdomarkiser.se

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

• Norrsunda 1:6, Diarienummer: BYGG.2017.732

• Ärendet avser: Ansökan om bygglov för uppförande   
 av nytt fritidshus samt anmälan eldstad.

Synpunkter för ärendet ska ha inkommit till bygg- 
och miljöavdelningen 
senast den 2017-04-24.

Glöm inte att uppge vilken fastighetsbeteckning och 
diarenummer (dnr) dina synpunkter avser. 
Synpunkterna skickas till: 
Värmdö kommun
Bygg- och miljöavdelningen
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg

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

Kungörelsen anslås även på kommunens anslagstavla.

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

KUNGÖRELSE
Samråd av detaljplan för Hemmesta 

centrum mm, Värmdö kommun

Förslag till detaljplan för Hemmesta centrum m.m. 
i Värmdö kommun ställs ut under perioden 
2017-04-11 – 2017-05-22.

Planområdet ligger i Hemmesta centrum. Planområdet 
avgränsas i norr av Skärgårdsvägen, Furubacksvägen och 
dp 182, i öster av Värmdövik bp 176, i söder av Hemmes-
ta skola dp 142 och i väster av sp 26 Hemmestahöjden.

Syftet med detaljplanen är att skapa ett tryggt, trafiksä-
kert och attraktivt centrumområde i och omkring Hem-
mesta centrum. Ett tätbebyggt bebyggelseområde med 
naturliga mötesplatser ska skapas. Den nya bebyggelse-
miljön ska ha en tydlig egen karaktär med ett variations-
rikt och dynamiskt uttryck som liknar de kvaliteter som 
traditionellt finns i kustnära småstäder. Planen möjliggör 
cirka 700 bostäder, nya allmänna platser, handelsytor 
samt en ny förskola. 

Mark som enligt förslaget föreslås tas i anspråk för 
allmän plats: Delar av Hemmesta 11:458, 11:413, 11:369, 
11:365, 11:280, 11:276, 11:231 och 11:12.

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

Planhandlingarna finns även på kommunens hemsida 
under länken: varmdo.se/hemmestacentrum

Eventuella synpunkter ska vara kommunen tillhanda 
senast 2017-05-22. Ange diarienumret 2015KS/0489. 
Synpunkter kan skickas till varmdo.kommun@varmdo.
se eller till Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg.

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

Frågor om detaljplanen besvaras av Patrik Stenberg och 
Linn Grönlund, telefon via kontaktcenter 08-570 470 00.

LAGER & MAGASIN
Flyttningar

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

www.ot-flytt.se

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

08-715 87 18, 070-813 76 47 www.ahlholmsstadservice.se

Håller rent i Nacka!

Persienner, Markiser mm

Er leverantör i
Värmdö / Nacka
57140525

www.arnesmarkis.nu

Kvalitet till LÅGPRIS

MARKISER & PERSIENNER
även service och montering

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

Trädfällning
Saltsjö-Boo
Tel 0736-24 26 02

PERSIENNER
Markiser Fönstertätning

Reparationer

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

TRÄDPLOCKAREN
I STOCKHOLM

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

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

KLF Gräv & Last
Schakt- & markarbeten

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

Din lokala totalentreprenör på värmepumpinstallationer

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning på 

08-718 28 38     www.varmekompaniet.se

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

Täppan ab
Trädvård & trädfällning

Sektionsfällning

Fruktträdsbeskärning

www.tappan.se

Din entreprenad  
i Stockholms skärgård

Skärgårdens Entreprenad AB 

skarentab@gmail.com

 • Avlopp 
 • Reningsverk 
 • Sprängning

PER ERIKSEN 
Plåtslageri & Bygg

073-617 33 05
www.pepb.se

Storstäd - flyttstäd
Gratis fönsterputs  

vid storstäd & flyttstäd
Tel: 070-467 63 00   kund@eurostad.se

-50 % i rutavdrag
Innehar f-skatt, moms-

registrerad och försäkrad..se

www.rbrorteknik.com

Även ö-jobb

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

Tel 070-260 56 90   www.hackklippning.com

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

070-778  28  18

www.anund.nu

Trädfällning
Stubbfräsning 

Sektionsfällning  
med kranbil

Nu med rutavdrag
08-571 449 90     info@lindsservice.se www.lindsservice.se

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

• Markiser
• Persienner
• Rullgardiner
• Lamellgardiner

 Bergvärme  Vattenpumpar
 Vattenfilter  Avsaltningar
 Enskilt avlopp  Ö-jobb

Tel 073-568 65 70
www.skargardensrorservice.se

TOMTARBETE

STÄDNING

TRANSPORTER

KUNGÖRELSER

TAKARBETEN

VVS ARBETEN

PERSIENNER
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6.25 Gomorron 

 Sverige. 

10.00 Engelska  

Antikrundan. (R) 

11.45 Nationen. (R) 

12.15 Lärlabbet. (R) 

12.45 En kärlek för tre. (R) 

12.55 Vem bor här? (R) 

13.55 Mannekäng i rött. 

15.40 Gomorron Sverige 

 sammandrag. 

16.00 Deadly 60: Nordpolen  

– Sydpolen tur & retur. 

17.00 Vem vet mest? (R) 

17.30 Sverige idag. 

18.00 Rapport. 

18.13 Kulturnyheterna. 

18.25 Sportnytt. 

18.30 Lokala nyheter. 

18.45 Go'kväll. 

19.30 Rapport. 

19.55 Lokala nyheter. 

20.00 Det stora fågel-

äventyret. 

21.00 Domstolen. 

22.00 Kobra. 

22.30 SVT Nyheter. 

22.35 Frances Ha. 

12.00 Det stora 

 fågeläventyret. (R) 

13.00 Mästarnas mästare. (R) 

14.00 Compulsion. (R) 

14.15 Cyrano de Bergerac – 

värjans mästare. 

16.10 Gomorron Sverige 

 sammandrag. 

16.30 Strömsö. 

17.00 Vem vet mest? (R) 

17.30 Sverige idag. 

18.00 Rapport. 

18.13 Kulturnyheterna. 

18.25 Sportnytt. 

18.30 Lokala nyheter. 

18.45 Go'kväll. 

19.30 Rapport. 

19.55 Lokala nyheter. 

20.00 Uppdrag granskning. 

21.00 Kulturfrågan 

 Kontrapunkt. 

22.00 Nationen. 

22.30 Lärlabbet. 

23.00 Romernas historia: 

1900-tal. (R) 

23.15 SVT Nyheter. 

23.20–0.50 Dox: Mördare 

okänd. (R) 

12.50 Domstolen. 

13.50 Uppdrag 

granskning. (R) 

14.50 Gift vid första 

 ögonkastet. (R) 

15.35 Gomorron Sverige 

 sammandrag. 

15.55 Deadly 60: Nordpolen  

– Sydpolen tur & retur. 

16.55 Påskens berättelser från 

Jerusalem. (R) 

17.00 Vem vet mest? (R) 

17.30 Sverige idag. 

18.00 Rapport. 

18.13 Kulturnyheterna. 

18.25 Sportnytt. 

18.30 Lokala nyheter. 

18.45 Go'kväll. 

19.30 Rapport. 

19.55 Lokala nyheter. 

20.00 Sveriges mest  

beundrade man. 

21.00 Morgans mission. 

22.00 Killing Jesus. 

22.45 Petra dejtar hela  

världen. 

23.15 SVT Nyheter. 

23.20 Follow the money. (R) 

10.00 Engelska 

Antikrundan. (R) 

11.00 Go'kväll. (R) 

11.45 Deadly 60: Nordpolen – 

Sydpolen tur & retur. (R) 

12.45 Boogaloo och Graham. 

13.00 Barnen från Frostmo-

fjället. 

14.40 Morgans mission. (R) 

15.40 Vem vet mest? (R) 

16.10 Jesus Christ superstar. 

17.55 Sportnytt. 

18.00 Rapport. 

18.10 Påskens berättelser från 

Jerusalem. (R) 

18.15 Tolv miljoner människor 

på flykt. 

18.30 Jan Eliasson – den re-

sande fredsmäklaren. 

19.30 Rapport. 

19.45 Om påsken. (R) 

20.00 Upp till bevis. 

21.00 Fallet. 

21.30 Program ej fastställt. 

23.00 Trettiplus. 

23.30 SVT Nyheter. 

23.35 Ditte och Louise. 

0.05–1.05 Domstolen. (R) 

9.15 Gift vid första 

ögonkastet. (R) 

10.00 Deadly 60: Nordpolen – 

Sydpolen tur & retur. (R) 

11.00 Vintermagasin. 

11.45 Mästarnas mästare. (R) 

12.45 Upp till bevis. (R) 

13.45 Program ej fastställt. 

15.15 Hopp. 

16.50 The A word. 

17.50 Helgmålsringning. 

17.55 Sportnytt. 

18.00 Rapport. 

18.10 Påskens berättelser  

från Jerusalem. (R) 

18.15 En sång om glädje  

i påsktid. 

19.00 Sverige! 

19.30 Rapport. 

19.45 Sportnytt. 

20.00 Smartare än en femte-

klassare. 

21.00 Tror du jag ljuger? 

21.30 Poldark. 

22.30 Killing Jesus. 

23.15 SVT Nyheter. 

23.20 The Bourne identity. 

1.15 The sweeney. 

11.30 En sång om 

glädje i påsktid. (R) 

12.15 Kobra. (R) 

12.45 Kulturfrågan Kontra-

punkt. (R) 

13.45 Sveriges mest beundra-

de man. (R) 

14.45 Handboll. 

17.00 Tror du jag ljuger? (R) 

17.30 Om en pojke. 

17.55 Sportnytt. 

18.00 Rapport. 

18.10 Påskens berättelser från 

Jerusalem. (R) 

18.15 Landet runt. 

19.00 Sportspegeln. 

19.30 Rapport. 

19.45 Svenska tv-historier: 

Stina Dabrowski. 

20.00 Mästarnas mästare. 

21.00 Frikänd. 

21.45 Gift vid första ögon-

kastet. 

22.30 Killing Jesus. 

23.15 SVT Nyheter. 

23.20 The Island. 

0.10 Petra dejtar hela  

världen. (R) 

8.30–16.45 SVT Fo-

rum: Socialdemo-

kraternas kongress. 

16.45 Romska internationella 

dagen. (R) 

17.15 Nyheter på lätt svenska. 

17.20 Nyhetstecken. 

17.30 Oddasat. 

17.45 Uutiset. 

18.00 Engelska Antikrundan. 

19.00 Vem vet mest? 

19.30 Hundra procent bonde. 

(R) Dansk realityserie från 

2008.

20.00 Korrespondenterna. 

20.30 Plus. Svenskt konsu-

mentmagasin från 2017. 

21.00 Aktuellt. 

22.00 Sportnytt. 

22.15 Hockeylaget. Program 

på teckenspråk. 

22.45 Forskarköket. (R) 

23.40 Perfektion. (R) 

0.40–3.05 Nyheter. 

8.15 Agenda. (R) 

9.00 SVT Forum: 

Socialdemokraternas 

 kongress. 

16.15 Hockeylaget. (R) 

16.45 Korrespondenterna. (R) 

17.15 Nyheter på lätt svenska. 

17.20 Nyhetstecken. 

17.30 Oddasat. 

17.45 Uutiset. 

18.00 Engelska Antikrundan. 

(R) Brittisk antikvitetsserie 

från 2008-09. Del 8 av 26.

19.00 Vem vet mest? 

19.30 Där ingen skulle tro att 

någon kunde bo. (R) 

20.00 När livet vänder. 

20.30 True selfie. 

21.00–22.00 Aktuellt. 

22.00 Sportnytt. 

22.15 Game of thrones. 

23.10 Eastbound and down. 

23.35 Sök och du skall finna. 

0.35–3.05 Nyheter. 

8.15 Gudstjänst. 

9.00 SVT Forum. 

16.15 Fågelskådare på Utsira. 

16.30 Perfektion. (R) 

17.30 Nyheter på lätt svenska. 

17.35 Nyhetstecken. 

17.45 Uutiset. 

18.00 Engelska Antikrundan. 

(R) Brittisk antikvitetsserie 

från 2008-09. 

19.00 Vem vet mest? 

19.30 Där ingen skulle tro att 

någon kunde bo. (R) Norsk 

 reportageserie från 2010. 

20.00 Horungen. Svensk 

 dokumentär från 2017. 

21.00 Aktuellt. 

22.00 Sportnytt. 

22.20 Babel. (R) Svenskt litte-

raturmagasin från 2017. 

23.20 Oh boy. 

0.45 Påskens berättelser från 

Jerusalem. (R) 

0.50–3.05 Nyheter.

12.10 Inte bara för 

pantertanter. (R) 

13.05 Sköna Helena. (R) 

15.30 Korrespondenterna. (R) 

16.00 SVT Nyheter. 

16.05 Fashion. (R) 

16.35 En klänning av vinpåsar. 

16.40 Romska internationella 

dagen. (R) 

17.10 True selfie. (R) 

17.40 När livet vänder. (R) 

18.10 Påskkycklingens liv. (R) 

19.00 Vem vet mest? 

19.30 Matens resa. 

20.00 Speglingar. 

21.00 Sportnytt. 

21.15 Korsvägsandakt från 

Colosseum. 

22.45 Mannen på taket. 

0.35 Påskens berättelser från 

Jerusalem. (R) 

0.40 Nyheter. 

1.20 Där ingen skulle tro att 

någon kunde bo. (R) 

12.00 SVT Nyheter. 

12.05 Vem vet 

mest? (R) 

13.05 Babel. (R) 

14.05 Horungen. 

15.05 Vetenskapens värld. (R) 

16.05 Sverige idag. 

16.10 SVT Nyheter. 

16.15 Sverige idag. 

16.20 En gammal skepps-

handel. (R) 

16.30 Plus. (R) 

17.00 Världens natur: Planet 

Earth 2. (R) 

18.00 Vid lägerelden. 

18.30 Studio Sápmi. 

19.05 Världens falskaste röst 

– Florence Foster Jenkins. (R) 

20.00 Dorsins Glada änkan. 

22.55 Gisslan. 

23.45 Game of thrones. (R) 

0.40 Påskens berättelser från 

Jerusalem. (R) 

0.45–1.20 Nyheter. 

11.20 Sverige idag. 

(R) Magasin.

11.30 Fashion. (R) 

12.00 SVT Nyheter. 

12.05 Dorsins Glada änkan. 

14.55 Fågelskådare på Utsira. 

15.10 Speglingar. (R) 

16.10 Sverige idag på romani 

chib, kalderash. 

16.15 SVT Nyheter. 

16.20 Sverige idag på me-

änkieli. 

16.25 Annas lanthandel. 

16.30 Matens resa. (R) 

17.00 UR. 

18.00 Ays resa. 

19.00 Världens natur:  

Planet Earth 2. 

20.00 Babel. 

21.00 He named me Malala. 

22.30 Gudstjänst. (R) 

23.45 Horungen. (R) 

0.45 Påskens berättelser från 

Jerusalem. (R) 

6.00 Nanny. 

6.30 Aftonbladet  morgon. 

9.00 Hell's kitchen. 

10.00 The mentalist. 

11.00 Kids do the craziest 

things. (R) 

12.00 Project runway all  

stars. (R) 

13.00 Lyxfällan. (R) 

14.00 Djurakuten. 

15.00 Ladies of London. 

16.00 Project runway all stars. 

17.00 Lyxfällan. 

18.00 The real housewives of 

Beverly Hills. 

19.00 Kids do the craziest 

things. 

20.00 Hur gör djur. 

21.00 Världens bästa burgare. 

Svenskt matreseprogram från 

2016. 

22.00 Paradise hotel. Svensk 

realityserie från 2017. 

22.50 Prison break. (R) 

23.50 How I met your mother. 

0.50 Frasier. 

6.00 Nanny. 

6.30 Aftonbladet  morgon. 

9.00 Hell's kitchen. 

10.00 The mentalist. 

11.00 Kids do the craziest 

things. (R) 

12.00 Project runway all  

stars. (R) 

13.00 Lyxfällan. (R) 

14.00 Djurakuten. 

15.00 Ladies of London. 

16.00 Project runway all stars. 

17.00 Lyxfällan. 

18.00 The real housewives of 

Beverly Hills. Amerikansk 

 realityserie från 2015. 

19.00 Kids do the craziest 

things. Amerikansk underhåll-

ning från 2015. 

20.00 Fotboll. Champions 

 League. 

23.00 Hur gör djur. (R) 

0.00 How I met your mother. 

1.00 Frasier. 

2.00 NCIS: Los Angeles. 

2.55 Hell’s kitchen. (R) 

6.00 Nanny. 

6.30 Aftonbladet  

morgon. 

9.00 Hell's kitchen. 

10.00 The mentalist. 

11.00 Kids do the craziest 

things. (R) 

12.00 Project runway all  

stars. (R) 

13.00 Lyxfällan. (R) 

14.00 Djurakuten. 

15.00 Million dollar listing 

New York. 

16.00 Project runway all stars. 

17.00 Lyxfällan. 

18.00 Ice age. 

19.35 Kids do the craziest 

things. 

20.00 Lyxfällan. 

21.00 Black widows. Svensk-

norsk-dansk dramaserie från 

2016. 

22.00 Prison break. 

23.00 Sveriges modigaste. (R) 

0.00 How I met your mother. 

1.00 Frasier. 

6.00 Nanny. 

6.30 Aftonbladet   

morgon. 

9.00 Hell's kitchen. 

9.55 The mentalist. 

10.50 Kids do the craziest 

things. (R) 

11.50 Ice age. 

13.25 Nanny McPhee och  

den magiska skrällen. 

15.45 Välkommen Mrs. 

 Doubtfire. 

18.15 Ice age 2. Amerikansk 

animerad familjekomedi från 

2006. 

20.00 Sveriges modigaste. (R) 

Svenskt realityserie från 

2017. 

21.00 Skolan. Svensk komedi-

serie från 2016. 

21.30 Jurassic Park. Ameri-

kansk action från 1993. 

0.20 Wolfman. 

2.10 Vertical limit. 

4.10 Chicago PD. 

4.55 Paradise hotel. (R) 

6.00 Michael J Fox show. 

6.20 Hot in Cleveland. 

6.45 How to live with 

your parents. 

7.35 Alla älskar Raymond. 

8.30 Välkommen Mrs. Doubt-

fire. 

11.00 Kan vi hjälpa till? (R) 

12.00 Världens bästa  

burgare. (R) 

13.00 Ice age 2. 

14.45 Jurassic Park. 

17.25 Jumanji. Amerikansk 

äventyrsfilm från 1995. 

19.40 Ice age 3: Det våras för 

dinosaurierna. Amerikanskt 

animerat äventyr från 2009. 

21.30 The lost world: Jurassic 

Park. Amerikansk action från 

1997. 

0.15 Apornas planet. 

2.30 Wild things. 

4.20 Chicago PD. 

5.00 Paradise hotel. (R) 

5.35–6.00 Alla älskar Ray-

mond. (R) 

6.00 Michael J Fox show. 

6.20 Hot in Cleveland. 

6.45 How to live with 

your parents. 

7.30 Alla älskar Raymond. 

8.15 Nanny McPhee och den 

magiska skrällen. 

10.30 Jumanji. 

12.40 Ice age 3: Det våras för 

dinosaurierna. 

14.35 The lost world:  

Jurassic Park. 

17.20 Sveriges modigaste. (R) 

18.20 Världens bästa burgare. 

(R) Svenskt matreseprogram 

från 2016. 

19.20 Ice age 4: Jorden skakar 

loss. Amerikanskt animerat 

äventyr från 2012. 

21.00 Jurassic Park 3. Ameri-

kansk action från 2001. 

23.00 True lies. 

2.00 Wolfman. 

3.40 How I met your  

mother. (R) 

4.25 Michael J Fox show. (R) 

5.50 Nyhetsmorgon. 

10.00 Malou efter tio. 

12.00 Hem till gården. 

13.00 Helt hysteriskt. 

13.40 Judge Rinder. 

14.40 Unga föräldrar. 

14.55 Bygglov. 

15.55 Hela Sverige bakar. 

16.55 Äntligen hemma. 

17.55 112 – på liv och död. 

18.50 Keno. 

19.00 Nyheterna. 

19.30 Halv åtta hos mig. 

Svensk matlagningsserie från 

2017. 

20.00 Det största äventyret. 

Svensk underhållningsserie 

från 2017. 

21.30 Malou möter Leif GW 

Persson. Svensk intervju från 

2017. 

22.00 Nyheterna. 

23.00 Hawaii five-0. 

23.55 Brottskod: Försvunnen. 

0.50 Tyst vittne. 

3.00 Musketörerna. 

5.50 Nyhetsmorgon. 

10.00 Malou efter tio. 

12.00 Hem till gården. 

13.00 Helt hysteriskt. 

13.40 Judge Rinder. 

14.40 Unga föräldrar. 

14.55 Bygglov. 

15.55 Hela Sverige bakar. 

16.50 Äntligen hemma. 

17.50 112 – på liv och död. 

18.25 Lotto, joker och 

 drömvinsten. 

18.35 112 – på liv och död, 

forts. 

18.50 Keno. 

19.00 Nyheterna. 

19.30 Halv åtta hos mig. 

20.00 Sveriges yngsta 

 mästerkock. 

21.00 Rebecka Martinsson. 

Svensk kriminaldramaserie 

från 2016. 

22.00 Nyheterna. 

23.00 Hawaii five-0. 

23.55 Brottskod: Försvunnen. 

0.50 Tyst vittne. 

5.50 Nyhetsmorgon. 

10.00 Malou efter tio. 

12.00 Hem till gården. 

13.00 Helt hysteriskt. 

13.40 Judge Rinder. 

14.40 Unga föräldrar. 

15.00 Bygglov. 

15.55 Hela Sverige bakar. 

16.55 Äntligen hemma. 

17.55 112 – på liv och död. 

18.50 Keno. 

19.00 Nyheterna. 

19.30 Halv åtta hos mig. 

Svensk matlagningsserie från 

2017. 

20.00 Let's dance. Svensk 

 underhållning från 2017. 

21.30 Finaste familjen. Svensk 

komediserie från 2017. 

22.00 Nyheterna. 

22.10 Kärlek deluxe. Svensk 

komedi från 2014. 

0.10 Lady in the water. Ameri-

kansk thriller från 2006. 

2.30 Locke. 

4.10 A Cinderella story 3. 

6.05 SvampBob 

 Fyrkant: Äventyr på 

torra land. 

7.50 Nyhetsmorgon. 

11.30 Let's dance. (R) 

12.55 Vad blir det för mat. 

13.35 Du går mig på nerverna 

– analysera ännu mera. 

15.30 Harry Potter och den 

flammande bägaren. 

17.50 V75-klubben. 

17.55 Harry Potter och den 

flammande bägaren. 

18.50 Keno. 

19.00 Nyheterna. 

19.30 Postkodmiljonären. 

20.00 Let's dance. Svensk 

 underhållning från 2017. 

21.30 Finaste familjen. Svensk 

komediserie från 2017. 

22.00 Nyheterna. 

22.15 Let's dance – röstnings-

program. Svenskt underhåll-

ning från 2017. 

22.40 Pelikanfallet. Ameri-

kansk thriller från 1993. 

6.05 Happy feet. 

7.55 Nyhetsmorgon. 

11.30 Let's dance. (R) 

13.00 Let's dance – röstnings-

program. (R) 

13.20 Sveriges yngsta 

 mästerkock. (R) 

14.15 Hur svårt kan det  

va? (R) 

14.55 Finaste familjen. (R) 

15.25 Solsidan. (R) 

16.55 Äntligen hemma. (R) 

17.55 Keno. 

18.00 Time out. (R) 

19.00 Nyheterna. 

19.30 En ska bort. 

19.55 Lotto, joker och 

 drömvinsten. 

20.00 Talang. Svenskt under-

hållning från 2017. 

21.35 Micke & Veronica. 

Svensk komedi från 2014. 

22.00 Nyheterna. 

22.15 Micke & Veronica, forts. 

23.55 Transformers: De bese-

grades hämnd. 

6.20 Madagaskar. 

7.55 Nyhetsmorgon. 

11.30 Talang. (R) 

13.00 Det största  

äventyret. (R) 

14.30 Finaste familjen. (R) 

15.00 Ishockey: studio. 

15.10 Ishockey. 

15.55 Ishockey: studio. 

16.05 Ishockey. 

16.45 Ishockey: studio. 

16.55 Ishockey. 

17.40 Ishockey: studio. 

17.55 Keno. 

18.00 Bingolotto. 

19.00 Nyheterna. 

19.30 Bingolotto, forts. 

21.00 Kommissarie Maigret. 

Brittisk kriminalserie från 

2016. 

22.00 Nyheterna. 

22.15 Kommissarie Maigret, 

forts. 

23.10 Ogifta par – en film som 

skiljer sig. 

1.10 Påtaglig fara. 

6.45 America's fun-

niest home videos. (R) 

7.10 Real housewives 

of New York. (R) 

8.05 Top chef. (R) 

9.05 The little couple. (R) 

10.10 Grey's anatomy. (R) 

11.05 Real housewives  

of New York. (R) 

12.00 Ellen DeGeneres show. 

12.55 Botched. (R) 

13.55 Black-ish. (R) 

14.25 Mom. (R) 

14.55 Top chef. 

15.55 The little couple. (R) 

17.00 Grey's anatomy. (R) 

18.00 Mom. (R) 

18.30 Black-ish. (R) 

19.00 The big bang theory. (R) 

20.00 Ullared. 

21.00 The big bang theory. 

21.55 Black-ish. 

22.25 The middle. 

22.55 The big bang theory. (R) 

23.55 Criminal minds. (R) 

0.50 CSI. 

6.00 One Tree Hill. (R) 

6.45 America's fun-

niest home videos. (R) 

7.10 Real housewives  

of New York. (R) 

8.05 Top chef. (R) 

9.00 The little couple. (R) 

10.05 Grey's anatomy. (R) 

11.00 Real housewives  

of New York. (R) 

11.55 Ellen DeGeneres show. 

12.50 Botched. (R) 

13.50 Black-ish. (R) 

14.20 Mom. (R) 

14.45 Top chef. 

15.55 The little couple. (R) 

17.00 Grey's anatomy. 

18.00 Mom. (R) 

18.30 Black-ish. (R) 

19.00 The big bang theory. (R) 

20.00 Toppmäklarna. 

21.00 Grey's anatomy. 

21.55 Code black. 

22.55 The big bang theory. (R) 

23.50 Criminal minds. (R) 

0.50 CSI. 

6.40 America's fun-

niest home videos. (R) 

7.05 Real housewives 

of New York. (R) 

9.10 The little couple. (R) 

10.15 Grey's anatomy. (R) 

11.10 Real housewives of New 

York. (R) 

12.05 Ellen DeGeneres show. 

13.00 Botched. (R) 

14.00 Black-ish. (R) 

14.30 Mom. (R) 

14.55 Top chef. 

15.55 The little couple. (R) 

17.00 Grey's anatomy. (R) 

18.00 Mom. (R) 

18.30 Black-ish. (R) 

19.00 The big bang theory. (R) 

20.00 Tunnelbanan. 

21.00 Outsiders. 

22.00 Ex on the beach  

Sverige. 

23.00 The big bang theory. (R) 

23.55 Criminal minds. (R) 

0.55 Universal soldier: Day of 

reckoning. 

6.00 One Tree Hill. (R) 

6.45 America's fun-

niest home videos. (R) 

7.10 Real housewives  

of New York. (R) 

8.05 Top chef. (R) 

9.05 The little couple. (R) 

10.10 Super buddies. 

11.40 America's funniest 

home videos. (R) 

12.10 Ellen DeGeneres show. 

13.05 Ullared. (R) 

14.05 Black-ish. (R) 

14.35 Mom. (R) 

15.00 Dolphin tale 2. 

17.00 Heavy metal mater. 

17.05 Trassel. 

19.00 Self-made. 

20.00 Sommaren med  

släkten. (R) 

20.30 America's funniest 

home videos. Amerikansk 

 underhållning från 2017. 

21.00 Godzilla. Amerikansk  

sci fi-action från 2014. 

23.30 Frozen ground. 

6.00 Star wars  

rebels. (R) 

6.20 Devious  

maids. (R) 

7.15 Jane the virgin. (R) 

8.15 Marvel's Iron Man & 

Hulk: Heroes united. 

9.45 Lucky duck. 

10.45 Milo mot Mars. 

12.35 Lego-filmen. 

14.30 Bringing down the 

 house. 

16.40 Sommaren med  

släkten. (R) 

17.10 Harry Potter och 

 dödsrelikerna: Del 1. 

20.00 World's funniest videos: 

Top 10 countdown. Ameri-

kansk humor från 2016. 

21.00 Natt på museet 2. Ame-

rikansk komedi från 2009. 

23.05 Så mycket roligare. (R) 

23.35 V för vendetta. 

2.10 Major crimes. (R) 

3.05 Criminal minds. (R) 

4.35 Jane the virgin. (R) 

6.00 Star wars  

rebels. (R) 

6.20 Devious  

maids. (R) 

7.00 Jane the virgin. (R) 

7.50 Glee. (R) 

8.45 Tom & Jerry: Trollkarlen 

från Oz. 

10.00 Tingeling och piratfen. 

11.25 Pure country 2: The gift. 

13.35 Sofias änglar. (R) 

14.35 Grey's anatomy. (R) 

15.35 Natt på museet 2. 

17.35 Harry Potter och döds-

relikerna: Del 2. 

20.00 Ullared. (R) 

21.00 Sommaren med släkten. 

Svensk komediserie från 

2017. 

21.30 Så mycket roligare. 

Svensk humorserie från 

2017. 

22.00 Hall pass. 

0.10 Criminal Minds: Beyond 

borders. (R) 

1.10 Code black. (R) 

9.25 Jan Eliasson – 

den resande freds-

mäklaren. (R) 

10.25 Sportspegeln. (R) 

10.55 Upp till bevis. (R) 

11.55 Kirikou, männen och 

kvinnorna. 

13.20 Smartare än en femte-

klassare. (R) 

14.20 Dorsins Glada änkan. 

(R) Föreställning.

16.20 Solbacken: avd. E. (R) 

17.20 Vem vet mest? (R) 

17.50 Påskens berättelser från 

Jerusalem. (R) 

17.55 Sportnytt. 

18.00 Rapport. 

18.10 Lokala nyheter. 

18.15 En biskop flyttar in. 

18.45 Fråga doktorn. 

19.30 Rapport. 

19.55 Lokala nyheter. 

20.00 Sveriges mest beundra-

de man. 

21.00 Follow the money. 

22.00 Line of duty. 

23.00 SVT Nyheter. 

23.05–23.50 Frikänd. (R) 

12.05 Nat King 

Cole – sammets-

rösten. (R) 

14.30 He named me  

Malala. (R) 

16.00 SVT Nyheter. 

16.05 Fashion. (R) 

16.35 En nationalpark på 

havsbottnen. (R) 

16.45 Gudstjänst. (R) 

18.00 Engelska  

Antikrundan. (R) 

19.00 Vem vet mest? 

19.30 Hundra procent  

bonde. (R) 

20.00 Vetenskapens värld. 

21.00 Aktuellt. 

21.15 Sportnytt. 

21.35 Dox: Livstecken. 

23.05 Ays resa. (R) 

0.05 Hundra procent  

bonde. (R) 

0.35 Påskens berättelser från 

Jerusalem. (R) 

6.00 Nanny. 

6.30 Aftonbladet mor-

gon. 

9.00 Hell's kitchen. 

10.00 Titta han snackar. 

11.55 Titta hon snackar också. 

13.00 Lyxfällan. (R) 

13.30 Ice age 4: Jorden skakar 

loss. 

15.15 Jurassic Park 3. 

17.00 Lyxfällan. 

18.00 The real housewives of 

Beverly Hills. 

19.00 Kids do the craziest 

things. 

20.00 Kan vi hjälpa till? 

21.00 Sveriges modigaste. 

Svenskt realityserie från 

2017. 

22.00 Paradise hotel. Svensk 

realityserie från 2017. 

22.50 Världens bästa burgare. 

(R) Svenskt matreseprogram 

från 2016. 

23.50 How I met your mother. 

0.50 Frasier. 

6.25 Lego Batman: 

The Movie - DC Super 

Heroes Unite. 

7.50 Nyhetsmorgon. 

11.30 Leilas supermat. 

12.00 Sex and the city. 

15.05 Sagan om ringen – 

Härskarringen. 

18.50 Keno. 

19.00–19.30 Nyheterna. 

19.30 Halv åtta hos mig. 

Svensk matlagningsserie från 

2015. 

20.00 Bonde söker fru – cas-

ting 2017. Svensk reality från 

2017. 

21.00 Kommissarie Maigret. 

Brittisk kriminalserie från 

2016. 

22.00–22.15 Nyheterna. 

22.15 Kommissarie Maigret, 

forts. 

23.15 Darling companion. 

Amerikanskt drama från 

2012. 

1.25 Dark tide. 

6.00 One Tree Hill. (R) 

6.45 America's fun-

niest home videos. (R) 

7.35 Extreme couponing. (R) 

8.05 Extreme couponing. (R) 

8.35 World's funniest videos: 

Top 10 countdown. (R) 

9.35 De 101 dalmatinerna 2: 

Tuffs äventyr i London. 

11.00 Björnar. 

12.40 Ellen DeGeneres show. 

13.35 Toppmäklarna. (R) 

14.35 Ullared. (R) 

15.35 Föräldrafällan. 

18.05 Big Hero 6. Amerikanskt 

animerat äventyr från 2014. 

20.00 Sofias änglar. 

21.00 Criminal Minds: Beyond 

borders. Amerikansk kriminal-

serie från 2017. 

22.00 Ex on the beach Sveri-

ge. Svensk realityserie från 

2017. 

23.00 Criminal minds. (R) 

0.00 CSI. 

1.00 Castle. (R) 
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Firade operastjärnor och 
toner från 1905 möter 
humor signerad Henrik 
Dorsin i ”Dorsins Glada 
änkan”.

I den nygamla operetten 
behöver den pressade 
 teaterchefen en jättestor 
succé, och knyter en 
 firad operadiva och en 
 invecklad regissör till sin 
uppsättning. I verklig-
heten knyts en hyllad 
folklig komiker till det 
traditionstyngda opera-
huset  i Stockholm. Tex-

terna i Kungliga Operans 
 uppsättning av ”Glada 
 änkan” har nämligen 
uppdaterats av Henrik 
Dorsin, flerfaldigt pris-
belönad komiker, skåde-
spelare, sångare och 
 manusförfattare.

Publiken känner honom 
främst som Ove Sundberg 
i TV4:s ”Solsidan” och 
”Kontoret” eller i ”Grotes-
co” på tv. I en TT-intervju 
tidigare år berättade Hen-
rik Dorsin om när han fick 
frågan om att vara med 
och förnya operett-

manuset, och dessutom 
sjunga själv.

– Jag blev smickrad och 
tyckte att det lät ganska 
läbbigt. Det här är ju inte 
mammas gata för mig. 
Det är ett annat sätt att 
jobba på och andra saker 
som räknas. Men det är 
också det som är häftigt, 
det är mycket som ska 
 falla på plats med orkes-
ter, kör, spel och teknik. 
Det är stor slaget! Och här 
är sången det viktigaste, 
sade han. 
 SVT2 LÖRDAG 20.00

Barnen från  
Frostmofjället
DRAMA ¡¡¡

Rolf Husbergs film om 

syskonen som tvingas ut   

i vinterkylan för att söka 

nytt hem när mamman 

dött är en nationalklenod. 

Den gammaldags rätt-

rådiga tonen här och var 

hindrar inte att det är en 

stark och gripande berät-

telse. (Sverige. 1945) 

 SVT1 FREDAG 13.00

The Bourne identity
THRILLER ¡¡¡¡

Matt Damon (utmärkt) är 

agent utan minne som  

fiskas upp ur havet. Medan 

han jagar sig själv jagas 

han av fientliga agenter. 

Gastkramande på klassiskt 

vis, specialeffekterna är 

underordnade.  (USA, 

2002) SVT1 LÖRDAG 23.20

Ogifta par – en film 
som skiljer sig
KOMEDI ¡¡¡

Ett par (Peter Dalle och 

Lena Endre) grälar och för-

sonas. Ett annat par (Johan 
Ulveson och Suzanne Reu-
ter) vet inte om de vill vara 

ett. Roligt? Ofta. (Sverige, 

1997) TV4 SÖNDAG 23.10

Dorsin intar operascen

TV TISDAG 11–MÅNDAG 17 APRIL 2017FILMTIPS 

Operetten ”Glada änkan” från 1905 har uppdaterats med mycket humor av Henrik Dorsin. Foto: Markus Gårder

Filmare följer 
sin mamma
När konstnären Karin 
Broos skulle fylla 60 år 

bjöd dottern Sara Broos 

med henne på en semester-

resa. Tanken var att de skul-

le få en chans att prata or-

dentligt. Resultatet: en film 

om en mor- och dotter-

relation. SVT2 FREDAG 20.00

Gårdh bjuder in 
artister i kyrkan
Nils Börge Gårdh bjuder 

på musikfest i påskens 

tecken. I ”En sång om gläd-

je i påsktid” bjuder han in 

artisterna Gladys Del Pilar, 

Jan Johansen, Sebastian 
Stakset och kören The 
Masters Voice till Pingst-

kyrkan.  SVT1 LÖRDAG 18.15

Roza imponerar 
med ormkonster
Olika begåvningar visas upp 

i ”Talang”. Roza från Kista 

har tagit med sig sin orm, 

och familjen Staaf från 

Motala har med sig en trol-

lerilåda. Tittarna får också 

njuta av minnesvärldsmäst-

aren Yanjaas förmågor.  

 TV4 LÖRDAG 20.00

Modig Malala 
visas på film
Dokumentären ”He named 

me Malala” berättar om 

Malala Yousafzais akti-

vism och dramatiska liv. 

Malala sköts i huvudet av 

en taliban när hon satt på 

skolbussen i Pakistan, men 

överlevde mirakulöst at-

tacken.  SVT2 SÖNDAG 21.00

PÅSKMUSIKRESA

ORMTJUSARE DOKUMENTÄR
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Öppet: Månd–Skärtorsd 7–22 • Långfred–Annand Påsk 8–21 • Pastor Ödmans väg 2, Brunn • Telefon 08-574 406 40 

www.ingarohallen.se • Priserna gäller v 15 t.o.m 17/4- 2017  med reservation för slutförsäljning.

Kvalitets-

kött!

I  manuella 
köttdisken!

  

Välkommen att påskhandla på Ingaröhallen som förutom all fantastisk fi n påsk och helgmat 
kan stoltsera med ett jättefi nt blomtält med ett stort sortiment av blommor och plantor och vi har fått ett rykte 
om oss att ha en jättefi n kvalitét och en bra prisbild på allt däri och dessutom ett fi nfi nt erbjudande på plantjord 
och andra sorter i 50 liters säck som du får mixa som du vill (se erbjudande i annonsen längre ned)    

                                    Glad Påsk   
                                                                                                                                                             önskar Johan med personal 

I  manuella 
köttdisken!

Plantjord
Toppdress, täckbark, barkmull och 
kogödsel. Rölunda 50 l säckar  
Det är 14:e säsongen som vi säljer detta 
märke och vi har många nöjda kunder.

(39,95) pr 5 st ...........................150:-

Kvalitets-

kött!

Svensk

Oxfi lé
hel/halv från 

KA-kött  

(549,00) pr kg ........399:-
Jättefi n!

Svenska

Lammkotletter
från Grantelius

(369,00)
Pr kg ...........................249:-

Jättefi na!

Fryst amerikansk 

Löjrom
från Prosellco 

(79,95) 
Pr 80g ...........3995 

Frysta  
Ishavsräkor

i lösvikt  
Pr kg ....179:-

Handskuren  
Hel laxfi lé
av bästa kvalitet 
norskodlad
(249,00) 
Pr kg ........169:-

Jättefi n!

Blanda 
fritt 5 st för 

80 g




