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S till attack om 
Ekedalsskolan
GUSTAVSBERG. Oppositionsrådet Mikael Lindström, S, riktar skarp kritik mot hur  
Alliansen sköter ärendet om Ekedalsskolans framtid: ”De borde skämmas.”  SID 4

NACKA/VÄRMDÖ. Får 
prova sina affärsidéer 
som sommarjobb   SID 12-13

NACKA. Ekstyltmalar  
bär ansvaret för att  
ekarna vissnar   SID 15

SPORT. De pucklar på 
varandra för att vinna 
fler guldmedaljer    SID 22

Läs även nvp.se

SKÄRGÅRDEN  SID 10-11

Tretusen  
öar riskerar 
att försvinna
NACKA/VÄRMDÖ  SID 6 

Bluffinsamlingar 
behöver inte  
vara olagliga

FISKSÄTRA  SID 7 

Skottlossning i 
Fisksätra — man 
förd till sjukhus

” När du seglar 
är du hela  
tiden engage-
rad, kopplar 
bort vardagens 
eventuella  
bekymmer.”
I slutet av 1960-talet  
behövde sjöofficer Sten 
Ramberg dryga ut kassan 
och började därför att  
undervisa i navigation.  
Av bara farten skrev han  
samtidigt en numera   
klassisk handbok.   
SALTSJÖBADEN  SID 14-15

Sommarkollo för 
teaternyfikna barn

KULTUR  SID 17
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NACKA – JÄRLA SJÖ – mellan Sickla och Nacka Forum.
Gustaf de Lavals Torg 3. 08-544 70 680. stalands.se

BRUNSTAD EVEREST. 
Modulsoffa. 3,5-sits i tyg från 18.470:– (21.730:–)

LAMINO. Bok. 
Från 11.190:– 
(12.445:–)

SJUAN. 
Svart ask,
sits i läder
Extreme
Valnöt.
6.495:– 
(15.357:–)

JETSON. 
Tyg/läder.
19.990:– 
(24.200:–)

SOMMARREA
pågår i butiken!

LILLA ÅLAND
Stalands grå.
2.590:– (2.885:–)

Fåskinnsdyna 
på köpet!
Värde 295:–
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Mest läst på 
nvp.se 7–14/7 
1. Man skjuten i Fisksätra — 
utreds som försök till mord 
2. Anmäler bajsutsläpp till 
polisen — ”Ett flagrant brott”
3. Villainbrott när boende 
sov 
4. Amerikanska smaker med 
rök och eld
5. Hög sjuksköterska anmäld

KOMMENTARER FRÅN NVP.SE

Förra veckan skrev NVP om 
SFI-läraren Åse Mårtensson 
som sagt upp sig på grund 
av Värmdös nya krav på SFI- 
eleverna. En läsare gav sin 
bild av hur det är att lära sig 
svenska.

”[...] Det är ganska inte lätt att 

lära sig nytt språk och det behö-
ver verkligen tid. Jag har varit i 
Sverige i ett år och nio månader. 
När jag kom hit trodde att jag 
kan lära mig språket genom 
 några månder men det gick inte.
Under tiden som asylsökande 
ägnade jag mycket tid åt att 
studera språket. Jag bodde på 

en liten och obefolkad ö. Vi hade 
inte haft kontakt med svenskar 
därför tappade många lust att 
lära sig språket och kände sig 
besvikna och isolerade. [...]
För mig var det lätt att söka 
svenska lektionen på nätet och 
hitta nyttiga webbsidor jag 
kunde utnyttja. För allra flesta 

var det svårt för ingen haft en 
dator och de hade inte aning hur 
man skulle använda nätet för att 
studera.
När jag flydde från Syrien var jag 
nyutexaminerad så jag visste 
hur man studerar och jag hade 
en bra studieteknik. De flesta 
lämnade skolor för kanske fem 
eller tio år sen och de har inga 
aning hur man studerar.” 
Oussama Almokdad

Inte lätt att lära sig ett nytt språk

Frågan: Vilket var ditt  
första sommarjobb?

Anna Forsvall Lundmark, 42, Teckomatorp (turist på 
 Djurö), musiker: 

– Det första var på en möbelfirma, men det bästa var på ett 
kafé där jag sålde glass. Jag var 15–16 år gammal. Personalen 
var väldigt trevlig och omhändertagande.

Tomas Oldgren, 54, Stocksund (sommarboende på Djurö), 
konsult:

– När jag var 13 år började jag sommarjobba på en lant-
bruksskola, där min pappa jobbade. Det var jättebra och 
lärorikt inför det arbetsliv man senare gick in i.

Isabelle Falk, 22, Stockholm (sommarboende på Djurö), 
kolloledare:

– Jag var 17 när jag fick första sommarjobbet på Barnens 
ö-kollot. Hur kul som helst — jag jobbar där fortfarande.

Ekstyltmalen har tagit ett fast grepp 
om Nackas ekar. Så gott som varen-
da ek i kommunen vittnar om ma-
lens framfart — med bruna torra löv. 
Ekstyltmalen är inte farlig och den 
tar inte död på träden. Det berättar 
en naturintendent på Nacka kom-
mun. 

Samma besked fick jag efter att jag 
upptäckt hur någon smaskat på klä-
desplagg i min klädkammare. Mas-
sa plagg, i olika material, hade hål. 
Smarrigast verkade ett underställ i 
merinoull ha varit. 

”De är inte farliga”, hälsade företa-
get som utför skadedjursbekämpning 
i samma andetag som de sa att sane-
ringen är något man kan sköta själv. 

Eftersom det i samma stund som 
skadedjursföretaget sagt ”päls-
änger” började klia överallt på min 
kropp ville jag fort som attan sätta 
hårt mot hårt och bekämpa de små 
gynnarna.

Instruktionerna för att på mest 

 effektivt sätt bli av med krypen var 
tydliga — frys allt i 18 minusgrader 
eller kallare i minst sju dagar, el-
ler värmebehandla på som lägst 60 
 grader i ett par timmar. 

På Anticimex hemsida meddelar 
de följande om bekämpning av päls-
ängrar: ”Även om det kan kännas 
övermäktigt när det ligger larvhudar 
överallt och det är hål i dina kläder och 
filtar så kan du bli av med pälsängrar 
utan att koppla in Anticimex. Det 
kräver lite tålamod, noggrannhet och 
energi att städa, röja, vädra, tvätta 
och sortera”.

Energi och tålamod krävdes. Min 
frys var av den storlek man kan för-
vänta sig i en lägenhet på 38 kva-
dratmeter, och den ofta uppboka-
de tvättstugan tillät bara tvättid tre 
timmar åt gången. 

I veckor var hemmet av fyllt tätt 
förslutna påsar, fulla med kläder, som 
väntade på att få plats i frysen eller få 
tid i tvättstugan. 

Mitt i saneringskarusellen var det 
någon som uppmanade mig att köpa 
cederträ. Tydligen skulle det skyd-
da mot både pälsängrar och mal. Om 
det finns några vetenskapliga bevis 
som talar för att det funkar vet jag 
inte, men när det kommer till ska-
dedjur i hemmet känner jag att ing-
en åtgärd kan vara onödig.

Ekstyltmalen däremot, den får 
härja tämligen ostört. Men om man 
vill bidra till att minska angreppet 
tipsar naturvårdsintendenten om en 
fladdermusholk. 

Anna-Karin Blom:  
Att höra: ”De 
är inte farliga” 
hjälpte föga

Vad tycker du? 
Håller du med eller inte?  
Tyck till på nvp.se

ANNA-KARIN BLOM
ANSVARIG UTGIVARE

i Lännersta.
The Old Smokehouse

Therese Läck driver



Värmdö tel 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.

Priserna gäller t o m sönd 23/7 2017. Reservation för slutförsäljning och tryckfel.

19_ot/st

Matbröd
Olika sorter, ca 500 g
Jfr. pris 39,90/kg

149· /kg

Rökta räkor

Färsk fisk & 
skaldjur från vår 
nya  fiskdisk, 

allt från hållbara 
bestånd!

Nybakat från
eget bageri!

Benfria 
karrékotletter
Favorit, BBQ original, BBQ Brazil
marinerade, Ursprung Sverige

Max 3 kg/hushåll

29_ot/kg

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

Kiviks kräm
1 liter, Aprikos, Björnbär, Hallon

Jordgubb, Päron, Äpple

10· /st

Nötfärs
Färsk ursprung Sverige

av nöt
Max 3 kg/hushåll

59_ot/kg

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

Duschcreme
Palmolive 250 ml, Brazil

Jfr. pris 40:-/lit

10· /st

Crossiant
med äggsallad och räkor

35· /st

Erbjudande från vår 

manuella delikatess!

Potatiskroketter
Felix 800 g

Jfr. pris 18,75/kg

15· /förp
Kronfågel, ca 925 g
Max 3 förp/hushåll

79· /kg

Hel kärnfri
vattenmelon

Makedonien, Spanien klass 1
Max 10 kg/hushåll

4_ot/kg

Vi ses väl på lördag?
Välkommen till vårt goda, glödheta grillevent

Vi ger dig inspiration, tips och kunskap om hur du: 
och Grillar grönare. Dessutom kan du slå till på nygrillade godsaker i våra populära grillauktioner, tävla med Pantamera, lära dig mer om att grilla med rök och smaka på massor av smarriga grillnyheter! Välkommen till den goda sidan. 

City Gross är 
stolt sponsor av
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I början av maj samlades föräldrar, boende, och representanter för villaägareföreningen och skolpersonal utanför Ekedalsskolan för att visa sitt missnöje. 
 ARKIVBILD: SÖREN ANDERSSON

Nyheter

Uppskruvat tonläge 
om Ekedalsskolan
Tonläget i diskussionerna  
kring Ekedalsskolans 
framtid har länge varit upp-
skruvat. Nu ilsknar Mikael 
Lindström, S, till och menar 
att Deshira Flankör, M, borde 
”skämmas” över hur ärendet 
hanteras.

GUSTAVSBERG . Frågan om 
Ekedelsskolans framtid 
har varit en lång följetong 
i NVP. Skolan är i behov av 
omfattande renovering och 
fullmäktige beslutade förra 
året att avsätta 80 miljoner 
kronor för rusta upp sko-
lan, vilket visade sig vara en 
glädjekalkyl eftersom bygg-
naderna är i så dåligt skick 
att det dubbla skulle krävas. 

Diskussioner om alternati-
va lösningar tog vid och med-
borgardialog hölls, men se-
dan föreslog Allians för 

Värmdö istället att bygga en 
helt ny skola i Charlottendal, 
som bättre skulle möta fram-
tida behov av skolplatser. 

Mot detta opponerade 
sig såväl en föräldragrupp 
på skolan som den politis-
ka oppositionen. S och MP 
menade att det var ”ett för-
akt mot Värmdöborna” att 
först hålla ett medborgarråd 
om skolans renovering och 
sedan gå på annan linje. För-
äldragruppen kallade det för 
ett ”politikersvek”.

Odemokratisk process
Kritiken tog skruv och kom-
munstyrelsen beslutade i 
maj att ny medborgardialog 
ska genomföras där samtliga 
nu fyra alternativ för skolans 
framtid presenteras. Dessut-
om ska en enkätundersök-
ning genomföras.

Förra måndagen ägde ett 
extrainkallat kommunstyrel-
semöte rum. På mötet delege-
rades bland annat enkätfrå-
gorna till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Att mötet ägde 
rum mitt under semesterti-
der får oppositionsrådet Mi-
kael Lindström, S, att ilskna 
till. Enligt honom innebar det 
”hastigt” kallade mötet att fle-
ra politiker i oppositionen inte 
hade möjlighet att närvara.

– En osannolikt odemo-
kratisk process, säger han.

Vidare kritiserar Mikael 
Lindström delegationen till 
arbetsutskottet, eftersom all-
mänheten inte har tillgång 
till utskottens protokoll och 
handlingar, vilket omöjliggör 
insyn i ett ärende som berör 
många Värmdöbor.

– Det är helt oacceptabelt. 
När Deshira Flankör tillträd-

de talade hon om öppenhet 
och transparens. Det var up-
penbarligen bara tomma ord. 
Dessutom är enkätfrågorna 
tydligt vinklade så att det 
alternativ som moderater-
na vill driva igenom — alter-
nativ fyra — beskrivs mycket 
mera fördelaktigt än de an-
dra alternativen.

S vänder sig mot ordval
Alternativ fyra är flytten till 
Charlottendal, medan alter-
nativ ett till tre presenterar 
olika varianter för renove-
ring, ombyggnation och/el-
ler ersättning av byggnader 
på Ekedalsskolan.

S vänder sig mot ordval i 
enkätundersökningen, ex-
empelvis att det nya skol-
campuset i Charlottendal 
beskrivs som en ”flytt”, inte 
en ”nedläggning” av Eke-

dalsskolan. Enligt S fram-
ställs alternativen ett till tre 
genomgående i sämre dager 
där det ”trycks på evakuering 
och osäkerhet”.

– Som man frågar får man 
svar. Jag tycker att de poli-
tiker och partier som drivit 
igenom den här undersök-
ningen borde skämmas, sä-
ger Mikael Lindström.
Ingemar Lundin

Kommunstyrelsens ordfö-
rande Deshira Flankör, M, 
tillbakavisar kritiken och 
kallar alternativen ”ytterst 
sakligt beskrivna”. 

VÄRMDÖ. – Jag hade kun-
nat förutspå att han skul-
le säga det oavsett vad vi 
hade skrivit. Jag vill samti-
digt påminna om att han så 
sent som i mars 2017 i NVP 

krävde att ett fjärde alterna-
tiv, med en helt ny skola på 
annan plats, skulle finnas 
med i diskussionerna. Kri-
tiken vi ständigt får av Mi-
kael är osammanhängande, 
säger Deshira Flankör.
Mikael Lindström kallar 
måndagens möte för ”has-
tigt” extrainkallat mitt i se-
mestertider. När gick kallel-
sen ut? Och varför nu?

– Kallelsen gick ut en vecka 
i förväg, enligt konstens alla 
regler. För att spara tid och 
inte behöva uppta ännu en 
dag för de 
förtroende-
valda hade 
vi även kall-
lat till ett ar-
betsutskott 
samma dag. 
Anledning-
en är att vi 
fått en överklagan av en 
punkt och att det därför vi-
sade sig att vi behövde göra 
om just det beslutet. Punkten 
handlade om att kommun-

styrelsens presidium, där 
Mikael Lindström ingår, inte 
fick vara styrgrupp. Det kan 
endast ett arbetsutskott vara 
enligt nuvarande kommunal- 
lag.

Flankör: ”Får inte  tappa tid”
– Visst är det obekvämt även 
för mig att behöva kalla till ett 
extra möte, men jag är oer-
hört mån om att vi kommer 
till skott med skolans fram-
tid och då gäller det att vi inte 
tappar tid. Utifrån förutsätt-
ningarna gör vi allt vi kan för 
att uppnå en bra förankring 
för samtliga fyra alternativ, 

säger Deshira Flankör.
Enkätundersökningen  

kommer att genomföras 
via telefon och vänder sig 
till 1 500 personer inom 
tre urvalsgrupper: Vård-
nadshavare till barn som i 
dag går i Farstavikens sko-
la/Ekedal, vårdnadshavare 
till barn som i dag är cirka 
4-5 år gamla och är möjli-
ga framtida elever i Farsta-
vikens skola/Ekedal, samt 
personer folkbordförda i de 
nyckelområden i Gustavs-
berg som berörs av skolans 
upptagningsområde.
Ingemar Lundin

Flankör bemöter 
kritiken från S

Beväpnad man 
tvingade  
till sig smycken
BOO. Tidigt på fredags-
morgonen trängde sig en 
beväpnad man in i en bo-
stad i Lännersta och rån-
ade boende på smycken 
och klockor. Det fanns 
personer hemma i bo-
staden, både vuxna och 
minderåriga — ingen av 
dem skadades fysiskt, 
men chockades. 

Larmet kom strax före 
klockan nio på morgo-
nen. Polisen har sökt ef-
ter gärningspersonen, 
bland annat med he-
likopter. Polisens tek-
niker har utfört en un-
dersökning i bostaden.
Händelsen rubriceras 
som rån.

Kvinna åtalad 
för misshandel
NACKA. En 29-årig kvin-
na åtalas för att ha miss-
handlat sina föräldrar. 
Det ska ha hänt den 1 
juli i år. 29-åringen ska 
ha slagit sin pappa med 
en ljusstake och en olje-
lampa, sin mamma ska 
hon ha slagit i ansiktet 
med såväl öppen hand 
som knuten näve. Hon 
ska även ha hotat mam-
man genom att uttala 
sig att hon skulle ”kros-
sa hennes ansikte”.

29-åringen förnekar 
brott, men åtalas nu för 
två fall av misshandel. 
Hon åtalas även för våld-
samt motstånd och för-
gripelse mot tjänste-
man för att ha satt sig i 
motvärn samt spottat en 
polis i ansiktet när hon 
skulle gripas.

Förvarade rena 
kläder på toan
NACKA. En restaurang i 
Nacka får på fingrarna  
efter att kommunens 
livsmedelskontrol-
lanter gjort en oan-
mäld inspektion. To-
talt uppmärksammade 
kontrollanterna sex av-
vikelser, som bedöms 
vara så allvarliga att 
restaurangen kommer 
kontrolleras igen. 

Bland annat förvara-
de restaurangen rena 
arbetskläder på perso-
naltoaletten. Där bör 
de inte förvaras, enligt 
inspektionsrapporten, 
på grund av ”kontami-
nationsrisken av fekala 
bakterier från arbetsklä-
derna till de livsmedel 
som hanteras”. 

” Som man frågar 
får man svar. Jag 
tycker att de po-
litiker och partier 
som drivit igenom 
den här under-
sökningen borde 
skämmas.” 
Mikael Lindström

Deshira  
Flankör, M.



Börjar hängmatt an sjunga på sista refrängen? Börjar det klia i byggargenen? 
Hos oss på Bygg-Ole fi nns allt material du kan tänkas behöva. Vill du diskutera något fi nns 

vi dessutom här med råd och tips, allt för att  du ska lyckas med ditt  drömprojekt! 
Vi ses i butiken!

Måns Ungfeldt
Varuhuschef Nacka

Daniel Jungbeck 
Varuhuschef Värmdö

Varmt välkommen till oss! 

Du hitt ar alla 
våra kampanjvaror 

på byggole.se

HANDSÅG 
BYGG-OLE 

NP22. 

79:- 
A tid
kapat
 pris!

HANTVERKARBYXA
TONI LEE Worker. Svart. 

Stl. C44–56, D100–112.

299:- 
A tid
kapat
 pris!

TRALLSKRUV - STORPACK
 C4. 4,2x55. 1.500 st i hink.

399:- 
A tid
kapat
 pris!

EN DEL AV Öpp ett ider: Värmdö Nack a
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!

Kampanjen pågår t�o�m 13/9 2017. 
Kan ej kombineras med andra erbju-
danden eller rabatt er. Reservation 
för ev tryckfel eller slutförsäljning.

34x145 mm  

19:95/m

TRALLVIRKE 
Impregnerad NTR AB. G4-2.

För bl�a altan och staket.

LEKSTUGA
NSH Freja. 

Obehandlad furu. 1,1 kvm.

A tidkapat pris!

GRÄSTRIMMER
HITACHI CG25SC. 

400W. 230 V.
Ord. pris 599:-

Just nu! 
399:- 

A tid
kapat
 pris! 2.995:- GROVBETONG

 FINJA K40. 0–8 mm. 25 kg.

44:95

A tid
kapat
 pris!

WC-STOL 9085
SVEDBERGS exkl. sits.

Dubbelspolning /S-vatt enlås.
Ord. pris: 2.695:-

1.395:- 
Just nu!

MORAKNIV
BYGG-OLE

2 st för 

69:- 
A tidkapat pris!
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Nyheter

Polisen varnar för 
våg av bluff-döva

” Vill du till exempel 
samla in pengar för 
att bygga ett rid-
hus är det fritt för 
dig att göra det.” 
Magnus Mohlin

Under juni har polisen tagit 
emot ett flertal larm om 
personer som utger sig för 
att vara hörselskadade och 
samlar in pengar till olika 
organisationen. Polisen 
tror att organisationerna är 
påhittade men än har ingen 
gripits — för insamlingarna 
är troligen inte olagliga.

NACKA/VÄRMDÖ. De sticker 
fram en lista, ber dig skri-
va under och försöker sedan 
få dig att skänka pengar till 
en organisation som du tro-
ligen inte har hört talas om 
tidigare. 

Enligt listorna de sträck-
er fram, som ofta är knapp-
händigt formulerade, sam-
lar de in pengar till bland 
annat ”döva eller stumma 
funktionshindrade” och 
”fattiga barn”. 

Under juni tog polisen 
emot flera larm från personer 

som uppmärksammat den-
na typ av insamling på olika 
platser i Nacka och Värmdö 
— bland annat vid Värmdö 
marknad, Gustavsbergs cen-
trum och Sickla köpkvarter.

Kan vara lagligt
– Vi får väldigt mycket sam-
tal, framför allt har de hand-
lat om att man sett personer 
som försökt samla pengar. 
De anmälningar som nått oss 
har inte handlat om att man 
känt sig lurad eller att man 
gett dessa personer pengar, 
säger Magnus Mohlin, kom-
munpolis och operativ koor-
dinator hos Nackapolisen.

Insamlingarna är inte iso-
lerade till Nacka och Värm-
dö utan förekommer i hela 
länet. 

Enligt Sven-Erik Olsson, 
presskommunikatör vid poli-
sens ledningscentral, inkom 
det under juni, sett över hela 

länet, mellan fem och tio an-
mälningar om dagen rörande 
liknande insamlingar.

Men att samla in pengar på 
detta sätt är nödvändigtvis 
inte olagligt. Om personerna 
som utför insamlingarna ut-
ger sig företräda en etablerad 
organisation — till exempel 
Röda korset eller Hörselska-
dades riksförbund — rör det 
sig om bedrägeri eller försök 
till bedrägeri. Men om det är 
som i de flesta av dessa fall, 
att ingen etablerad organisa-
tion nämns, begås inget brott. 

Polisen varnar
– Man får samla in pengar 
till vad man vill. Vill du till 
exempel samla in pengar för 
att bygga ett ridhus är det 
fritt för dig att göra det, sä-
ger Magnus Mohlin.

Trots att insamlingar-
na inte faller under någon 
brottsrubricering har poli-

sen gått ut med varningar 
på sociala medier. Där ber 
man personer som träffar på 
personer som utför insam-
lingar att vara uppmärksam-
ma och inte skriva på något 
som man inte vet vad det är. 

Polisens teori är att peng-
arna inte går vidare till nå-
gon organisation. 

– Vi kan inte bevisa att 
pengarna inte går till nå-
got bra, men man bör nog 
veta vart pengarna är äm-
nade för så man inte i efter-
hand känner sig lurad, säger 
Magnus Mohlin.
Anna-Karin Blom

Minst två stölder ur bilar i 
Nacka har utförts med stör-
ningssändare de senaste två 
veckorna. Nu varnar polisen 
om tillvägagångssättet. 

NACKA. För två veckor se-
dan greps en man efter att 
ha försökt ta sig in i parkera-
de bilar vid Sickla köpkvar-
ter. Med hjälp av en så kallad 
störningssändare, som slår 
ut signalen som ska låsa bil-
dörren, tog han sig in i minst 

en bil och är nu misstänkt 
för försök till grov stöld.

Två dagar efter att gripan-
det konstaterades att stör-
ningssändare använts vid en 
stöld ur en bil på Ica Maxis 
parkering.

Kontrollera att bilen är låst
– Det kan vara så att fler stöl-
der som är utförda på det här 
sättet. Om man kommer till-
baka till bilen och upptäck-
er att den är olåst är kanske 

första tanken att man glömt 
låsa, säger kommunpolis 
Magnus Mohlin.

I och med att bilen för-
blir olåst är det lätt för tju-
ven att ta sig in utan att dra 
uppmärksamhet till sig. 

– Man kan arbeta i tyst-
het. När man krossar en 

ruta, som är ett annat van-
ligt tillvägagångssätt, låter 
det och det är lätt att skada 
sig, säger Magnus Mohlin.

Polisen uppmanar nu bi-
lägare att kontrollera att 
bilen blivit låst innan man 
lämnar den. 
Anna-Karin Blom

Biltjuvar stör ut din 
nyckel när du låser

Ring polisen om du inte kan låsa bilen
 En störningssändare kan variera i utseende och storlek. Den 

ser vanligen ut ungefär som en handhållen kommunikations-
radio med en eller flera antenner. Om bilen inte går att låsa med 
nyckel när man parkerat på en större p-plats, och det inte beror 
på dåliga batterier i nyckeln, uppmanar polisen att man larmar 
dem och är vaksam på personer i den närmaste omgivningen.
Källa: Polisen

Polisen har under juni månad fått in flera anmälningar om personer som utger sig för att vara döva och efterfrågar underskrifter eller pengar.
 FOTO: POLISEN
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Kvinna körde mot 
mötande trafik — åtalas
VÄRMDÖ. En 53-årig kvin-
na åtalas för tre fall av 
olovlig körning, grovt 
rattfylleri samt två fall 
av ringa narkotikabrott. 
Den ena olovliga kör-
ningen ska ha skett i 
september förra året då 
kvinnan ska ha framfört 
en lastbil på Skärgårds-
vägen i Värmdö. 

Vid det andra tillfället, 
i december förra året ska 
hon ha kört personbil på 
samma väg, då under på-
verkan av narkotika. En-
ligt åtalet var kvinnan 
avsevärt påverkad av 
narkotikan och vinglade 
kraftigt med bilen samt 
körde i mötande körfält 
flertalet gånger.

Man åtalas för olaga hot mot kvinna
NACKA. Fyra fall av misshandel åtalas en 49-årig Nac-
kabo för. Enligt åtalet har 49-årigen vid två tillfällen 
misshandlat en kvinna han var sammanboende med. 

Han ska ha utdelat slag mot bland annat kvinnans 
huvud, puttat henne och tagit ett grepp runt hennes 
hals. Mannen ska även, vid två tillfällen, ha slagit en 
minderårig flicka som också bor på adressen. 

49-åringen åtalas även för olaga hot då han ska ha 
hotat om att slå och ”skära halsen av” kvinnan och 
flickan. Händelserna ska ha utspelat sig i februari och 
juni i år.

Rånförsök under hundpromenaden
BOO.  En person var under fredagsnatten ute med sin 
hund i Boo. Vid viadukten på Telegrafvägen kom en 
okänd man fram och sa: ”Ge mig dina grejer”. 

När personen med hunden inte ville ge rånaren nå-
got och hunden började morra gjorde mannen ett ut-
fall och rispade brottsoffret med ett vasst föremål. 
Mannen sprang sedan från platsen i riktning mot 
Sonjas kiosk. Polis sökte efter mannen under natten 
utan resultat. Larmet inkom klockan 01.54. Händel-
sen rubriceras som rånförsök.

47-årig man åtalas för ofredande
VÄRMDÖ. Med start vid sextiden på morgonen ska 
den 47-årige mannen ha försökt söka kontakt med en 
kvinna boende i Värmdö. Han ska vid flera tillfällen, 
fram till cirka klockan nio på kvällen, ha ringt och 
bankat på hennes dörr. Mannen ska även ha skrikit 
oförskämdheter. 47-åringen åtalas nu för ofredande. 
Han förnekar brott.

Riskerar vite för ovårdad fastighet
NACKA.  I juni förra året beslutade miljö och stads-
byggnadsnämnden att en fastighetsägare i Nacka 
måste städa och transportera bort skräp och upplag 
från fastigheten. Det skulle vara gjort senast sex må-
nader efter föreläggandet. Om fastigheten inte var 
städad efter den tiden skulle ett löpande vite på  
30 000 kronor för varje tvåmånadersperiod.

När ett tillsynsbesök gjordes i maj kunde kommu-
nen konstatera att fastigheten fortfarande var ovår-
dad. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden yrkar därför 
att att mark- och miljödomstolen ska döma ut vite på 
30 000 kronor till fastighetsägaren.

Men tilltaget behöver inte vara olagligt



En man skottskadades un-
der natten mot onsdagen i 
Fisksätra, inte långt från sitt 
hem. Den skadade fördes till 
sjukhus och hans tillstånd 
ska inte vara livshotande. 
Polisen rubricerar händel-
sen som försök till mord.

FISKSÄTRA. Strax efter klock-
an ett under natten mot ons-
dag förra veckan larmades 
polisen om en skjutning i 
Fisksätra. När polisen kom 
till platsen anträffades en 
man med skottskador. 

Mannen fördes till sjuk-

hus, men skadorna ska inte 
ha varit livshotande.

– Han var på väg hem till-
sammans med sin tjej när 
de mötte ett par  personer. 
När de går förbi blir de 
 attackerade och sedan bör-
jade de att skjuta, säger 
 Kenneth Brännerud,  polisiär 
förundersökningsledare.
Var på kroppen blev han 
skjuten?

– Det går vi inte in på just 
nu.
Blev han skjuten med flera 
skott?

– Jag har inte fått någ-

ra  journaler än. Jag vet 
att  f lera skott avlossades, 
men hur mycket som träf-
fade  honom vet jag fak-
tiskt inte. 

Var det en eller flera person-
er som avlossade skott?

– Det är också oklart.
Är den skottskadade man-
nen känd av polisen sedan 
tidigare?

– Det är lite småsaker, men 
inga värre saker.

Enligt tidiga uppgifter på 
polisens hemsida ska två till 
tre personer ha lämnat om-
rådet i ett fordon efter skjut-
ningen.

Polisen har hört ett  antal 
vittnen och en teknisk un-
dersökning har genom-
förts på brottsplatsen. Sam-

tidigt efterfrågar polisen att 
 allmänheten hör av sig.

– Vi behöver vittnesupp-
gifter, så har man sett nå-
got som kan vara av värde 
för utredning får man gär-
na höra av sig, säger Kenne-
th Brännerud. 

Vid tvåtiden på torsdags-
eftermiddagen hade poli-
sen ännu inga misstänkta 
för skjutningen. 

Polisen har upprättat en 
förundersökning där man 
rubricerar händelsen som 
mordförsök.
Linus Chen Magnusson
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Nyheter

NYHET! Ordinarie öppettider hela sommaren: 
Måndag–torsdag  06.15–20.00
Fredag  06.15–18.00
Lördag–söndag  08.00–16.00

Äventyrsbada med hela familjen!
Prisexempel: 1 vuxen + 2 barn kostar 255 kronor.

30 grader varmt välkomna!
www.gustavsbergsbadet.se

Ta med picknick!
eller köp mat i vårt café och njut i vår trädgård

Vi strävar efter att vara 
Sveriges renaste bad

Misstänkt mordförsök 
  — man skottskadad

” Vi behöver 
vittnes uppgifter, 
så har man sett 
något som kan 
vara av värde för 
utredning får man 
 gärna höra av sig.” 
Kenneth Brännerud, polisiär 
förundersökningsledare

Morddömd 
överklagar 
till Högsta 
domstolen
Den 59-årige man som 
dömdes för att ha mördat 
en kvinna i Värmdö i au-
gusti i fjol överklagar do-
men till Högsta domsto-
len. Mannen säger sig ha 
varit påverkad av alkohol 
och stark medicinering i 
samband med erkännan-
det av mordet.

GUSTAVSBERG. Den nu 
59-årige mannen greps 
i en lägenhet i Gustavs-
berg där en kvinna i 
40-årsåldern påträffa-
des död. Det inträffade 
i augusti i fjol. Vid häkt-
ningsförhandlingarna 
erkände 59-åringen att 
han hade dödat kvin-
nan genom skärsår och 
knivhugg mot kvinnans 
hals i samband med ett 
slagsmål. De rättsmedi-
cinska undersökning-
arna visade att kvin-
nan dog till följd av en 
8–10 centimeter lång 
stickskada i halsen.

Senare tog han dock 
tillbaka erkännandet. 
Trots sitt nekande döm-
de Nacka tingsrätt i april 
mannen till 14 års fäng-
else för mord. En dom 
som Svea Hovrätt i juni 
stod fast vid, efter att 
mannen överklagat.

Nu överklagar 
59-åringen på nytt do-
men. Mannen säger att 
han var påverkad av al-
kohol och mediciner mot 
psykisk ohälsa i sam-
band med erkännan-
det av mordet, och vill 
nu att Högsta domstolen 
ska pröva hur ett sådant 
erkännande ska bedö-
mas. Som bevisning åbe-
ropar mannen ljudin-
spelningar av förhör. 

Två målsägande över-
klagar också hovrättens 
dom, och kräver skade-
stånd.
Ingemar Lundin

Dieselverkstaden har 
vuxit ur sin kostym rejält. Nu 
planerar Nacka kommun att 
bygga ut verksamheten med 
900 kvadratmeter.

SICKLA. När Dieselverksta-
den stod klar år 2002 var 
den byggd för en halv mil-
jon besökare. Under de 
senaste åren har över en 
miljon människor besökt 
kulturcentrumet årligen. 
Nu vill Nacka kommun 
 bygga ut verksamheten, 
från 4 000 till 4 900 kva-
dratmeter.

– Med tanke på besöks-
trycket och den befolknings-
ökning som förväntas finns 
det ett behov att utöka 
 verksamheten och nyttja 
 lokalerna effektivare. Sam-

tidigt är lokalerna  slitna 
och inte dimensionerade 
på ett bra sätt, säger kul-
turnämndens ordförande 
Hans  Peters, C.

Samtidigt planerar fastig-
hetsägaren Atrium Ljung-
berg att utveckla området 
med flera nya fastigheter. 

Det finns även planer 
på en ny entré till Diesel-
verkstaden för att möta 
omdaningen av kollektiv-
trafiken.

– Det gäller att smida 
medans järnet är varmt, 
 säger Hans Peters.

Större bibliotek
Bland annat vill kommunen 
bygga ut biblioteket med 
 cirka 300 kvadrat meter, 
samt anpassa lokalerna 

 efter konceptet meröppet, 
som innebär att besöka-
re med hjälp av ett biblio-
tekskort kan komma in på 
 biblioteket och låna böcker 

även efter stängning.
– Det är en tanke att nytt-

ja skattebetalarnas resurser 
på ett effektivare sätt.
Finns det några risker med 
systemet?

– Man har klarat det på an-
dra ställen. Men det krävs ett 
skalskydd och ett accessys-
tem, därmed kan inga obe-
höriga komma in.  

Funktionen finns i dag 
på bland annat biblioteken 
i Sköndal och vid Telefon-
plan.
Hur mycket kommer sats-
ningarna i planen att kosta?

– Det kan vi inte säga i da-
gens läge. Det ska ju ske en 
förhandling med fastighets-
ägaren, men det handlar inte 
om några stora pengar, sä-
ger Hans Peters.

Förhoppningen är att ut-
byggnationen ska vara igång 
år 2019.
Linus Chen Magnusson

Dieselverkstaden 
byggs ut för att möta 
ökat besökstryck
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 2002 stod Dieselverkstaden   
 klar och var då byggd  för en  
 halv miljon besökare. 

” Lokalerna är  slitna 
och inte dimen-
sionerade på ett 
bra sätt.” 
Hans Peters, C
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Nyheter

Nacka drar sig 
ur kampen om 
nationalscener
Nacka kommun drar sig ur 
kampen om att få bygga nytt 
åt Dramaten och Kungliga 
Operan. Socialdemokrater-
na är kritiska till beslutet.

NACKA. I slutet av förra året 
skulle Dramaten och Kung-
liga Operan meddela vilken 
kommun som får dem hos 
sig — Nacka, Sundbyberg, 
Järfälla eller Huddinge — 
men beskedet har dragit ut 
på tiden. Nu har Nacka kom-
mun tröttnat.

– Vi har nu fått besked 
att Operan och Dramaten 
åter igen skjuter fram be-
slutet. Vi beklagar detta. Då 
stads utvecklingen i Nacka 
går framåt med planerad 
hastighet på den tilltänkta 
platsen så kommer vi inte 
att kunna invänta ytterli-

gare processer hos Operan 
och Dramaten, säger kom-
munstyrelsens ordförande 
Mats Gerdau, M.

”Sitter som en fågelunge”
Oppositionsrådet Khashay-
ar Farmanbar, S, är kritisk 
till beslutet.

– Det är oerhört märkligt 
av Mats Gerdau att skylla 
ifrån sig. De andra kommu-
nerna har betydligt starka-
re erbjudanden. Min giss-
ning är att han har fattat att 

Nacka inte är en huvudkan-
didat, för han sitter som en 
fågelunge och väntar på att 
staten ska pumpa in peng-
ar i projektet i stället för att 
satsa. I slutändan är det Nac-
kaborna som förlorar på ett 
dåligt kulturutbud.
I pressmeddelandet säger 
Mats Gerdau att Nacka är 
den Stockholmskommun 
som satsar mest på kultur.

– Men kolla vart våra 
 invånare tar vägen för kul-
turutbudet. De åker fram-
för allt till Stockholm, sä-
ger han. 

I dag har Dramaten och 
Kungliga Operan gemen-
samma verkstäder och repe-
titionslokaler i Gädd viken i 
Nacka. Kontraktet går ut år 
2021.
Linus Chen Magnusson

Varken plats eller utformning är klar. Men så här såg en inspirationsbild för den planerade opera- och 
teaterbyggnaden ut förra året. SKISS: SCHMIDT HAMMER LASSEN ARCHITECTS

Köp glasögon fr. 2.298 kr, få solglasögon värde upp till 2.298 kr (båge 1.498 kr samt enkelslipat solglas 
index 1.5, värde 800 kr enl. samma recept). Tillägg för progressiva solglas fr. 1.000 kr. Ev. ytbehandling 

tillkommer. Styrkeglas kan ej monteras i alla bågstorlekar. Gäller t.o.m. 23/8 2017 och kan ej  
k bi d d bj d d Gäll j fö l

  Sickla Köpkvarter | 08-531 88 555  
Nacka Forum | 08-716 35 00 | Boka tid på synoptik.se

NÄR DU KÖPER GLASÖGON
FRÅN 2.298:-

I DIN STYRKA PÅ KÖPET
RAY-BAN

” I slutändan är 
det Nackaborna 
som förlorar på 
ett  dåligt kultur-
utbud.” 
Khashayar Farmanbar, S

Efter sopstrejken som bröt 
ut för drygt två veckor sedan 
har sophanteringen varit 
bristfällig i flera delar av 
länet. I Nacka och Värmdö 
ska dock sopbilarna rulla 
som vanligt.

NACKA/VÄRMDÖ.  Ett hund-
ratal sophämtare från en-
treprenören Reno Norden 
gick ut i vild strejk den 5 
juli. Strejken grundade sig 
främst i ny lönesättning.

Reno Norden har uppdrag 
i så gott som hela Stockholm. 
I Värmdö har de hand om 
hushållsavfall, matavfall 
och sophämtning från åter-

vinningscentraler och flera 
öar. I Nacka står entreprenö-
ren för hämtning från åter-
vinningscentralerna i Öst-
ervik och Boo.

Dock har varken Nacka el-
ler Värmdö drabbats av ute-

bliven sophämtning under 
strejken. 

Nacka kommun med-
delade redan samma dag 
som strejken bröt ut att 
sophämtning eller drift av 
återvinnings centraler inte 
påverkas.

Detsamma gäller i Värm-
dö, där Reno Nordens upp-
drag är mer omfattande.

– Strejken gäller vissa del-
områden i Stockholm, men 
inte den personalen som 
Reno Norden har på Värm-
dö, säger Erland Thordar-
son, gruppchef på Värmdös 
va- och renhållningsenhet.
Anna-Karin Blom

Soporna hämtas som de 
ska i Nacka och Värmdö

Sopåkarstrejken har inte påver-
kat sophämtningen i Nacka och 
Värmdö.  
 ARKIVBILD: JENNY FREJING



Avvikelser förekommer

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

VARDAGAR 10 –19
LÖRDAGAR 10–17
SÖNDAGAR 11–17

15% rabatt 
på hela sortimentet

Gäller t o m 31/8

Välkommen

Webshop wermdosangar.se

Butik + online

FÖR ALLA MÄN

rabatt på all sommarutelek

Värmdö Köpcentrum l Tel. 08-570 333 55 Öppet: Mån-Fre 10-19, Lör 10-17, Sön 11-17

Priserna gäller på Willys i Värmdö t.o.m 23/7 2017

1090
SPARA 6:00

Per förp

För dig med 
WillysPlus

STRÖSOCKER
GARANT • 2kg 
Jämförpris 5:45 kr/kg 
Max 3 köp/hushåll

Get ready to be prettified!

Värmdö Köpcentrum l Tel. 08-570 333 55 Öppet: Mån-Fre 10-19, Lör 10-17, Sön 11-17

Utförsäljning 
av utgående 

BARNVAGNAR
ÅRSMODELL 2017

Färsk Italiensk Pasta
inkl 33 cl burkläsk

89 kr 
Värmdö Köpcentrum
Tel. 570 360 90
www. varmdopizzeria.se
Öppettider: 
Mån-Lör 10-21, Sön 11-21

Nyhet!

(Gäller t o m 30 juli) 

Välkomna!
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 Gäller t o m 30 juli 2017 för samtliga subs

Köp en valfri meny, 
få en 15 cm sub

50% RABAT T  PÅ 
UTVALDA T I TL AR

Förgyll sommaren
Hos oss kan du hyra enkla 
stugor, exklusiva sjöställen
och allt däremellan.  
Just nu har vi många fina 
sista-minuten-erbjudanden!

Välkommen
att kontakta oss på 
08-570 231 31
info@skargardsstugor.se
www.skargardsstugor.se

Hyr ett skärgårdshus!  

Din lokala stugförmedlare i skärgården!

100kr rabatt!
Giltig t.o.m. 2017-07-23

*Gäller en gång per kund vid uppvisande av kupongen i kassan  
samt endast i Julas varuhus på Värmdö. Gäller ej presentkort.

Handla för 600 kr och få 100 kr rabatt*

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

LIDINGÖ HANTVERKSHUSET  08-765 61 00 • LIDINGÖ TORSVK 08-765 01 80 

GUSTAVSBERGS HAMN 08-570 105 95 • SOLSIDAN  08-717 35 00
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Värmdöbon Alma Strandmark har forskat kring hur kilmatförändringarna kan komma att påverka 
Östersjöns strandekosystem. Hon har bland annat kommit fram till att stigande havsnivåer kommer att 
påverka djur- och naturlivet i Stockholms skärgården. FOTO: RYNO QUANTZ 

Värmdö

Backluckeloppis

Om hundra år kan tretusen 
öar i Stockholms skärgård ha 
försvunnit under vatten-
ytan till följd av stigande 
havsnivåer. Det menar Alma 
Strandmark vid Stockholms 
universitet. Havsnivå- 
höjningen riskerar att skapa 
intressekonflikter mellan 
människa och miljö.

SK ÄRGÅRDEN. Vid en halv  
meters höjning av havsni-
vån skulle 3 000 öar i Stock-
holms skärgård försvinna 
under vattenytan. Och det 
kan ske inom de närmaste 
hundra åren, menar forska-
ren och Värmdöbon Alma 
Strandmark, som vid insti-
tutionen för ekologi, mil-
jö och botanik på Stock-
holms universitet i början 
av juni disputerade med 
sin avhandling om hur kli-
matförändringar kan kom-
ma att påverka Östersjöns 
strandekosystem.

– Det beror på en kombina-
tion av att inlandsisarna och 
glaciärerna smälter, och att 
världshaven expanderar till 
följd av att vattnet blir allt 
varmare, säger hon.

Det är först och främst de 

små och flacka öarna som 
kommer att försvinna, vil-
ket kommer att få konse-
kvenser för djur- och na-
turlivet. 

Till exempel kommer in-
sekter som spindlar och 
skalbaggar att drabbas, 
vilket drabbar strandfåg-
lar som livnär sig på dem. 
Strandfåglar är i sin tur vik-
tiga för att sprida pollen.

Konsekvenser för människan
– Det finns något som kall-
las för coastal squeeze där 
strandekosystemen pres-
sas samman av havsnivå-
er och spridningsbarriärer. 
Det kan vara en skog eller 
en berghäll som gör att ar-
terna inte kan flyttas upp-
åt, vilket innebär att arterna 
ingenstans har att ta vägen, 
och ekosystemen blir min-
dre och mindre.
Vad kan man göra för att  
bevara arterna?

– Det handlar om att hålla 
landskapet mer öppet, att ta 
bort spridningsbarriärerna, 
och att möjliggöra för arter-
na att flytta sig uppåt. 

Havsnivåhöjningen ris-
kerar även att skapa intres-

sekonflikter mellan männ-
iska och miljö, menar Alma 
Strandmark.

– Några av de mest artri-
ka ekosystemen ute i Stock-
holms skärgård är strand-
ängarna och de finns ofta 
i grunda, skyddade vi-
kar. Samma platser där 
människor till exempel vill 
bygga bryggor.

Alma Strandmark fort-
sätter:

– Det finns redan i dag en 
intressekonflikt mellan de 
som vill exploatera och de 
som vill bevara dessa vikar. 
Den kommer att intensifie-
ras om havsnivån höjs efter-
som det blir färre platser att 
samsas mellan.
Linus Chen Magnusson 

Tretusen 
öar borta 
om 100 år 

”Det beror på en 
kombination av att 
inlandsisarna och 
glaciärerna smälter, 
och att världshaven 
expanderar till följd 
av att vattnet blir 
allt varmare.” 
Alma Strandmark

Haven kan stiga nästan en meter 
• Den är många processer som påverkar havsnivå- 
höjningen längs våra kuster, till exempel vattnets 
temperatur, vind, lufttryck och landhöjning, som är 
störst i norr.
• En ökad temperatur i atmosfären kan leda till att 
havets temperatur stiger och därmed expanderar 
haven. Det kallas för termisk expansion.
• En global uppvärmning kan även leda till att 

glaciärer och landisar smälter fortare än de byggs 
på, vilket leder till en global höjning av havsvatten-
ståndet.
• Hur mycket och hur snabbt världshaven stiger är 
mycket svårt att beräkna. Enligt FN:s klimatpanel 
IPCC kommer havsnivå att vara mellan 25 centimeter 
och nästan en meter högre år 2100.
Källa: SMHI

Polisen jagade rattfyllerist på väg 222
VÄRMDÖ. Tidigt på tors-
dagsmorgonen försökte  
en polispatrull stoppa en 
misstänkt rattfyllerist i 
Mörtnäs, men föraren  
vägrade att stanna. 

Polispatrullen tog rygg, 
och blev vittnen till hur  
föraren bland annat körde 
flera varv runt en av  
rondellerna vid Värmdö  
köpcentrum och över gräs-

mattor. Jakten slutade 
med att föraren körde rakt 
in i ett vägräcke på Gam-
la Skärgårdsvägen. Föraren 
ska inte ha skadats. 

Föraren hade 0,51 milli- 
gram promille i utandings-
luften och är nu misstänkt 
för grovt rattfylleri och 
vårdslöshet i trafiken. Lar-
met kom in klockan 05:12.
Linus Chen Magnusson

 
TIPS

Möja bio 
Den klassiska biografen på skär-
gårdsön Möja har återuppstått 
med hjälp av ett stort ideellt ar-

bete. Ett nytt digitalt system har 
kommit på plats. Nu på onsdag 

visas den prisvinnande musikalen 
La La Land. Värt en omväg.

Polisjakt på väg 222.  ARKIVBILD: JENNY FREJING
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På Artipelag erbjuder vi närproducerad mat tillagad med kärlek 
alla dagar i veckan. Vår dignande sommarbuffé serveras mån-
dag till söndag i Bådan Buffet & Café. En trappa upp erbjuder 
Artipelag Restaurang delikat à la carte onsdag till söndag och på 
fredagskvällarna tänds grillen. Grillat kan även avnjutas 
lördagar och söndagar i vår utegrill.  
 
Den som bara önskar en bakelse eller smörgås med kaffe 
kan givetvis få det och bästa sättet att svalka sig är med 
ett par kulor gelato från vår glassvagn.

Boka bord på artipelag.se 
eller 08–570 130 50

Foto: Johan Strindberg

ed kaffe
g är med 

ch på

ffe 

MAT & DRYCK
I SOMMAR

Värmdö kommun har upp-
märksammats för sitt arbete 
med att minska övergöd-
ningen av Säbyviken och 
Björnöfjärden.

VÄRMDÖ. Tillsammans med 
sex andra kommuner har 
Värmdö under de senas-
te två åren arbetat med pi-
lotprojektet Baltic Sea City 
Accelerator för att mins-
ka övergödningen av Öst-
ersjön. I slutet av juni upp-
märksammades kommunen 
för sitt arbete med Säbyviken 
och Björnöfjärden på Ingarö.

– Det betyder att det blir ett 
större engagemang från vår 
sida och det förpliktigar ännu 
mer. Programmet Baltic Sea 
City Accelerator är också vik-
tigt ur en nätverkssynpunkt 
där man både får dela med 
sig av kunskap, men även får 
kunskap från andra kommu-
ner. Man behöver inte uppfin-
na hjulet själv alla gånger, sä-
ger kommunalrådet Deshira 
Flankör, M.

Flankör: ”Det enda rätta”
Säbyviken och Björnöfjär-
den har varit kraftigt över-
göda i många år på grund av 
utsläpp av fosfor och kväve. 
Men nu under de senaste 
åren har de sakta men säkert 
börjat återhämtat sig, bland 
annat har fosforhalten i bot-
tenvattnet minskat med över 
90 procent. Orsaken stavas 
aluminiumbehandling.
Varför vill ni bidra till ett  
friskare hav?

– Det är det enda rätta. 
Det handlar inte om en vil-
ja, utan om ett ansvar vi har 
och vad vi lämnar efter oss 
till kommande generationer. 
Det känns som om hela värl-
den är i senaste laget att ta 
tag i dessa frågor.
Hur kommer ni att fortsätta 
arbeta för att förbättra  
Östersjön?

– Vi har tillsatt en pro-
jektanställd med ett dedi-
kerat ansvar för dessa frå-
gor, som kommer att arbeta 
tvärsektoriellt med frågor-
na samt en vattenplan. Ut-
ifrån det ska vi bena ut vad 
vi mer behöver göra, säger 
Deshira Flankör. 
Linus Chen Magnusson

Under de senaste åren har vattnet i Björnöfjärden börjat återhämta sig. Projektledarna Linda Kumblad 
och Emil Rydin har noga följt arbetets gång och tagit prover.  ARKIVBILD: JENNY FREJING

” Jag är imponerad av städernas 
höga ambitionsnivåer och deras 
innovativa planer på att hjälpa till 
med att återställa Östersjön. Städer 
är förändringsaktörer.”
Skypegrundaren Niklas Zennerström om pilotprojektet Baltic Sea City Accelerator som arbetar för 
att minska övergödningen av Östersjön. Sedan två år tillbaka är Värmdö kommun med i  projektet.

Värmdö  
får pris för  
miljöarbete

Ge tid 
att leva.

I år dör fler av hjärt-kärlsjukdom än  
av något annat. Stöd forskningen som  

ger fler mer tid att leva. 

Swisha din gåva till 90 91 92 7 eller sätt in  
valfritt belopp på PG 90 91 92-7.

www.hjart-lungfonden.se   PG 90 91 92-7
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Nacka/Värmdö

Skärgårdsmarknad
på

Brunns gård, Ingarö

Skärgårdsslöjd och hantverk, 
potatis, rapsolja, honung, 

hjortronsylt och annan sylt, 
marmelader, blommor, grillad korv 

med bröd, kaffeservering med 
hembakat,  ponnyridning, fi skdamm, 

lotteri och musikunderhållning.

SMAKApå Värmdö

Buss 428-430 från Slussen. Hpl. Brunn

Söndag den 30 juli kl 10-16

Info: smakapavarmdo@gmail.com
facebook.com/smakapåvärmdö 

i samarbete med LRF och Wermdö hushållningsgille

®

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 fått ett uppdrag från en nerlagd mattgrossist i Tyskland 

att klubba ut fantastiska mattor till fantastiska priser.

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

en Nain Sishla, Växtfärgade Ziegler, Uzbek & Kazakmattor, Salongsmattor i 

storlekar upp till 14 kvm, Esfahan, Navahand, Bidjar, Kashan, Täbriz, Patchwork,

gallerimattor upp till 4 m långa, Nomadmattor för att nämna en del av det

fantastiska utbud av mattor som kommer finnas på auktionen.

 

VÄRMDÖ BYGDEGÅRD
Skärgårdsvägen 291, 139 33 Värmdö
Start Kl. 18:00  Visning från Kl. 17:30

ONS 19 & TORS 20 JULI

SOMMARENS STÖRSTA

Original: M. Pyk, P. Adalbert, P. Eugén Nilsson, M. Engström, S. Igelström,

A. Palmér, BG Karlsson, AM. Rogberg, O. Hjortzberg, A. Wiik, M. Lang, M. Krull,

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

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

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 

Nacka satsar 
på unga  
nyföretagare 
Under fyra sommarlovs-
veckor får gymnasieung-
domar chansen att skapa 
sina egna sommarjobb när 
Nacka och Värmdö satsar på 
konceptet Roligaste  
sommarjobbet. 

NACKA/VÄRMDÖ. För andra 
året i rad får ett 50-tal ung-
domar mellan 16 och 18 år 
chansen att arbeta med sina 
egna affärsidéer i Nacka 
kommun.

– Tanken är att de ska ut-
veckla sina entreprenöriella 
förmåga. Det handlar om att 
lära sig tänka utanför ramar-
na och att ta för sig — egen-
skaper som formar drivkraf-
tiga människor och som du 
har användning av inom 

alla branscher, säger Märta 
Eriksson, som är en av två 
programansvariga för Roli-
gaste sommarjobbet i Nacka.

En av årets deltagare är 
Martin Törnerud, 17 år. Han 
läser samhällsprogrammet 
med internationell inrikt-
ning på Nacka gymnasium. 

Tv-kock lovordar osten
När han blev antagen till  
Roligaste sommarjobbet 
började han genast att spå-
na på affärsidéer. Efter att 
ha funderat över vad han 
själv gillar bestämde han sig.  
Affärsidén blev att sälja 
cheddarost.

– Jag har alltid älskat ost, 
säger Martin Törnerud och 
berättar att han som barn 

brukade få ost i påskäggen. 
Han har fått en veckas ut-

bildning i entreprenörskap 
och har efter knappt två 
veckor sålt ett 40-tal ostar. 
Han levererar dem person-
ligen med cykel.

– Det har gått över förvän-
tan. Jag har lärt mig att kun-
derna inte kommer till mig 
utan jag måste komma till 
dem, att du måste pusha på 
utan att vara till besvär.
Hur låter det när du försöker 
sälja en cheddarost?

– Det är inte viken cheddar 
som helst. Det är en ekologisk  
cheddar utan tillsatser. Den 
tillverkas i den engelska byn 
Cheddar och enligt samma 
recept sedan 1861. Genom 
åren har den tagit hem flera  
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DAGS-
KRYSSA MED 

VIKING GRACE

129:-
inkl frukost  

prisex per person

LITE MER
pirr i piruetten, fri i taxfreen och
skärgård i sommar för alla.

SOMMAR- 
KRYSSA MED 

VIKING CINDERELLA

100:-
Prisex per person

Läs mer och boka på Vikingline.se/sommar
Vid bokning på 08-452 40 00 tillkommer serviceavgift.

Lite mer 
hjärta

  

  

Välkommen till en 

modern tandläkarpraktik 

i Nacka 

08-718 22 80
Telefonstigen 2, 131 39 Nacka

nackatandvardsteam.se

På kvällar och helger 

kan Du alltid nå oss 

på vårt akutnummer 

0704-92 76 28

Kvalitativ tandvård för alla åldrar

Sommaröppet
Vi vill passa på att önska alla våra patienter en

riktigt skön sommar!
Skulle ni mot förmodan behöva vår hjälp har vi öppet hela sommaren 

dock begränsade tider.

fina priser och blivit utsedd 
till en av världens bästa 
cheddar av ingen mindre än 
matikonen Gordon Ramsay. 

Törnerud kan tänka sig att 
starta eget efter studenten.

Bonus om de kan dra in cash
Förutom regelbunden hand-
ledning får sommarlov-
sentreprenörerna ett start-
kapital på 2 000 kronor,  
motsvarande 12 kronor och 
50 öre i timmen under fyra 
veckor; om de inte lyckas tjä-
na mer på verksamheten.

– Det är viktigt att komma 
ihåg att Roligaste sommar-
jobbet främst är ett utbild-
ningsprogram. Sedan är det 
bara en bonus om de kan tjä-
na pengar, vilket är en effekt 
av ett välmående företag, sä-
ger Märta Eriksson och men-
ar att det blir missvissande 
att prata om kronor per tim-
me eftersom man aldrig får 
betalt för att utbildas. 

I år kör även Värmdö kom-
munen med konceptet Ro-
ligaste sommarjobbet, där 
deltar 14 ungdomar.
Linus Chen Magnusson

Den nyblivna entreprenören Martin Törnerud säljer cheddarost, som har blivit utnämnd till världens 
bästa cheddar av den kända tv-kocken Gordon Ramsay. FOTO: SÖREN ANDERSSON

Martin Törnerud, 17 år, kan tänka sig att starta eget efter studenten.
 FOTO: SÖREN ANDERSSON

Eloïse Friberg, 16 år, har anordnat en fotbollsturnering för tjejer 
och killar mellan 12 och 16 år. Hon började spela fotboll för drygt tio 
år sedan.  FOTO: MÄRTA ERIKSSON

” Tanken är att de 
ska utveckla sina 
entreprenöriella  
förmåga.” 
Märta Eriksson
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Nacka

Sten lärde 
svenskarna 
att navigera
Sten Ramberg behövde 
dryga ut sjöofficerslönen, 
började undervisa och skrev 
en svensk klassiker i naviga-
tion av bara farten.
– Faran med dagens elek-
troniska hjälpmedel är att 
många litar för mycket på 
dem. Skulle den fallera mås-
te man ju veta var man är.

SALTSJÖBADEN. Mellan 1971 
och 2001 gick över 300 000 

svenskar Båtägarnas kurser 
i navigation. 

Vad det betytt för allmänt 
sjövett och hur många olyck-
or som därmed kunnat und-
vikas kan vi bara spekulera i. 

Vad vi däremot vet är att 
utfallet troligtvis sett annor-
lunda ut om inte sjöoffice-
ren Sten Ramberg i slutet 
av 1960-talet börjat under-
visa i navigation under ledi-
ga kvällar för att dra in extra 

slantar till hushållet. Där såg 
han brister i undervisnings-
materialet.

– Litteraturen som fanns 
var varken särskilt rolig el-
ler pedagogisk, och lämpa-
de sig inte för fritidssegla-
re. Så jag satte ihop ett eget 
kompendium, som sena-
re utvecklades till en läro-
bok, säger Sten Ramberg.

Och inte vilken lärobok 
som helst. ”Fritidsskeppa-

Det finns dem som köper 
en båt i miljonklassen och 
sen bara sticker iväg. Jag har 
mött seglare på Mysingen 

som frågar ”var är jag nå-
gonstans?”.

Generellt skulle Sten 
Ramberg ändå säga att res-

ren” har sedan början av 
1970-talet blivit ett stan-
dardverk inom sin genre och 
var ett stående inslag på Båt-
ägarskolan, som Sten Ram-
berg under 30 år drev i Med-
borgarskolans regi för att 
utbilda fritidsseglare.

Elektronikens faror
Båtägarskolan finns inte 
mer, men ”Fritidsskeppa-
ren” är i högsta grad levan-
de, senaste utgåvan utkom 
tidigare i år. 

Sedan 2008 har visserli-
gen Bengt Utterström över-
tagit redaktörskapet, men 
Sten Ramberg, 81, är allt-
jämt medförfattare. I för-
ordet till senaste upplagan 
beskriver Utterström Sten 
Ramberg som sin mentor i 
navigation.

– Det blir mer och mer 
om elektronik i handboken, 
och där är Bengt Utterström 
väldigt kunnig, säger Sten 
Ramberg över en kopp kaf-
fe i hemmet i Saltsjöbaden.

– Faran med dagens elek-
troniska hjälpmedel är att 
många litar för mycket på 
dem. Skulle den fallera mås-
te man ju veta var man är. 

Över 300 000 svenskar gick mellan åren 1971 och 2001 Båtägarnas kurser i navigation. Hjärnan bakom utbildningen var Sten Ramberg.  FOTO: MOSTPHOTOS

På äldre dagar har Sten Ramberg blivit något av en landkrabba.
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pekten och förståndet vux-
it på sjöarna, liksom miljö-
medvetenheten. Däremot 
har intresset för seglandet 
sjunkit till förmån för mo-
torbåtarna. En, enligt Sten 
Ramberg, tråkig utveckling.

– Prioritet i dag är att ta 
sig från punkt A till punkt 
B. Bada på B-platsen och 
sedan snabbt hem igen. 
För mig är livet till sjöss 
avkoppling som inte finns 
någon annanstans. När du 
seglar är du hela tiden en-
gagerad, kopplar bort varda-
gens eventuella bekymmer.

”Folk stod och grät” 
Krämpor i knäna har gjort 
att Sten Ramberg på sena-
re år blivit något av en land-
krabba. Båten är såld och i 
de fall han seglar är det till-
sammans med sönerna. Men 
minnen från strapatsrika 
segelfärder finns det gått 
om. Som aspirant seglade 
han världen runt i skoner-
ten Gladan redan 1954, och 
med KSSS långfärdskom-
mitté har han bekantat sig 
med stora delar av Öster-
sjön.

– En stark upplevelse var 

när vi seglade till Dagö och 
Ösel i Estland strax efter 
att ryssarna lämnat öarna. 
När vi kom stod folk på ka-
jen och grät över att det kun-
de komma fritidsbåtar från 
Sverige. Sovjetunionen hade 
varit slutet. Vi blev nog en 
symbol för den frihet många 
längtat efter.
Vilken är ditt seglarlivs mest 
dramatiska resa?

– Jag tror det var 1989 när 
jag och min förra fru seglade 
en Vindö 32 från Gotland till 
Landsort. Väderleksutsik-
terna var bra, men plötsligt 
blåste det upp en storm. Två 
lågtryck hade mötts mitt 
på Östersjön, som man inte 
hade förutsett. Det blåste 30 
sekundmeter eller nåt sånt. 
Man fick kapa jollen och reva 
så mycket man kunde. Jag 
satt fastspänd med säker-
hetslina på. 

– Vi lämnade Gotland på 
morgonen vid niotiden, kom 
fram till Landsort på kväll-
en 22-23 nånting. Det var 
människor som omkom i 
den där stormen. Man lär-
de sig ganska mycket, säger 
Sten Ramberg.
Ingemar Lundin

Återigen ser Nackas ekar 
ledsna ut. Mal har även i år 
attackerat träden.
– Angreppen har varit min-
dre i något år, men nu verkar 
det ha blossat upp igen, 
säger naturvårdsintenden-
ten Finn Cederberg.

NACKA. Den som kör längs 
med 222:an i riktning mot 
Värmdö har kunnat se hur 
bladen på ekarna längs vä-
gen sett bruna och vissna ut. 
Det samma gäller för så gott 
som samtliga ekar i kommu-
nen. Flera läsare har kontak-
tat NVP med frågan om det 
är något allvarligt som drab-
bat träden. 

Finn Cederberg, natur-
vårdsintendent vid Nacka 
kommun, kommer med lug-
nande besked. 

– Med största sannolik-
het är det snedstreckad ek-
styltmal som angripit ekar-
na. Den kläcks och utvecklas 
i eklöven. Trots att det ser så 
ut tar inte ekarna skada av 
angreppen.

Malens utveckling vi-
sar sig med att lövet först 
”bubblar upp” och sedan 
ser ut att torka och bli grå- 
eller brunaktigt. 

– Om man är med i början 
av utvecklingen kan man se 
hur larver rör sig i löven, sä-
ger Finn Cederberg.

Ekstyltmalen har angripit 
ekar i Nacka under flera års 
tid, men de senaste åren ver-
kar angreppen ha varit nå-
got mindre, menar Finn Ce-
derberg.

– Men nu verkar det ha 
blossat upp igen. Precis 
varenda ek i Nacka verkar 
ha drabbats. Men på andra 
sidan stan, i Solna-trakten, 
var inte ett enda träd drab-
bat, säger han. 

Gynnsamt klimat kan 
vara en förklaring till var-
för angreppen verkar vara 
större i år. Att malen lyck-
ats hålla sig undan predato-
rer är en annan. 

Malen är inte farlig, och 

skadar inte ekarna mer än 
de klarar av. 

– Man behöver inte vara 
orolig att eken man kan-
ske har på, eller i närheten 
av, sin tomt kommer att dö. 
Man kan se det som en för-
kylning. Helt ofarlig om man 
har en normalt fungerande 
hälsa. Skulle trädet drabbas 
av andra angrepp eller lida 
av någon slags sjukdom i öv-
rigt kan malen vara en bi-
dragande orsak till att trä-
det mår sämre, men med 
all sannolikhet bidrar inte 
malen ensam till att ”tippa 
trädet över gränsen”, säger 
Finn Cederberg.

Fladdermöss ett botemedel
Men om man ändå känner 
sig orolig tipsar Finn Ceder-
berg om att man kan sätta 
upp fladdermusholkar.

– Fladdermöss är nattak-
tiva precis som malen, så de 
kan hjälpa till att hålla ef-
ter dem.
Anna-Karin Blom

Vilse i dimman — så gör du
”Tyvärr har det under de senaste 
åren inträffat ett antal så kallade 
navigatorrelaterade olyckor med 
otäcka personskador som följd. 

Anledningen är att båtförarna 
har kört med hög fart i dimma 
eller mörker och kolliderat med 
andra båtar eller kört upp på 
land. Vid navigering i skärgårdar 
i tät dimma bör farten inte över-
stiga 4-6 knop. Det gäller även 
om du har radar ombord. 

Ser du en dimbank är det tro-
ligt att det inom någon minut 
är vitt omkring dig. Gör så här:
• Anteckna din position, kurs, 
logg och tid.
• Lämna farleden och lägg ut en 
kurs mot lämplig ö.
• Styr rakt efter kompassen. 
Jämför med navigator om du 
har en.

• Ankra och invänta bättre väder.

Troligtvis hann du inte fram. 
Då gäller att:
• Hålla ständig skärpt utkik. Lyss-
na. Utkiken bör sitta på fördäck.
• Avge ljudsignaler varannan 
minut.

Befinner du dig kustnära eller 
till havs är det inte troligt att 
du finner någon skyddad plats 
att ankra på. Följ då punkterna. 
Fortsätt utmed din planerade 
färdväg i högst 4-6 knops fart. 
Ljudsignaler och skärpt utkik 
är ett absolut måste. Har du en 
radarreflektor hissad ökar chan-
sen att du syns på andra fartygs 
radarskärmar.”

Källa: ”Fritidsskepparen”

”Faran med dagens elektroniska  
hjälpmedel är att många litar för mycket 
på dem. Det finns dem som köper en båt 
i miljonklassen och sen bara sticker iväg. 
Jag har mött seglare på Mysingen som 
frågar ’var är jag någonstans’?’” 
Sten Ramberg

Senaste utgåvan 
av ”Fritidsskep-
paren” gavs ut 
tidigare i år.

HJÄLP 
SYRIEN!

Swisha valfri gåva till 123 000 46 48 eller  
sms:a AKUT SYRIEN till 72 900 och skänk 100 kr.
Genom att sms:a eller swisha godkänner du att bli kontaktad av Röda Korset.  
Dina personuppgifter hanteras enligt PUL.

Situationen i Syrien är desperat. Våldet trappas upp och 
varje dag är en kamp för överlevnad. Röda Korset är på 
plats och med ditt stöd kan vi fortsätta att rädda liv.

Insektsangrepp  
mot Nackas ekar

Orsaken till att Nackas ekar får bruna löv är troligtvis angrepp från snedstreckad ekstyltmal. FOTO: SÖREN ANDERSSON
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Opinion

Tipsrubbe xxxxxx  
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REPLIK. I en replik på vår 
debattartikel om att satsa 
på idrott en när Nacka byg-
ger stad  redogör Richard 
Wendt, M, (NVP, 27 juni 
2017) för den moderatled-
da  majoritetens satsningar 
på  idrotten och förenings-
livet. Men trots det som 
Wendt tar upp  ligger kom-
munen långt efter i byg-

gandet av bland annat nya 
fotbollsplaner och majori-
teten saknar svar på varför 
de gör det. 

När Nacka växer är det 
viktigt med genomtänkt 
planering av idrottsytor 
och anläggningar så att 
kommunen inte blir en 
sovstad. Riksidrottsför-
bundet har nämnt bris-

ten på anläggningar som 
en av deras främsta ut-
maningar. En lösning på 
detta skulle kunna vara 
det medborgarförslag om 
ett föreningsråd som för-
eningslivet i Nacka själ-
va lagt. Det skulle fungera 
som en remissinstans inn-
an  detaljplanerna presen-
teras.  Fritidsnämnden rös-

tade tyvärr ned förslaget. 
Vi Socialdemokrater vill 
inkludera föreningslivet 
när Nacka växer och har 
därför fört vidare förslaget 
till fullmäktige.

Att Moderaterna skyl-
ler uteblivna satsning-
ar på  regeringen trots 
historiens största ök-
ning av stats bidragen är 
en återkommande och 
minst sagt tröttsam tak-

tik. Den moderat ledda 
 majoriteten fortsätter att 
prioritera skattesänkning-
ar och vill sedan att nå-
gon annan ska betala. Vi 
 Socialdemokrater hade 
hellre satsat på idrotten 
och föreningslivet än på 
passiva skattesänkningar. 

Ella Tegsten,S 
Andre vice ordförande 
 fritidsnämnden, Nacka

Idrott och föreningsliv före passiva skattesänkningar

”Flyktingvågen 
2015 var 
 Sverige med 
och skapade”
REPLIK. Ingen ska ut-
visas till Afghanistan, 
skriver ett stort antal 
personer i en debattar-
tikel i NVP 4 juli. Nej, 
där pågår ju ett krig, 
och bland underteck-
narna återfinns någ-
ra socialdemokra-
ter,  miljöpartister och 
 liberaler från Värm-
dö, representanter för 
 partier som beslutat 
skicka svenska soldater 
till Afghanistan för att 
göra det osäkert. 

Svenska politiker har 
beslutat göra gemensam 
sak med Nato i krig et 
om vem som ska kont-
rollera det olje- och gas-
rika landet. Den flyk-
tingvåg som vi såg 2015 
var Sverige med och 
skapade. Inser politiker-
na på Värmdö detta.

Läget i Afghanis-
tan är faktiskt hoppin-
givande, om man nu 
över huvud taget kan 
använda det begrep-
pet om Afghanistan. 
Landet kontroller-
as i dag till 40 procent 
av afghanerna själva. 
 Regeringen i Kabul, 
som Sverige stöder är 
tillsammans med re-
gimen i Irak världens 
mest korrumperade 
och har naturligtvis 
ingen framtid. Såda-
na regimer brukar of-
tast få stöd av ameri-
kanarna. Nu också av 
Sverige.  

Afghanerna går mot 
seger vilket de gjort all-
tid tidigare när stor-
makter invanderat 
landet. ”Imperier-
nas kyrkogård” kall-
las  landet efter det att 
inte bara Nato — i sam-
arbete med Sverige  — 
nu är på väg ut. Tidi-
gare har britter, ryssar 
med flera tvingats ut 
med  svansarna mellan 
benen.

När man diskuterar 
flyktingar och ett land 
som Afghanistan måste 
man ge bakgrunden. 
Peo Österholm

VÄRMDÖ. Värmdö har en 
underbar skärgård och 
den är vi väldigt stolta 
över. Men den utsätts för 
konkreta hot och vi kan 
redan nu se att fisken i vår 
skärgård får svårare och 
svårare att överleva. Vi vill 
därför se en strategi för ett 
långsiktigt hållbart fiske-
bestånd.

Fisket i Stockholms 
skärgård har förändrats 
de senaste decennier-
na. Miljö förstöringen av 
Öster sjön påverkar fort-

plantningen och rovdjur 
som säl och skarv tar allt 
större plats och förstör 
våra fiskevatten. 

Säl kan numera ses frek-
vent i innerskärgården, ett 
onaturligt beteende, och 
skarven, en självinflyt-
tad fågelart, tar allt stör-
re  mängder av fisk. Bara 
skarven äter cirka 60 000 
ton fisk ur Östersjön varje 
år, varav cirka 20 000 ton 
från svenska vatten! 

Sälen har en plats i vår 
ytterskärgård, skarven har 

det inte över huvud taget. 
Därför behövs kraft fulla 
åtgärder, såsom skydds-
jakt på säl och skarv för 
att hålla dessa arter under 
kontroll. 

Vi vet att det finns 
 frivilliga krafter, fritids-
fiskare, jägare och an-
dra naturintresserade, 
som är villiga att hjälpa 
till att rädda Värmdös fisk 
och vattenmiljö. Exem-
pel där frivilliga krafter 
gör underverk för vår na-
tur är de personer som har 

ordnat gäddfabrikerna i 
 Hemmesta sjöäng och Sä-
byviken. 

En strategi för ett lång-
siktigt hållbart fiskebe-
stånd skulle underlätta 
det arbetet. På sikt kanske 
kommunen till och med 
skulle kunna anställa en 
egen fiskerikonsulent?

En annan moderat 
hjärte fråga är att tomtäga-
re ska ha rätt till sin egen 
mark och vi vill förenk-
la strandskydds reglerna. 
Samtidigt så är strand-
skyddet viktigt för många 
arters fortplantning och 
en fiskekonsulent skul-
le kunna vara behjälplig 
med att se till att rätt mil-
jöer längs våra stränder 
skyddas. 

I Värmdö görs en hel del 
för att skydda vår vack-
ra natur men vi kan göra 
mycket mer. Vi vill värna 
vår natur och möjligheten 
för alla att ta del av den. 

Vi vill att Värmdö skär-
gård ska vara friskare och 
mera artrik och säkras för 
många framtida genera-
tioner. 
Bengt Norgren, M
Fredrik Zetterberg , M

V i Värmdö: Rädda 
Värmdös skärgård

Opinion/Insändare

”Sälen har en plats 
i vår ytterskärgård, 
skarven har det 
inte överhuvud-
taget. Därför 
 behövs kraft fulla 
åtgärder, såsom 
skyddsjakt på säl 
och skarv för att 
hålla dessa arter 
under kontroll.”

Redaktör: Anna-Karin Blom, tel: 555 266 33, 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. 

”Exempel där frivilliga krafter gör underverk för vår natur är de personer som har ordnat gäddfabrikerna i  Hemmesta Sjöäng och Säbyviken”, skriver Värmdömoderaterna 
Bengt Norgren och  Fredrik Zetterberg. NVP skrev om Gäddfabriken i Hemmesta sjöäng i april. ARKIVBILD: SÖREN ANDERSSON

A
R

K
IV

B
IL

D
: R

Y
N

O
 Q

U
A

N
TZ

”S vill inkludera förenings-
livet när Nacka växer”, 
 skriver Ella Tegsten.
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Kultur & nöje

Nytt läger fick 
flygande start 

Eldfåglar dansar under repetitionerna av ”Eldfågeln”, första föreställningen  för Ö-teaterns dagläger.  FOTO: SÖREN ANDERSSON

Har du ett kulturtips? 
Skicka ett mejl till red@nvp.se eller ring 

redaktionen på telefonnummer 08-555 266 20.

Aktuell med  
två nya singlar
VÄRMDÖ.  Värmdöbon Madeleine Ericson 
är aktuell med två nya singlar. ”Run like 
the wind” släpptes den 16 juni och ”Ang-
elina lift your wings” så sent som i fre-
dags. Madeleine Ericson skriver och pro-
ducerar sin musik själv och beskriver sina 
texter som något som ”behövs i en hård 
tid”. Dubbelt singelaktuell.  FOTO: PRESSBILD

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

Ger

Inte nu, Älskling!

Gustavsbergs Scenstudio I samarbete med Hotell Blå Blom

Tre pedagoger tyckte att 
Djurö saknade ett sommar-
läger för teaternyfikna barn. 
Det såg de till att ändra på 
och i söndags hade Ö-tea-
terns dagläger sin historiska 
första premiär. 

DJURÖ. När NVP besöker 
Ö-teaterns dagläger pågår 
repetitionerna för fullt. De 
fyra eldfåglarna Jasmine 
Makanda, Elizabeth Mohns, 
Claudia Fagerström och Lo-
visa Wallin far runt i lokalen 
till vacker musik. En dans-
uppvisning som möts med 
applåder från oss som har 
glädjen att ta del av den. Un-
der en vecka repeterar dessa 
fyra tjejer — och ytterligare 

tolv barn i åldrarna sju till 
elva år en version av ”Eld-
fågeln”, som bygger på en 
gammal rysk saga. 

– Ö-teatern har aldrig haft 
sommarläger förr. Men vi 
var tre pedagoger — en dan-
spedagog, en förskolepeda-
gog och jag som är drama-
pedagog — som ville jobba 
tillsammans och prova nå-
got nytt. Så vi bjöd in barn 
från Djurö och Vindö och 
från alla olika håll att prova 
teater. Vi bjöd även in nyan-
lända barn. Gruppen vi har 
här är jättefin mot varandra, 
berättar Agneta Silverberg.

Eldfåglarnas dansträning 
fortsätter, samtidigt som ar-
betet med scenografi och 

rekvisita pågår i en annan 
byggnad. Åttaåriga Signe Ut-
ter ritar och klipper en hand 
ur ett pappersark. 

NVP:s utsände avslöjar 
sin fantasilöshet när han 
inte förstår att handen som 
Signe klipper fram i själva 
verket är en magisk frukt 
som ska sitta på det magis-
ka träd som har en central 
roll i handlingen.

– Magiska frukter kan se 
ut hur som helst, förklarar 
Signe.
Varför ville du vara med på 
det här lägret?

– Jag gillar teater. Det är 
roligt att spela upp för an-
dra, och öva replikerna och 
dansa.

Är det inte svårt att lära sig 
alla steg?

– Nej, säger den på klipp-
uppgiften mycket koncen-
trerade Signe.

Premiären då? Jo, urupp-
förandet av daglägrets ver-
sion av ”Eldfågeln” ägde 
rum i söndags, i Djurö kul-
turhus, inför en publik be-
stående av barnens familjer. 

Vi får väl även tro att ton-
sättaren Igor Stravinskij för-
tjust följde uppvisningen 
och applåderade från sin 
himmel. Det var nämligen 
han och koreografen Mi-
chel Fokine som i Paris år 
1910 först gjorde balett av 
folksagan.
Kommer ni att arrangera läg-
ret även nästa sommar?

– Ja, jag tror det. Vi har ut-
värderingar i slutet av var-
je dag och alla har varit så 
nöjda. Första dagen på läg-
ret var det ett barn som sa: 
”Jag kommer hit för att få 
vänner.” I slutet av samma 
dag, vid utvärderingen, sa 
samma barn: ”Jag har fått 
vänner.” Det är så härligt 
att höra, säger Agneta Sil-
verberg.
Ingemar Lundin

Runmaröspel inspireras 
av Magnus Ladulås gåva 
RUNMARÖ.  Sedan starten 2010 har ambitionen med 
Runmaröspelen varit att skildra öns historia. Årligen 
bjuds på en nyskriven pjäs, denna sommar ”Francis-
kus på Runmarö”, ett historiskt lustspel i medeltidsmil-
jö. Handlingens bygger på Magnus Ladulås gåvobrev till 
franciskanermunkarna år 1288. Det uppstår såväl kärlek 
som diverse förvecklingar. 28-30 juli ges fem spelningar. 
Regissör är Judith Hollander. Runmaröspelen 2010. 
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Barnen tillverkar även rekvisita och scenografi till föreställningen.
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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.

på Djurönäset, alla dagar från 12.00. 
Loungeklubb till 01.00 tors & fred. 
08-571 490 00 www.djuronaset.com

ååååååpå DDDjjurönäset alla dagar från

Liveartister i Sjöboden

18/7 DE söderVISA 

20/7 Hoffman Trio med 

        Gladys del Pilar

Välkommen till 
Fästingbussen!

Hela turlistan på 
www.vaccindirekt.se

Vaccinera dig mot TBE! Pris 370:- (barn 320:-). 
OBS! även resevaccinationer. Vi tar bank/betalkort!
Datum  Plats  tid

Sö 23/7 Värmdö, Stora Coop 12-16               

Rädda Barnens Föräldramejl 
och Föräldratelefon – ditt  
bollplank för föräldralivets 
många frågor. Föräldramejl:  foraldrar @  rb.se  

Föräldratelefon: 020-786 786

Vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.  Vårt 90-konto garanterar att dina pengar används så effektivt och bra som möjligt.

Kalendariet
Onsdag 19  juli

Stand up på Hotell Blå Blom i 
Gustavsbergs hamn. Ikväll med 
Dominik Henzel och Lasse Nilsen. 
Start kl 19:30. Bordsbokning 
574 112 60. Fri entré.

Träna svenska i sommar
kl 16-18 på Fisksätra bibliotek. 
Gratis. Arr: Röda Korset/Nacka.

Boule spelas utanför Gustavs-
gården kl 10.00. Info: Reino 070-
266 1501. Arr: Värmdö boule.

Torsdag 20 juli 

Robert Hoffman med hemlig 
gäst kommer till Sjöboden 
Djurönäset, Seregårdsvägen 1, 
cirka kl 19.00. Fri entré. 
www.djuronaset.se

Lyxorkestern kommer till Möja 
dansbana kl 20.00. Entré: 180 kr.

Sommarspråkkafé i Runda 
huset Gustavsberg kl 13-15. 
Språkträning med fika, hjälp 
med blanketter och hur du kan 
använda din mobil till att betala 
med. Kostar inget och du behö-
ver inte boka.

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

Träna svenska i sommar på 
Orminge bibliotek kl 16-17.
Arr: Röda korset Nackakretsen.

Fredag 21 juli

Bengt Skogholt kommer 
till Brända baren, Restaurang 
Långaraden Velamsund kl 20.00. 
Mannen med sammetsrösten. 
Fri entré.

Guldkantens sommarloppis 
har öppet kl 12-14 i samlingssalen 
på Gustavsgården, Trallbane-
vägen 5 Gustavsberg. Välkomna!

Sommarteater ”Inte nu 
älskling” med Gustavsbergs 
Scenstudio spelas på Hotell Blå 
Blom i Gustavsbergs hamn kl 
19.00. Entré 200:- och bokas på 
tel: 574 112 60.

Lördag 22 juli 

Guldkantens sommarloppis 
på Gustavsgården i samlings-
salen, Trallbanevägen 5 Gustavs-
berg. kl 12-14.00. Välkomna!

Nora gård Gårdsbutik, gårds-
loppis och trädgårdscafé på 
Nora gård har öppet lördagar 
kl 10-15.

Patrick El-Hag på Restaurang 
och pizzeria Vinterhamn, 
Stavsnäs. Patrik El-Hag, känd 
från bland annat Skärgårdsra-
dion, framför eget material och 
dj:ar. Varje lördag, sommaren ut. 
Kl 21-01. Stavsnäsvägen 222.

Sommarteater ”Inte nu 
älskling” med Gustavsbergs 
Scenstudio spelas på Hotell Blå 
Blom i Gustavsbergs hamn kl 
19.00. Entré 200:- och bokas på 
tel: 574 112 60.

Söndag 23 juli 

Söndagsöppet på Boo 
hembygdsgård kl 13-15. Ta en fika 
på Boo hembygdgård och titta i 
vårt arkiv med bilder, skrifter om 
Boo, tidningsklipp mm.

Sommarteater ”Inte nu 
älskling” med Gustavsbergs 
Scenstudio spelas på Hotell Blå 
Blom i Gustavsbergs hamn kl 
19. Entré 200:- och bokas på tel: 
574 112 60.

Boule spelas utanför Gustavs-
gården kl 10.00. Info: Reino 070-
2661501. Arr: Värmdö boule.

Bakluckeloppis på Siggesta 
Gård kl 11-15. Otroligt välbesökt 
både av säljare och köpare och 
stämningen brukar vara på topp. 
Så rensa ut hemma, lasta in i 
bakluckan och sälj! Du behöver 
inte boka, kom hit med bakluck-
an full så hjälper vi dig! Säljare 
checkar in kl 08.30-10.30 då 
personal tar emot er, att sälja på 
bakluckeloppisen kostar 200 kr 
per dag och parkeringsplats.

Måndag 24 juli 

Loppis på Hästhagsterrassen 
1, Gustavsberg kl 12-17.00. Vila 
fötterna i vårt trevliga kafé. 
Arr: Guldkanten.

Träna svenska i sommar kl 
15.30-17.30 på Älta bibliotek. 
Volontärer hjälper dig med 
studiestöd, språkträning och 
läxhjälp.

Tisdag 25 juli 

Micke Rickfors med trio kom-
mer till Sjöboden Djurönäset, 
Seregårdsvägen 1, cirka kl 19.00. 
Fri entré. www.djuronaset.se

Boule spelas varje tisdag (när 
vädret tillåter) kl 10–12 på bou-
lebanan vid Värmdö bygdegård. 
Har du frågor ring Franz Schie-
der tel 08-571 627 55, 0703-262 
755. Arr: PRO Värmdö.

Övrigt

Kombinera motion och 
naturupplevelse med hjälp 
av kartan. 100 kontrollpunkter i 
varierande svårighetsgrad finns 
nu ute. 25 st av vardera i områ-
dena: Hellasgården/Lilla Sickla, 
Hammarby sjöstad, Sandasjön/
Älta och Ominge. Mer info 
www.friskanacka.se. Kartor till 
etappen Hellasgården/Lilla Sick-
la säljs även på Hellasgårdens 
motionscentral. 

Årets naturpass i orientering 
går norr om Gustavsberg, och 
cykel går på södra delen samt 
Ingarö. Kostar 70kr styck och 
säljs hos Stora Coop och 
Värmdö bokhandel. 
Arr: Gustavsbergs OK. Önskar 
alla hjärtligt välkommna.

Prövat AA än? Önskan om att 
sluta dricka är det enda kravet 
för att vara med i anonyma 
alkoholister. Tisdag slutet möte 
kl 19. Fredag kl 19. öppet möte. 
Söndag kl 09. slutet möte. 
Välkommen till Värmdögatan 3, 
Gustavsberg.

Utställningar
Vernissage: Skärgården i 
brand! Rysshärjningarna 1719. 
”Ryssen kommer!” År 2019 
är det 300 år sedan skärgår-
den brann. I samarbete med 
Norrtälje museum har Museet 
HAMN tagit fram en utställning 
om detta dramatiska skeende. 
Invigningen den 22 juli börjar kl 
13, museet stänger 17. Fri entré 
hela dagen!

Utställning Fågelmotiv av Lars 
Jonsson och skärgårdsmotiv av 
Roland Svensson. Skärgårds-
böcker, Marint hantverk, skär-
gårdsantikt visas på Skärgårds-
galleriet, Långvik Möja varje dag 
3 juli-5 augusti kl 12-16. 

Konstutställning. Marianne 
Stern ställer ut oljemålningar på 
Galleri kobbar & skär, Rådhusga-
tan 26, Vaxholm. Vernissage 8 
juli kl 11-15 och har öppet tom 6 
augusti. Öppet må-fre kl 11-17.30, 
lör 11-15.30 och sön 12-15.30.

Utställning på Södermöja 
pensionat visas av Tina Frid – 
Keramik, Kristina Rollfelt – 
Stickat, Gunilla och Lasse 
Jonasson – Vettar, Annika Gro-
me Aschberg – Gräskronor, Kjell 
Nilsson – Fågelholkar och flad-
dermusholkar, Britt Kierkegaard 
– Akvarell, olja, skulptur, Malin 
Lindqvist – Akvarell, Susanne 
Agild – Foto. Vernissage 1 juli kl 
13-17. Utställningen pågår t.o.m. 
23 juli och har öppet alla dagar kl 
13-17, ring för info: Britt 070-303 
61 40, Monika 070-621 16 27.

Säsongsöppet på Skärgårds- 
museets Nämdöfilial i Gamla 
Skolan i Sand. Vi har öppet 
dagligen 1 juli-6 augusti kl 13-16. 
Utställningar både inne och ute. 
Museibutik. Trädgårdskafé. En-
tré: Frivilligt bidrag. Info: www.
skargardsmuseet.org

Marianne Grape ställer ut sina 
foton på Nacka Forum bibliotek 
tom 30 juli. Från sitt köksfönster 
har hon under lång tid fotat 
stämningar och scenerier, från 
alla årstider och tider på dygnet. 
Bilderna visas i en monter intill 
bibliotekets kafé.

Sommarutställning Utsikter 
och insikter 37 konstnärer tolkar 
Stockholm”. Konstnärerna från 
Inuti har utgått ifrån 1800-tals 
konstnären Josabeth Sjöbergs 
akvareller över Stockholm. 
Utställningen pågår till och med 
3 september på Stockholms läns 
museum.

Utställning PRO lokala för-
eningen i Fisksätra ställer ut 
egenproducerade målningar och 
slöjdverk på Fisksätra bibliotek, 
11 juni–31 augusti.

Sommarutställning med 
Carina Lundgren som visar ke-
ramiska alster — Sintrade tankar 
om en svunnen framtid.  Visas i 
Runda huset, Gustavsberg tom 
tom 11/8.

Skärgårdsmuseet i Stavsnäs 
by har öppet dagligen 1/7-27/8 kl 
12-16. Här finns basutställningar 
om skärgårdslivet förr, specialut-
ställningar och museibutik. En-
tré: 40 kr (gratis för barn under 
13 år). Adress: Byholmsv. 9. Info: 
www.skargardsmuseet.org 

Utställning Partitur för ett 
längre samtal är titeln på den 
norske skulptören Bård Breiviks 
(1948-2016) utställning. Med 
utgångspunkt i en ursprunglig 
båtform har Breivik under 30 års 
resande världen över gestaltat 
132 skulpturer. Han har tagit 
hjälp av lokala hantverkare och 
deras kunskap om verktyg och 
material. Utställningen pågår 
8 juli–20 augusti och har öppet 
mån-sön kl 11-17 på Artipelag, 
Artipelagstigen 1, Gustavsberg. 
Entré: Konsthallen: 0-18 år fri 
entré, 19-64 år 150 kr, 65+ 130 
kr. Fri entré till byggnaden och 
omgivningarna.

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. 



Kryss

Musikkrysset nummer 4. Lösningen ska vara oss tillhanda 
 sen ast den 22 augusti 2017. En trisslott vardera till tre rätta 
svar.  Adressen är Nacka Värmdö Posten, Box 735,  
131 24 Nacka. Märk kuvertet ”Musikkrysset 4”. Lycka till!

  Namn: ............................................................................................................................................

  Adress: ..........................................................................................................................................
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Familjenytt Maria Karlsson  
familjeredaktör
555 266 36
familje@nvp.se

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

GUSTAVSBERGS KYRKA
SÖNDAG 23 JULI KL 11.00  
Mässa 
Magnus Magnusson, präst

 

VECKANS GUDSTJÄNSTER

SOMMARCAFÉ 
KYRKETTAN, VÄRMDÖG. 1 
Fika eller en lättare lunch serveras. 
Öppettider vardagar 10.00-15.00

Musik  
i sommarkväll
INGARÖ KYRKA . FRI ENTRÉ 
SÖNDAG 23 JULI KL 18.00 

Från Mozart till Manila
SISTA VECKAN!

Anders Paulsson- sopransaxofon.  
Jan Adefelt - kontrabas
Efter världsturnéerna kommer de hem till Ingarö och 
spelar för oss. Det blir klassiskt, folkmusik och jazz.

Värmdö medeltida kyrka

Öppen må–fr och sö kl 12-16 

Guidning, kaffe

Värmdö församling

www.varmdoforsamling.se 

08-574 009 40

Sommarkvällskonsert i Värmdö kyrka 

Mirakel
Ett utforskande möte mellan harpa och röst.
J S Bach, F Schubert,  B Andersson, E Taube.

Ulla-Carin Börjesdotter – sopran
Ismahni Björkman – harpa

Onsdag 19 juli 19.00

Friluftsgudstjänst vid Hembygdsmuseet 
Vid Värmdö kyrka (Värmdövägen 55–57, hpl Värmdö kyrka) 
Hans Gårdh, Sten Höge 
Mattias Kennermark – sång

Torsdag 20 juli 18.00

Gudstjänst i Värmdö kyrka
Hans Gårdh, Sten Höge, Bo Höge – cello

Söndag 23 juli 11.00

Sommarkvällscafé i Sockenstugan  
(Värmdöv. 55-57, vid Värmdö kyrka) 
Johan, Gabriel och Ted
Johan&Gabriel tolkar bröderna  
Gärdestads låtskatt.

Måndag 24 juli 19.30

Ulla-Carin Börjesdotter. 
Foto: Mats Håkansson

ggggggg

yyy )))

BOO FÖRSAMLING

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

söndag 23 juli
11.00 söndagsmässa i boo kyrka
Henrik Roos

Församlingens övriga verksamhet, se predikoturen

WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/NACKA 
08-546 06 100

Från Bach till Bowie  
 
Daniel Möller och Gunilla Werner, sång, piano, orgel, synt, bas
och dragspel. Jonas Sjöblom, flöjter och slagverk. 
Kvällscafé kl 18.00-21.00 
 

torsdag 20 juli kl 19.30 | nacka kyrka fri entré

musik och lyrik

 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

Grattis världens bästa och finaste 4-åring! Vi är så stolta över dig! 
Pussar och kramar från Mamma, Pappa och Alva.

GRATTIS

Grattis vår älskade Olivia på din 6-årsdag den 22 juli. Du är bäst. 
Pussar och kramar från mamma, pappa, mormor och nonno, 
farmor, farfar, faster och kusin.

GRATTIS

Ha den äran vår älskade Milton på din födelsedag. Mormor och 
morfar Silverklint önskar dig välkommen på kalaset. 

GRATTIS

Hipp hipp hurra för vår älskade prinsessa Elin Wilhelmsson som 
fyller 7 år 22 juli. Du är det bästa vi har och vi älskar dig mest i 
världen. Pussar och kramar från mamma, pappa, Mommi, morfar 
och mormor.

GRATTIS

Ett stort grattis till vår fina Emil som blir 4 år den 23 juli. Många 
kramar från mamma, pappa och storasyster Ella.

GRATTIS
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Predikoturer   predikoturer@nvp.se

Boo församling, Kyrkans hus
Tisdag 18/7, kl 12.00 Sillunch. Onsdag 19/7, kl 
19.00 Allsång, värd Barbro Bexander.
Tisdag 25/7, kl 12.00 Sillunch.
www.svenskakyrkan.se/boo

Djurö, Möja och Nämdö församling
Djurö kyrka: ons 19 juli kl 19 Musik i 
sommarkväll; piano och gitarr, Staffan Bråsjö 
och Tobias Andersson. Präst Yvonne Hallin. 
Sön 23 juli kl 16 Gudstjänst med Yvonne 
Hallin och Eva Brink.

Möja prästgård: Tis 18 juli kl 19 Gud på 
värdshuset med Thorbjörn Larsson och gäst. 
Ons 19 juli kl 19 Ö-gudstjänst på Södermöja, 
präst Thorbjörn Larsson och Britt Wennberg 
spelar, ring 070 248 10 65 för att boka plats 
på båten. Lör 22 juli kl 11-15 Loppis och café 
vid Solbacken. Sön 23 juli kl 10 Gudstjänst 
med nattvard med Thorbjörn Larsson och 
Britt Wennberg. Tis 25 juli kl 19 Gud på 
värdshuset med Thorbjörn Larsson och gäst.

Nämdö kyrka: Tis 18 juli kl 19 Musik i 
sommarkväll. Slagverkskonsert med Johan 
Renman. Präst Åsa Meurling. 
Sön 23 juli kl 11 Friluftsgudstjänst med Åsa 
Meurling och Eva Brink, samling vid kyrkan. 
Tis 25 juli kl 19 Musik i sommarkväll; Hela 
kyrkan sjunger – allasång med dragspelsor-
kester och Nämdö och Möjas kyrkokörer. 
Präst Åsa Meurling och Dan Enberg spelar.

Runmarö kapell: Tors 20 juli kl 19 Tankar 
i sommarkväll med Yvonne Hallin. Tema 
Kvinnan vid Sykars brunn.

Sandhamns kapell: ons 19 juli kl 19 Musik 
i sommarkväll med Lyxorkestern. OBS! 
Inträde. Präst Åsa Meurling. Sön 23 juli kl 16 
Gudstjänst med nattvard, präst Åsa Meurling 
och Britt Wennberg.

Nacka församling
Nacka kyrka: Tisdag 18/7, kl 13.00 
Sommarcafé. Torsdag 20/7, kl 19.30 Musik 
& Lyrik,  ”Från Bach till Bowie”, G Werner, D 

Möller, J Sjöblom . Söndag 23/7, kl 11.00 
Högmässa, H Shanwell, G Werner. Måndag 
24/7, kl 17.00 Öppen dörr- praktisk hjälp.

Nacka kapell: Onsdag 19/7, kl 8.30 Mässa, H 
Shanwell.

Fisksätra kyrka:. Söndag 23/7, kl 17.00 
Sommarkväll i Fisksätra, J Andersson.

Danvikshems kyrka: Söndag 23/7, kl 13.30 
Gudstjänst, L Kull, AM Gustafsson.

Saltsjöbadens församling
Onsdag 19/7 09.00 Morgonmässa, Källan
Söndag 23/7 17.00 Mässa, Källan
Onsdag 26/7 09.00 Morgonmässa, Källan
www.merasaltis.nu

Skärgårdskyrkan Värmdö
23/7 Söndag 11.00 Gudstjänst Per-Inge 
Andersson Musik Barbro Eriksson Kollekt till 
Gideoniterna Kyrkkaffe.
www.skargardskyrkan.se

Vill du gratulera någon som fyller år, har förlovat sig, gift sig eller fått 
barn? Sänd in några rader till NVPs familjesida. Kostnad från 100:- 

med fotografi och från 40:- utan fotografi. 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.

Meidän leijona

Heikki
Korteaho
* 8 augusti 1949

✝ 7 juli 2017

 Rakkaudella
LEENA

JUHA-PEKKA
och HÉLÈNE

Joséphine  Isabelle
JONNA

Kim  Tim  Max  Trixie

Veljet perheineen
Siskot perheineen

Övrig släkt och vänner

Rakastan sinua
Kauniita unia

Begravningen äger rum
onsdagen den 2 augusti

kl.11.00 i Gustavsbergs kyrka.
Efter akten inbjudes alla

till minnesstund på
Finska klubben.

Vår käre Pappa och Bror

Roger
Stenström
* 27 januari 1961

✝ 9 juli 2017

PATRIK  JIMMY
Kent Anette

Susanne Magnus
med familjer

Du var så trött 
så svag och matt
Av sjukdom svår

Men nu Du funnit 
vilans natt

Så skönt Du sova får

Begravningen äger rum 
i stillhet.

14 juli 2007 var vi knappt torra bakom öronen men vi var kloka 
nog att bestämma oss för varandra. Tack för tio roliga år och tre 
fantastiska barn. Jag älskar dig Daniel!

VIGDA

Vigsel har ägt rum 
mellan Björn Schylström 
och Lena Jansson. 
Skansen den 10 juni 2017.

VIGDA Malcolm Lindblom
* 23 januari 1995

    + 15 juli 2012

Älskade Malle, du finns alltid med oss i våra hjärtan och tankar. 
Oändligt sörjd och saknad. Ingrid, Thomas, övriga familjen, 

släkten och alla vännerna.

TILL MINNE

Senaste nytt
-direkt i din mejl
Nu kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev från NVP.se
Du får de senaste lokala nyheterna direkt till din egen dator
två gånger i veckan. 

Gå in på NVP.se och anmäl dig idag!

Den 7 april 2017 är ett datum 
att minnas, för oss innebar det 
vårt barnbarns Elias födelse 
kl 06.43, 3 816 g tung och 51 
cm lång såg han dagens ljus 
på SöS. Tack till våra barn, 
föräldrarna Josefine Skoglund 
och David Strömblad Lindh för 
det underbaraste som finns! 
Farmor Marie, Farfar Owe och 
Morfar Mats.

FÖDDA
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Sport

Har du ett slagkraftigt sporttips?  
Skicka ett mejl till sport@nvp.se!

Det blev dubbla guld på EM i 
Banja Luka.
Nu hoppas Fredrik Widgren 
och William Seth-Wenzel 
göra om bedriften på World 
Games i Polen.

JUJUTSU. Att svenska ungdo-
mar sommartid bär sig illa åt 
under semestervistelser vid 
Medelhavet hör tyvärr inte 
till ovanligheterna. 

Därför förfasas kanske nå-
gon NVP-läsare när de nu får 
höra att två Nackakillar den 
senaste veckan pucklat på 
varandra i spanska Alicante.

Skäl till upprördhet före-
ligger emellertid inte. 

Det är två goda vänner 
och nyblivna EM-mästare 
som gör livet surt för var-
andra genom sparring.

Fredrik Widgren är på be-
sök hos William Seth-Wen-
zel, vars familj har hus vid 
Costa Blancas kustremsa.

– Vi har hängt tillsam-
mans större delen av som-
maren. Först var det trä-
ningsläger i Slovenien, 
sedan på Gotland, nu kör 
vi ihop här, säger Fredrik.
Ni tröttnar inte på varandra?

– Inte än i alla fall. Men om 
du ställer frågan i slutet av 
sommaren får du kanske 
ett annat svar, säger Willi-
am med ett skratt.

Och om de båda Nacka 
D ojo -k ä mpa r na sk u l le 
tröttna på varandra kan de 
lämpligt nog ta ut eventuell 
irritation under träningen. 
För en av anledningarna till 
killarnas starka säsong sä-
ger de är den sparring som 

de ständigt får av varandra.
– Att nästan dagligen spar-

ra mot en av världens främ-
sta är givetvis en enorm för-
del och tillgång. När jag är 
ute och tävlar känns det ju 
nästan som en lättnad att få 
möta andra, eftersom få är i 
samma klass som William, 
säger Fredrik.
Är det inte svårt att fightas 
mot en kompis?

– Sånt stänger man av. 
Utanför mattan är vi väl-
digt bra kompisar, men på 
mattan ligger fokus på att 
utvecklas till att bli bättre, 
och då gäller att både man 
själv och den man sparrar 
mot ger max, säger William.

Hyllar Nacka Dojo
Lyckligtvis tävlar de i oli-
ka viktklasser — William i 
-85 och Fredrik i -77 — och 
som Sveriges representan-
ter i respektive klass åker de 
nästa vecka till World Games 
i Polen, där målsättningen är 
en repris av guldhelgen från 
EM i Banja Luka, där först 
William blev Europamästare 
på lördagen och sedan Fred-
rik på söndagen.

– Det går ju inte att åka till 
ett mästerskap med annan 
målsättning än att vinna, 
som Fredrik säger.
Vilken är anledningen till 
att Nacka hela tiden får fram 
fighters i världsklass tror ni?

– Det sitter en speciell 
mentalitet och tradition i 
klubbens (Nacka Dojo) vägg-
ar. Vi som är där växer upp 
med tränare som vunnit 
VM- och EM-medaljer. De 
vet vad som krävs för att 
lyckas, och blir självklara 
förebilder, säger William.

En annan nyckel för spe-
cifikt Fredrik och Williams 
utvecklingen är den judoträ-
ning som duon utsatt sig för.

– Vi ville bli bättre på kast-
delen och gick till en judo-
klubb. I början hade vi inget 
att säga till om, men nu åker 
vi inte bara dit och får stryk, 

” Nästa år avgörs VM 
på hemmaplan, 
i Malmö. Det kan 
nog inte bli större 
än att ta VM-guld 
i sitt eget hemland.” 
William Seth-Wenzel

Kompisarna som pucklar 
på varandra så ofta de kan

William Seth-Wenzel (till vän-
ster ovan) och Fredrik Widgren 
säger att den sparring de får av 
att ständigt tampas mot var-
andra på träning gjort dem till 
EM-vinnare i varsin viktklass.

Till vänster ett träningspass i 
Nacka Dojo. 

FOTO: PRIVAT/NACKA DOJO

Sydafrikanska  
gäster på Boovallen
FOTBOLL.  Inför deltagande i Gothia Cup 
värmde The Rainbow Team, beståen-
de av sydafrikanska killar i 15-16-årsål-
dern, upp med matcher på Boovallen, 
där laget från Kapstaden besegrade så-
väl Boo FF som Djurgården. En svensk 
eldsjäl boendes i Kapstaden, Pernilla 
Landstedt, har för tredje året i rad sam-
lat sponsorer som gör The Rainbow 
Teams Sverigebesök möjligt.The Rainbow Team.  FOTO: SÖREN ANDERSSON

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

utan kan leverera själva ock-
så, säger Fredrik.
På sikt — vilket är det stora 
målet om ni blickar framåt?

– Nästa år avgörs VM på 
hemmaplan, i Malmö. Det 
kan nog inte bli större än att 
ta VM-guld i sitt eget hem-
land, säger William.
Ingemar Lundin

Två svenska rekord  
för BK Fiskgjusen
BÅGSKYTTE.  Monika Svartvik och Ro-
land Bexander, BK Fiskgjusen, slog båda 
svenskt rekord i var sin klass (DI50 respek-
tive HI60) vid hemmatävling i Gustavs-
bergs bågskytteanläggning i Björnkärret. 
Båda skjuter med jaktrekurv i klassen In-
stinktiv. I Oskarshamns 3D VM-kval slu-
tade landslagsmannen Jan Liljegren på en 
tredje plats i barebow efter imponerande fi-
nalskytte.Jan Liljegren, BK Fiskgjusen. FOTO: PRIVAT
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Oavsett var 
katastrofen är. 
Inom 36 timmar 
kan vi vara där.

I katastrofsituationer hänger allt på att agera snabbt. 
Hjälp oss att vara i ständig beredskap så att vi kan rädda 

fler liv. Sms:a LÄKARE till 72970 så skänker du 50 kr eller 

gå in på lakareutangranser.se för att ge din gåva. Tack. 
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Sport Tipsa sporten:Har du ett sporttips? 
Hör av dig till oss, sport@nvp.se

Depp efter VM-silver: ”Det gör ont”
KSSS-seglarna Anton Dahl-
berg och Fredrik Bergström 
var i ledningen inför sista 
racet i 470-VM — men efter 
ett olyckligt missförstånd 
slutade duon på andra plats.
– Så jäkla trist, säger Anton 
Dahlberg.

SEGLING.  Svenskarna behöv-
de ”bara” ha australiensar-
na efter sig för att bärga gul-
det. Starten blev perfekt 
— men KSSS-duon vände 
tillbaka eftersom de trod-
de att de hade tjuvstartat. 

Det hade de inte.
– Vi hade två sekunder på 

oss att ta ett beslut. Och vi 
fattade helt fel beslut. Vi val-
de att gå ner och starta om. 
Just nu känns det så jäkla 
trist. Vi ger bort VM-guldet 
utan att tävla om det, sä-
ger Anton i ett pressmed-
delande.

”Riktigt dyra läropengar”
– Vi var grymt förberedda 
på matchracing. Vi hade 
en god idé där vi skulle ta 
kommandot. Inför starten 
händer först inget och se-
dan händer allt de sista 25 
sekunderna. Vi kommer in 
bland de andra, vi får ett 
perfekt startläge. Och vi 

sticker. Då blir det en en-
skild återkallelse och vi tror 
att det är vi…

Men det var inte Anton 
och Fredrik som var för 
snabba över startlinjen.

– Just nu gör det jäkligt 
ont. Det här är riktigt dyra 
läropengar, säger Anton.

Svenskarna slutade sexa i 
medaljfinalen. Och austra-
liensarna vann. Samman-

lagt slutade insatsen i ett 
VM-silver.
Ingemar Lundin
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Vi söker nu en skadeberäknare/kundmottagare till 
vår verkstad i Mölnvik, Gustavsberg Värmdö.

Dina arbetsuppgifter blir att boka och planera in 
jobb, räkna på skador, ta emot kunder i vår kundmot-
tagning samt kontakter med försäkringsbolag.

På A2 är vi ett trevligt och kompetent team och där 
samarbete och engagemang ligger i fokus!

Vi ser gärna att du har flerårig vana av bilskaderepa-
rationer. Lämplig utbildning för tjänsten, social kom-
petens och god samarbetsförmåga värdesätts.
B-körkort är ett krav.

Välkommen att kontakta Dennis Lindholm på tel  
08-570 301 30 eller via mail: dennis@a2ab.se  
Sista ansökningsdag är 2017.07.31

A2 Plåt och Lack söker
Skadeberäknare/kundmottagare

A2 Plåt och Lack AB 
Minos Väg 10
134 44 Gustavsberg
www.a2ab.se

A2 Plåt och Lack AB arbetar åt alla försäkringsbolag. Vi är specialiserade på 
bilmärkerna BMW och Porsche. Vi är 14 anställda i toppmoderna lokaler!          

Har du säljtankar?
Köper bilar, husvagnar  
och vissa motorcyklar,  

även defekta.
Ring eller sms:a så blir den 

såld snabbt och enkelt.
Tel: 0735-411 232  

Mvh Jimmy

ADNER`S SALONGER 
i Värmdö Köpcentrum 
söker utbildade:
• FRISÖRER hyrstol/anställning
• FRANSSTYLIST hyra
• NAGELTECKNOLOG hyra 

Vi har även ett behandlingsrum för uthyrning 2 dagar i veckan 
till massör! Nyfiken, gå in på vår hemsida www.adnerssalonger.se 

Ansökan till gittan@adner.se

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

Lagerlokaler i Mölnvik
med stora garageportar uthyres

36–101 m2

KL Förvaltning
08-643 13 22, 070-543 64 22 

kjell@klforvaltning.se

Önskar hyra lgh/hus
Ungt par, Alexi och Lovisa, öh 
lgh/litet hus from 1 sept. Vi är 
högskoleutbildade inom film- 
och TV och arbetar nu med det. 
Skötsamma och trevliga. Allt av 
intresse! Tel 070-555 12 51.

Vi älskar te! Gör du?
Vi söker två passionerade tekollegor:

Säljare &

Marknadsassistent
Läs mer på tekompaniet.se

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!

Allt inom redovisning
& deklarationer  

Redovisningskonsult 

Anna Korpar 0708-302 028

anna.korpar@epistula.se 

Nacka Kontorshotell erbjuder

Nyrenoverade kontorsrum
intill Skurusundet i Björknäs

10 kvm–20 kvm

Kontakta oss för ett besök
info@nackaoffice.se

Välkomna!

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.

Villa Sandudden Konferens
Beläget svindlande vackert på Ingarö med egen sjötomt mot Kolström 

och allt i högsta klass. 20 minuter med bil från Slussen.
Vår vision är att bli Sveriges bästa konferensanläggning för ledningsgrupper  

i mysig ”hemma hos miljö”. Många kunder intygar att vi har uppfyllt vår vision.

Villa Sandudden söker extra timanställda Värdinnor/värdinneassistenter 

- från och med augusti 2017

Vi söker dig med god erfarenhet av service, en genuin känsla för bemötande 

samt ett öga för ordning och reda. Du ska kunna jobba tidig morgon, dagtid, 

kväll och bör ha egen bil. Vi söker även värdinneassistenter, som exempelvis, vill 

arbeta extra med att stödja upp servicearbetet i form av lättare städ, disk mm.

Varmt välkomna med din ansökan önskar värdparet Susanne och Lars.         

Senaste svarsdag är 5 augusti.

Skicka ansökan med CV till: villa@sandudden.se

Titta gärna in på www.sandudden.se

Villa Sandudden
Konferens   Möten

Lägenhet på 61 kvm
med 2 sovrum på Värmdö. uth 
för längre tid till pålitlig person 
på Värmdö. Tel 070-259 33 98.

Decrapanna röd, ca 150kvm, 
samt tillbehör. Tel 08-715 92 68.

Måleri, tak och fasad renoveringar utföres, även Vvs fukt och mögel-
skador. Fri offert, f-skatt tel. 0735-918148.

ÖNSKAS HYRAS

UTHYRES

SÄLJES

FÖRETAGENS MARKNAD

BOKFÖRING

BOSTADSMARKNAD

TJÄNSTER & 
SERVICE

UTHYRES

PRYL-
MARKNAD

BILAR & 
TILLBEHÖR

ARBETSMARKNAD

TJÄNSTER & 
SERVICE

DIVERSE

BILAR & 
TILLBEHÖR

KÖPES

HUSLIGT ARBETE

KÖPES

KÖPES

Alla barn har rätt till en bra barndom. Alla barn har rätt att 
utvecklas utifrån sina förutsättningar. Självklart, eller hur? 
Men för barn med rörelsehinder är det inte alltid så. RBU 
arbetar för ett samhälle där varje barn ska kunna uppnå 
sin fulla potential. 

Stöd vårt arbete för varje  
barns rätt att maxa livet.

PG 90 00 71-2
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Värmdöviks Måleri

Ring oss för fri offert 
070-743 00 30

Medlem i SMS

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

Fax 570 199 95

Hästkroken 19, 139 36 Värmdö

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

BERGSPRÄNGNING 
MATJORD & MARKARBETEN

Kjell Jinneby Allservice AB
070-657 83 24

LÅT OSS HJÄLPA ER MED GRÄSKLIPPNINGEN
Vi klipper gräs hela sommaren, små som 

stora ytor. Vid enstaka tillfällen eller löpande. 

Även släntklippning och slyröjning.  

Allt efter era önskemål. Även BRF och fastig-

hetsbolag m.m. är välkomna att höra av sig.  

Referenser finns på begäran 
 
Tel 0735-323 933,  
kennet_forvaltning@hotmail.com

Vi ombesörjer RUT-avdrag

Förvaltningsservice AB
Ditt lokala trädgårdsföretag i Värmdö/Nacka  

Furubacksvägen 2, Värmdö •  www.forvaltningsserviceab.se

Markiser & Persienner 
3 års garanti 

• Svensk tillverkning • 
• Hög kvalitet •

570 165 50, 
070-674 68 40 Ingarö

www.varmdomarkiser.se

A. LUNDMARK 
MÅLERI & BYGG

Vi uför Badrumsrenoveringar,
till- och ombyggnationer 

samt måleriarbeten.
Även helentreprenad.

Vi innehar F-skattsedel
070-747 28 25

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!

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

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

BYGGLUDDE
ALLT INOM PUTS & MURNING

Skorstenstätning 
Braskaminer

070-775 45 04
08-571 546 17

Vi är specialister 
på allt inom 

stenarbeten.

• Vackra naturstensmurar 
• Stentrappor • Marksten 

Ring för kostnadsfri offert!

073-682 71 05

SNICKARE/
PLATTSÄTTARE
45 års erfarenhet • Bästa referenser 

Diicon A.T. AB
070-88 77 203

 Plattsättning
 Grundisolering & dränering
 Markavlopp & infiltration
 Stenarbeten
 Specialitét natursten

www.jovans.se
Tel: 070-146 46 58

       

 

 

MARK  TRÄDGÅRD & 

PERSIENNER
Markiser Fönstertätning

Reparationer

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

08-776 21 00 • 070-576 21 00

GARAGEPORTSPECIALISTEN HJÄLPER 
DIG ATT HITTA RÄTT GARAGEPORT

Tel 070-576 21 00

Trädvård & trädfällning

Sektionsfällning

Fruktträdsbeskärning

www.tappan.se

Fritt hembesök & offert.

Ring 715 00 88
www.ormingemaleri.com

DIN LOKALA TOTALENTREPRENÖR PÅ 
SERVICE & VÄRMEPUMPINSTALLATIONER 

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning på 
08-718 28 38  www.varmekompaniet.se

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

CHRISTIAN
073-962 56 76

NIKLAS
070-446 21 61

Hansson & Larsson

TAK & PLÅT AB
08-734 92 79

Alla slags plåtarbeten.
Fri offert. Fasta priser.  

F-skatt och Ansvarsförsäkring
Medlem i PLR

Ulf Mårtenssons Golv

Specialitet golvslipning 

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

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

Tel 070-260 56 90   www.hackklippning.com

Om- & tillbyggnad
Kök & badrum
www.askbygg.se

BRUAB AB
ett byggföretag etablerat 1990

Erbjuder full entreprenad.

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

Trädfällning
Stubbfräsning 

Sektionsfällning  
med kranbil

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

Carinas Måleri
070-486 77 88

www.carinasmaleri.se
Innehar f-skatt

Vi har öppet hela sommaren och utför jobb i hela 
skärgården. Allt inom VVS, små som stora uppdrag.

Pumpservice  •  Vattenrening
Värmepumpar  •  Avloppsrensning

www.rorassistansen.se

Tel: 070-467 63 00
kund@eurostad.se

Gratis fönsterputs vid 

Storstäd & Flyttstäd
-50% i rutavdrag
Fönsterputs, veckostäd, hemhjälp,  
kontor, industri, trädgård, hotell m.m.

.se

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

-50%

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

• Markiser
• Persienner
• Rullgardiner
• Lamellgardiner

strands fönsterputs
släpp in ljuset! 

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

 Bergvärme  Vattenpumpar
 Vattenfilter  Avsaltningar
 Enskilt avlopp  Ö-jobb

Tel 073-568 65 70
www.skargardensrorservice.se

Medlem i SMS
Kostnadsfri offert. Innehar F-skattsedel

070-735 31 70

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

070-778  28  18

www.anund.nu

BYGGNADSARBETEN

YRKE & HANTVERK

STÄDNING

TOMTARBETE

VVS ARBETEN

FÖNSTERPUTS

MÅLNING

MURARE

FÖNSTERPUTS

GOLV

TOMTARBETE

TAKARBETEN

PERSIENNER

FLYTTFIRMOR



TISDAG 18/7 ONSDAG 19/7 TORSDAG 20/7 FREDAG 21/7 LÖRDAG 22/7 SÖNDAG 23/7

11.00 Fotbolls- 

föräldrar. (R) 

11.30 Stugor. (R) 

12.00 Känselsinnets ABC. (R) 

12.30 Första dejten:  

England. (R) 

13.20 Tore Wretman –  

kökspojken. (R) 

14.20 Karl för sin hatt. 

16.05 Gomorron Sverige  

sammandrag. 

16.30 Jakten på Norge. 

17.20 Fotbollsföräldrar. 

17.50 EM-studion. 

18.00 Rapport. 

18.10 Kulturnyheterna. 

18.20 Sportnytt. 

18.25 Lokala nyheter. 

18.30 Trenter: I dag röd. 

19.25 Sverigeresan. 

19.30 Rapport. 

19.55 Lokala nyheter. 

20.00 Allsång på Skansen. 

21.00 Morden i Midsomer. 

22.30 Friday night dinner. 

22.55 SVT Nyheter. 

23.00 Sverige idag sommar. 

23.15–0.45 The Babadook. 

11.20 Gammalt, 

nytt och bytt. (R) 

11.50 Under klubban. (R) 

12.20 Erik och barnhems- 

barnen. (R) 

13.05 Gisslan hos SS. (R) 

13.55 Arkitekturens pärlor. (R) 

14.05 Allsång på Skansen. (R) 

15.05 Attentatorn. 

16.20 Gomorron Sverige  

sammandrag. 

16.45 Stugor. 

17.15 Fotbollsföräldrar. 

17.45 Sverige idag sommar. 

18.00 Rapport. 

18.10 Kulturnyheterna. 

18.20 Sportnytt. 

18.25 Lokala nyheter. 

18.30 Trenter: I dag röd. 

19.25 Sverigeresan. 

19.30 Rapport. 

19.55 Lokala nyheter. 

20.00 EM-studion. 

20.45 Fotboll: England– 

Skottland. 

23.00 SVT Nyheter. 

23.05 En norsk elitstyrka. 

23.45–1.00 Dox: Äta myror? 

11.00 Tore  Wretman 

– kökspojken. (R) 

12.00 Sommarkväll med  

Rickard Olsson. (R) 

13.00 Vårt bröllop. (R) 

13.50 Cowboykåken. (R) 

14.20 Arvingarna. (R) 

15.20 Hennes vänliga höghet. 

16.20 Gomorron Sverige  

sammandrag. 

16.45 Semesterresa  

till 80-talet. 

17.15 Fotbollsföräldrar. 

17.45 Sverige idag sommar. 

18.00 Rapport. 

18.10 Kulturnyheterna. 

18.20 Sportnytt. 

18.25 Lokala nyheter. 

18.30 Tore Wretman –  

kökspojken. 

19.30 Rapport. 

19.55 Lokala nyheter. 

20.00 EM-studion. 

20.45 Fotboll: Nederländerna–

Danmark. 

23.00 SVT Nyheter. 

23.05 Skam. 

0.05–1.05 Arvingarna. (R) 

11.35 Erik och barn-

hemsbarnen. (R) 

12.20 Semesterresa  

till 80-talet. (R) 

12.50 Jakten på Norge. (R) 

13.40 Gammalt, nytt  

och bytt. (R) 

14.10 Trenter: I dag röd. (R) 

16.00 Gomorron Sverige  

sammandrag. 

16.25 Karl för sin kilt. (R) 

17.15 Fotbollsföräldrar. 

17.45 Sverige idag sommar. 

18.00 Rapport. 

18.10 Kulturnyheterna. 

18.20 Sportnytt. 

18.25 Lokala nyheter. 

18.30 Home fires. 

19.20 Kronprinsessan  

Victorias fond. 

19.30 Rapport. 

19.55 Lokala nyheter. 

20.00 EM-studion. 

20.45 Fotboll: Tyskland– 

Italien. 

23.00 SVT Nyheter. 

23.05 Ditte och Louise.

23.35–0.25 Första dejten. 

9.15 Semesterresa 

till 80-talet. (R) 

9.45 Uppfinnaren. (R) 

10.25 Första dejten: England.

11.15 Fotbollsföräldrar. (R) 

11.45 Stugor. (R) 

12.15 Erik och barnhems- 

barnen. (R) 

13.00 Karl för sin kilt. (R) 

13.50 Home fires. (R) 

14.40 Dox: Äta myror? (R) 

15.55 Arvingarna. (R) 

16.50 Cowboykåken. (R) 

17.20 Fotbollsföräldrar. 

17.50 Helgmålsringning. 

17.55 Sportnytt. 

18.00 Rapport. 

18.15 Kronprinsessan  

Victorias fond 20 år. 

18.30 Engelska Antikrundan. 

19.30 Rapport. 

19.45 Sportnytt. 

20.00 Sommarkväll  

med Rickard Olsson. 

21.00 Jamestown. 

21.45 Safe house. 

23.35 SVT Nyheter. 

23.40–1.40 Vänner för livet. 

6.20 Trenter: I dag 

röd (R) 

8.10 Jakten på Norge. (R) 

9.00 Fotbollsföräldrar. (R) 

9.30 Simning. 

13.15 Tore Wretman –  

kökspojken. (R) 

14.15 Fågelskådare på Utsira. 

14.30 Sommarkväll med  

Rickard Olsson. (R) 

15.30 Allsång på Skansen. (R) 

16.30 Stephans klassiker. 

16.45 Fotbollsföräldrar. 

17.15 Simning. 

18.00 Rapport. 

18.10 Lokala nyheter. 

18.15 Simning. 

19.30 Rapport. 

19.55 Lokala nyheter. 

20.00 Små citroner gula. 

Svensk dramakomedi från 

2013. 

21.35 You are Teddybears. 

22.40 Teddybears live. 

23.40 SVT Nyheter. 

23.45 Cowboykåken. 

0.15–1.45 Morden  

i Midsomer. (R) 

12.00 SVT  Nyheter. 

12.05–14.05 Kärlek 

och svek. (R) 

14.15 Smak av England. (R) 

15.00 Bastubaletten –  

föreställningen. (R) 

16.00 SVT Nyheter. 

16.05 Deadly 60. (R) 

16.35 Vetenskapens värld 

sommar. (R) 

17.35 Nyhetstecken. 

17.45 Uutiset. 

17.55 Oddasat. 

18.00 Fotboll: Österrike–

Schweiz. 

20.00 Morgan Freeman: J 

akten på Gud. 

20.50 Sökarna. 

21.00 Aktuellt. 

21.25 Lokala nyheter. 

21.30 Sportnytt. 

21.45 Please like me. 

22.10–0.00 Berättelsen om  

JT LeRoy. 

14.15 Smak av 

England. (R) 

15.00 Ordförande Persson. (R) 

16.00 SVT Nyheter. 

16.05 Deadly 60. (R) 

16.35 Sökarna. (R) 

16.45 Morgan Freeman:  

Jakten på Gud. (R) 

17.35 Nyhetstecken. 

17.45 Uutiset. 

17.55 Oddasat. 

18.00 Bomben som  

förändrade historien. (R) 

18.55 En bild berättar. (R) 

19.00 Naturens hemligheter. 

19.30 Nadia Nadmi anfaller. 

20.00 Vår stora kärlek. 

20.55 Det kunde varit jag. (R) 

21.00 Aktuellt. 

21.25 Lokala nyheter. 

21.30 Sportnytt. 

21.45 Moving Sweden:  

Den störste. 

22.45–23.15 Nurse Jackie. 

14.00 Deadly  

60. (R) 

14.30 Inred med loppis. (R) 

15.15 Auktionskammaren. (R) 

16.00 SVT Nyheter. 

16.05 Deadly 60. (R) 

16.35 Foo Fighters: Sonic 

 highways. (R) 

17.35 Nyhetstecken. 

17.45 Uutiset. 

17.55 Oddasat. 

18.00 Världens undergång: 

Hitlers uppgång och fall. (R) 

18.55 En bild berättar. 

19.00 Naturens hemligheter. 

19.30 Nadia Nadmi anfaller. 

20.00 Plötsligt i Vinslöv. (R) 

20.50 I princip bris. (R) 

21.00 Aktuellt. 

21.25 Lokala nyheter. 

21.30 Sportnytt. 

21.45 My way. 

0.10–0.40 Naturens 

 hemligheter. (R) 

12.05 Kärlek och 

svek. (R) 

13.40 Deadly 60. (R) 

14.10 Berättelsen om  

JT LeRoy. (R) 

16.00 SVT Nyheter. 

16.05 Deadly 60. (R) 

16.35–17.30 Vår stora  

kärlek. (R) 

17.35 Nyhetstecken. 

17.45 Uutiset. 

17.55 Oddasat. 

18.00 Världens undergång: 

Hitlers uppgång och fall. (R) 

18.55 En bild berättar. 

19.00 Naturens hemligheter. 

19.30 Nadia Nadmi anfaller. 

20.00 Jan Myrdal. (R) 

21.00 Aktuellt. 

21.25 Lokala nyheter. 

21.30 Sportnytt. 

21.45 Det förflutna. 

23.50–0.50 Ordförande  

Persson. (R) 

12.05 SVT Nyheter. 

12.10 Berättelsen 

om JT LeRoy. (R) 

14.00 Lyxkryssning  

i havskajak. (R) 

14.25 Deadly 60. (R) 

14.55 Vetenskapens värld 

sommar. (R) 

15.55 SVT Nyheter. 

16.00 Plötsligt i Vinslöv. (R) 

16.50 Bastubaletten –  

föreställningen. (R) 

17.50 EM-studion. 

18.00 Fotboll: Island–Schweiz. 

20.00 Country roads –  

äkta country. (R) 

21.00 Från jukebox till surf-

platta – musikens milstolpar. 

21.50 En liten fransk stad. 

22.45 Världskrigen. 

23.35 Nurse Jackie. (R) 

0.05 Please like me. (R) 

0.30 Naturens hemligheter.

1.00–1.20 Nyheter. 

14.05 Bastu-

baletten – före-

ställningen. (R) 

15.05 Vår stora kärlek. (R) 

16.00 SVT Nyheter. 

16.05 Från jukebox till 

 surfplatta – musikens 

 milstolpar. (R) 

16.55 Det kunde varit jag. (R) 

17.00 Amina och Alicia på 

 fysikresa – teckenspråk. (R) 

17.20 Välja väg. (R) 

17.50 Forskare för framtiden. 

18.00 Fotboll: Skottland– 
Portugal. 

20.00 Ordförande Persson. (R) 

21.00 Aktuellt. 

21.15 O.J. Simpson:  

Made in America. (R) 

22.50 Sportnytt. 

23.05 Gudstjänst. (R) 

23.35 Plötsligt i Vinslöv. (R) 

0.25–1.00 Naturens 

 hemligheter. (R) 

6.25 Hot in Cleveland. 

6.45 Djurakuten. (R) 

7.10 Hur gör djur. 

8.05 Neighbours. (R) 

9.00 Masterchef USA. 

9.55 Navy CIS. 

10.55 The mentalist. 

11.55 Hur gör djur. (R) 

12.55 Million dollar listing 

New York. 

13.55 Below Deck  

Mediterranean. (R) 

14.55 Sex and the city. 

15.55 Lyxfällan. (R) 

17.00 Svenska  

Hollywoodfruar. 

18.00 Below Deck  

Mediterranean. 

19.00 Tonårsbossen. 

20.00 Du är vad du äter. 

21.00 Ung och bortskämd. 

22.00 Chicago Med. 

23.00 Million dollar listing 

New York. (R) 

0.00 How I met your mother. 

1.00–1.30 Frasier. 

6.25 Hot in Cleveland. 

6.45 Djurakuten. 

7.10 Hur gör djur. 

8.05 Neighbours. (R) 

9.00 Masterchef USA. 

9.55 Navy CIS. 

10.55 The mentalist. 

11.55 Hur gör djur. (R) 

12.55 Million dollar listing 

New York. 

13.55 Below Deck  

Mediterranean. (R) 

14.55 Sex and the city. 

15.55 Lyxfällan. (R) 

17.00 Svenska  

Hollywoodfruar. 

18.00 Below Deck  

Mediterranean. 

19.00 Tonårsbossen. 

20.00 Jo Frost: Nanny on Tour. 

21.00 Ung och bortskämd. (R) 

22.00 Bones. 

23.00 Million dollar listing 

New York. (R) 

0.00 How I met your mother. 

1.00–1.30 Frasier. 

6.25 Hot in Cleveland. 

6.45 Djurakuten. 

7.10 Hur gör djur. 

8.05 Neighbours. (R) 

9.00 Masterchef USA. 

9.55 Navy CIS. 

10.55 The mentalist. 

11.55 Hur gör djur. (R) 

12.55 Million dollar listing 

New York. 

13.55 The real housewives  

of Cheshire. (R) 

14.55 Sex and the city. 

15.55 Lyxfällan. (R) 

17.00 Svenska  

Hollywoodfruar. 

17.55 The real housewives  

of Melbourne. 

19.00 Tonårsbossen. 

20.00 Lyxfällan. 

21.00 Shades of blue. 

22.00 Mammor! (R) 

23.00 Million dollar listing 

New York. (R) 

0.05 How I met your mother. 

1.05–1.35 Frasier. 

6.00 Nanny. 

6.25 Hot in Cleveland. 

7.05 Djurakuten. 

8.00 Neighbours. (R) 

9.00 Masterchef USA. 

9.55 Navy CIS. 

10.55 The mentalist. 

11.55 Djurakuten. (R) 

12.50 Kids do the craziest 

things. 

13.50 The real housewives  

of Melbourne. 

14.55 Sex and the city. 

15.55 Lyxfällan. (R) 

17.00 Svenska Hollywood-

fruar. 

17.55 The real housewives  

of Melbourne. 

19.00 Världens bästa  

burgare. (R) 

20.00 Morden i Midsomer. 

Brittisk kriminalserie från 

2015. 

22.00 Lincoln. Amerikanskt 

drama från 2012. 

0.55–2.50 Dead in Tombstone. 

6.00 Cristela. 

6.20 The crazy ones. 

6.45 Playing house. 

7.10 Alla älskar Raymond. 

8.00 Necessary roughness. 

9.00 Stomp the yard 2: 

 Homecoming. 

10.50 Game of crowns. 

11.50 Tour Group. 

12.50 Världens bästa  

burgare. (R) 

13.50 Lyxfällan. (R) 

14.50 Hur gör djur. (R) 

15.50 My fab 40th. 

16.50 Morden i Midsomer. (R) 

18.50 Letters to Juliet.  

Amerikansk romantisk  

komedi från 2010. 

21.00 Salt. 

23.00 Zero dark thirty. 

2.05 Blonde ambition. 

3.40 Chicago PD. 

4.20 The crazy ones. 

4.45 Playing house. 

5.10–6.00 Alla älskar 

 Raymond. (R) 

6.00 Back in the game. 

6.20 The crazy ones. 

6.45 Playing house. 

7.10 Alla älskar Raymond. (R) 

8.00 Necessary roughness. 

American drama series från 

2013. 

9.00 Kan vi hjälpa till? (R) 

Svensk realityserie från 

2017. 

10.00 Golf. Direkt. British 

Open. Majr. 

20.00 Kniven mot strupen. (R) 

Svensk realityserie från 

2016. 

21.00 Last Vegas. Amerikansk 

komedi från 2013. 

23.15 EdTV. Amerikansk  

komedi från 1999. 

1.40 Hairspray. Amerikansk 

musikalkomedi från 2007. 

3.40 Imposters. 

4.25 The crazy ones. 

4.50 Playing house. (R) 

5.10–6.00 Alla älskar  

Raymond. (R) 

6.40 Nyhetsmorgon. 

10.00 Dr Phil. (R) 

11.50 Husjägarna. 

12.55 Trinny & Susannah 

 stylar om Norge. 

13.55 FC Nörd. 

15.00 Tareq Taylors nordiska 

matresa. 

15.30 Cykel. 

17.30 Tareq Taylors nordiska 

matresa. 

17.55 112 – på liv och död. 

18.50 Keno. 

19.00 Nyheterna. 

19.30 Halv åtta hos mig. 

Svensk matlagningsserie  

från 2016. 

20.00 Bygglov. 

21.00 Brynolf & Ljung – Street 

magic. Svensk underhållning 

från 2016. 

22.00 Nyheterna. 

22.30 Rocky 4. Amerikansk 

action från 1985. 

0.20 Gotham. 

1.20–2.15 Revolution. 

6.40 Nyhetsmorgon. 

10.00 Dr Phil. (R) 

11.50 Husjägarna. 

12.55 Trinny & Susannah 

 stylar om Norge. 

13.55 FC Nörd. 

15.00 Tareq Taylors nordiska 

matresa. 

15.30 Cykel. 

17.50 112 – på liv och död. 

18.25 Lotto, Joker och 

 Drömvinsten. 

18.35 112 – på liv och död. 

18.50 Keno. 

19.00 Nyheterna. 

19.30 Halv åtta hos mig. 

Svensk matlagningsserie  

från 2016. 

20.00 Alla bygger. Svensk 

 realityserie från 2017. 

21.00 Kvinna inför rätta. Brit-

tisk thrillerserie från 2017. 

22.00 Nyheterna. 

22.30 Rocky 5. Amerikansk 

action från 1990. 

0.40–1.35 Gotham. 

6.40 Nyhetsmorgon. 

10.00 Dr Phil. (R) 

11.50 Husjägarna. 

12.55 Trinny & Susannah 

 stylar om Norge. 

13.55 FC Nörd. 

15.00 Tareq Taylors nordiska 

matresa. 

15.30 Cykel. 

17.55 112 – på liv och död. 

18.50 Keno. 

19.00 Nyheterna. 

19.30 Halv åtta hos mig. 

Svensk matlagningsserie  

från 2016. 

20.00 Sommar med Ernst. 

Svensk livsstilsserie från 

2017. 

21.00 Victoria. Brittisk  

dramaserie från 2016. 

22.00 Nyheterna. 

22.30 Rocky Balboa. Ameri-

kansk action från 2006. 

0.35 Gotham. 

1.30 Revolution. 

2.25–3.25 Blue bloods. 

6.40 Nyhetsmorgon. 

10.00 Dr Phil. (R) 

11.50 Husjägarna. 

12.55 Trinny & Susannah 

 stylar om Norge. 

13.55 FC Nörd. 

15.00 Bygglov. 

16.00 Hela England bakar – 

vad hände sen? (R) 

17.00 Tareq Taylors  

nordiska matresa. 

17.30 Fotbolls-EM studio. 

17.55 Fotboll: Sverige– 

Ryssland. Direkt. UEFA 

 Fotbolls-EM. 

20.00 Fotbolls-EM studio. 

20.15 Friidrott. Direkt. 

 Diamond League. 

22.00 Nyheterna. 

22.10 Pain & gain. Amerikansk 

action från 2013. 

0.55 Machete kills.  

Amerikansk actionkomedi 

från 2013. 

3.05 Appaloosa. 

5.25–5.55 Barnens sjukhus. 

5.55 112 – på liv  

och död. (R) 

6.55 Äntligen hemma. 

7.55 Nyhetsmorgon. 

11.30 Lotta på Liseberg. (R) 

13.00 Leilas supermat. 

13.40 Cykel. 

17.55 Keno. 

18.00 Trav. V75 Direkt. 

19.00 Nyheterna. 

19.30 Vad blir det för mat. 

Svensk matlagningsserie  

från 2016. 

20.00 Sommarkrysset – med 

Lottodragningen. Svensk 

 underhållning från 2017. 

21.20 Hobbit: Smaugs  

ödemark. Amerikanskt  

äventyr från 2013. 

22.00 Nyheterna. 

22.15 Hobbit: Smaugs 

 ödemark, forts. 

1.10 Shanghai knights.  

Amerikansk actionkomedi 

från 2003. 

3.35–5.30 Force of execution. 

6.00 112 – på liv  

och död. (R) 

7.00 Äntligen hemma. 

7.55 Nyhetsmorgon. 

11.30 Sommarkrysset –  

med Lottodragningen. (R) 

12.50 Alla bygger. (R) 

13.50 Bygglov. (R) 

14.50 Postkodlotteriets 

 sommarvinnare. 

14.55 Ack Värmland. (R) 

15.55 Hemma bäst. 

17.55 Keno. 

18.00 Sommar med Ernst. (R) 

19.00 Nyheterna. 

19.30 Vad blir det för mat. (R) 

20.00 Ack Värmland. 

21.00 Maria Wern: Drömmen 

förde dig vilse. Svensk krimi-

naldramaserie från 2013. 

22.00 Nyheterna. 

22.15 Maria Wern: Drömmen 

förde dig vilse, forts. 

23.05 Kvinna inför rätta. (R) 

0.05 Victoria. (R) 

1.05–3.30 Ingen utväg. 

6.50 Cougar town. 

7.15 Grandfathered. 

7.40 The real  

O'Neals. (R) 

8.10 Top chef masters. (R) 

9.10 American ninja  

warrior. (R) 

11.05 Toppmäklarna. (R) 

12.05 Ellen DeGeneres  

show. (R) 

13.00 Grandfathered. (R) 

13.30 The real O'Neals. 

14.00 Sofias änglar. (R) 

15.00 Top chef masters. 

16.00 Toppmäklarna. 

17.00 American ninja warrior. 

19.00 Sofias änglar. 

20.00 Black-ish. (R) 

21.00 The big bang theory. (R) 

Amerikansk komediserie  

från 2016. 

21.55 Black-ish. 

22.25 American housewife. 

22.55 Criminal minds. 

23.55 CSI. 

0.55–1.55 CSI: Cyber. (R) 

6.00 Once upon a time. 

6.50 Cougar town. 

7.15 Grandfathered. 

7.40 The real  

O'Neals. (R) 

8.10 Top chef masters. (R) 

9.10 American ninja  

warrior. (R) 

11.05 Toppmäklarna. (R) 

12.05 Ellen DeGeneres  

show. (R) 

13.00 Grandfathered. (R) 

13.30 The real O'Neals. 

14.00 Sofias änglar. (R) 

15.00 Top chef masters. 

16.00 Toppmäklarna. 

17.00 American ninja warrior. 

19.00 Sofias änglar. 

20.00 Ett jobb för Berg. 

21.00 Good Karma Hospital. 

Brittisk dramaserie från 

2017. 

22.05 The catch. 

23.05 Criminal minds. 

0.00 CSI. 

0.55–1.50 CSI: Cyber. (R) 

6.00 Once upon a time. 

6.50 Cougar town. 

7.15 Grandfathered. 

7.40 The real  

O'Neals. (R) 

8.10 Top chef masters. (R) 

9.10 American ninja  

warrior. (R) 

11.05 Toppmäklarna. (R) 

12.05 Ellen DeGeneres  

show. (R) 

13.00 Grandfathered. (R) 

13.30 The real O'Neals. 

14.00 Sofias änglar. (R) 

15.00 Top chef masters. 

16.00 Toppmäklarna. 

17.00 American ninja warrior. 

19.00 Sofias änglar. 

20.00 Arga snickaren VIP. 

21.00 Law & order: Special 

victims unit. Amerikansk 

 kriminalserie från 2016. 

22.00 300: Rise of an empire. 

Amerikansk action från 2014. 

23.55–2.15 Breaking and  

entering. 

6.00 Once upon a time. 

6.50 Cougar town. 

7.15 Grandfathered. 

7.40 The real  

O'Neals. (R) 

8.10 Top chef masters. (R) 

9.10 American ninja  

warrior. (R) 

11.05 Toppmäklarna. (R) 

12.05 Ellen DeGeneres  

show. (R) 

13.00 Grandfathered. (R) 

13.30 The real O'Neals. 

14.00 Sofias änglar. (R) 

15.00 Top chef masters. 

16.00 Dr Ken. 

17.00 Arga snickaren VIP. (R) 

18.00 Ett jobb för Berg. (R) 

19.00 Ullared. (R) Svensk 

 realityserie från 2015. 

20.00 The big bang theory. (R) 

Amerikansk komediserie  

från 2013. 

21.00 Body of lies. Ameri-

kansk action från 2008. 

23.30–1.45 Poltergeist. 

6.00 Selfie. 

6.20 Devious maids. 

7.10 Jane the virgin. 

8.05 Glee. (R) 

10.00 Mike & Molly. (R) 

10.25 The middle. (R) 

11.25 Black-ish. (R) 

12.25 Arga snickaren VIP. (R) 

13.25 Ullared. (R) 

14.25 Wahlgrens värld. (R) 

15.25 American  

housewife. (R) 

15.55 Black-ish. (R) 

16.25 The muppets. 

16.55 The big bang theory. (R) 

18.15 Polisskolan 4 – 

 kvarterspatrullen. Amerikansk 

komedifilm från 1987. 

20.00 America's funniest 

home videos. Amerikansk 

 underhållning från 2017. 

21.00 The words. Amerikanskt 

drama från 2012. 

23.00 Gifta på låtsas. 

1.10 Gåsmamman. (R) 

2.10–3.00 Major crimes. (R) 

6.00 Selfie. 

6.25 Crazy 

 ex-girlfriend. 

7.15 Jane the virgin. 

8.10 Glee. (R) 

10.05 Mike & Molly. (R) 

10.30 The middle. (R) 

11.20 The big bang theory. (R) 

12.20 90 days to wed. (R) 

14.20 College road trip. 

15.50 The catch. 

16.50 Good Karma  

Hospital. (R) 

17.50 Real housewives  

of New York. 

19.00 Ett jobb för Berg. (R) 

Svensk underhållningsserie 

från 2015. 

20.00 Ullared. Svensk  

realityserie från 2015. 

21.00 Bodyguard. Amerikansk 

actionthriller från 1992. 

23.40 Gisslantagningen. (R) 

0.40 Major crimes. 

1.35 Criminal minds. (R) 

2.30–3.15 Jane the virgin. (R) 

6.37 Godbitar ur 

Gomorron Sverige. 

6.55 Gomorron Sverige. 

9.30 Simning. 

13.15 Engelska  

Antikrundan. (R) 

14.15 Rosen på Tistelön. 

15.55 Gomorron Sverige  

sammandrag. 

16.20 Gammalt, nytt och bytt. 

16.45 Under klubban. 

17.15 Simning. 

18.00 Rapport. 

18.10 Kulturnyheterna. 

18.20 Sportnytt. 

18.25 Lokala nyheter. 

18.30 Uppfinnaren. 

19.10 Det söta livet. (R) 

19.30 Rapport. 

19.55 Lokala nyheter. 

20.00 EM-studion. 

20.45 Fotboll: Norge– 

Danmark. 

23.00 SVT Nyheter. 

23.05 Sverige idag sommar. 

23.20 Arvingarna. 

0.20–1.10 Första dejten:  

England. 

12.00 SVT Nyheter. 

12.05–13.35 Kärlek 

och svek. (R) 

14.15 Smak av England. (R) 

15.00 Amina och Alicia på  

fysikresa – teckenspråk. (R) 

15.20 Välja väg. (R) 

15.50 Forskare för framtiden.

16.00 SVT Nyheter. 

16.05 Gudstjänst. (R) 

16.35 Foo Fighters:  

Sonic highways. (R) 

17.35 Nyhetstecken. 

17.45 Uutiset. 

17.55 Oddasat. 

18.00 Simning. 

19.15 Campers. (R) 

19.30 Naturens hemligheter. 

20.00 Vetenskapens värld 

sommar. 

21.00 Aktuellt. 

21.25 Lokala nyheter. 

21.30 Sportnytt. 

21.45–23.05 En fot i grillen. (R) 

6.00 Nanny. 

6.25 Hot in Cleveland. 

7.10 Djurakuten. 

8.00 Neighbours. (R) 

9.00 Masterchef USA. 

9.55 Navy CIS. 

10.55 The mentalist. 

11.55 Djurakuten. 

12.55 Million dollar listing 

New York. 

13.55 The real housewives  

of Melbourne. 

14.55 Sex and the city. 

15.55 Lyxfällan. 

17.00 Svenska  

Hollywoodfruar. 

17.55 The real housewives  

of Melbourne. 

19.00 Tonårsbossen. 

20.00 Kniven mot strupen. 

21.00 Världens bästa burgare. 

22.00 Chicago Med. 

23.00 Million dollar listing 

New York. (R) 

0.00 How I met your mother. 

1.00–1.30 Frasier. 

6.40 Nyhetsmorgon. 

10.00 Dr Phil. 

11.50 Husjägarna. 

12.55 Trinny & Susannah  

stylar om Norge. 

13.55 FC Nörd. 

15.00 Bygglov. 

16.00 Hela England bakar. 

16.55 Sommar med Ernst. 

17.55 112 – på liv och död. 

18.50 Keno. 

19.00 Nyheterna. 

19.30 Halv åtta hos mig. 

Svensk matlagningsserie  

från 2016. 

20.00 Lotta på Liseberg. 

Svenskt underhållnings- 

program från 2017. 

21.30 Annika Bengtzon:  

En plats i solen. 

22.00 Nyheterna och Sporten. 

22.15 Annika Bengtzon: En 

plats i solen, forts. 

23.45 Wentworth. 

0.45 Gotham. 

1.45–2.45 Revolution. 

6.00 Once upon a time. 

6.45 Cougar town. 

7.10 Grandfathered. 

7.35 The real O'Neals. (R) 

8.00 Top chef masters. (R) 

9.00 Dr Ken. (R) 

9.55 Ullared. (R) 

10.55 Real housewives  

of New York. (R) 

12.05 Ellen DeGeneres show. 

13.00 Grandfathered. (R) 

13.30 The real O'Neals. 

14.00 Ett jobb för Berg. (R) 

15.00 Top chef masters. 

16.00 Toppmäklarna. 

17.00 American ninja warrior. 

19.00 Ullared – jakten  

på storsäljaren. 

20.00 Tunnelbanan. 

21.00 Gisslantagningen. 

22.00 Gåsmamman. 

23.00 Criminal minds. 

0.00 CSI. 

0.55 CSI: Cyber. (R) 

1.55–2.50 Law & order:  

Special victims unit

MÅNDAG 24/7
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Teddybears är ett av  
Sveriges mest originella 
band. Förra året firade  
de 25-årsjubileum till-
sammans.

Den excentriska trion  
Patrik Arve, Jocke Åhlund 
och Klas Åhlund har spelat 
tillsammans i Teddybears 
i 25 år. De har gjort en  
musikalisk resa från hard-
core, över pop, rock, hip-
hop och synt och samar-
betat med stora artister 
från hela världen. Men vad 
döljer sig egentligen  

bakom björnmaskerna?
I den färgsprakande  

dokumentären ”You are 
Teddybears” försöker  
filmarna John Boisen och 
Björn Fävremark ge en 
bild av det säregna bandet.

– Teddybears är en  
extremt kreativ trio. Vi var 
ute efter att göra en film 
som återspeglade dem och 
den lekfullhet de har haft, 
säger Björn Fävremark.

Regissörsduon har gjort 
dokumentärer om artister 
som Anna Ternheim och 
Håkan Hellström tidigare, 

men ”You are Teddybears” 
är speciell.

– Tempot är högre och 
det är väldigt många olika 
uttryck, säger Björn  
Fävremark.

I filmen får vi bland  
annat se kända namn som 
Iggy Pop, Robyn, Dennis 
Lyxzén och Håkan Hell-
ström ge sin syn på det  
nyskapande bandet. Direkt 
efter dokumentären visas 
en livekonsert med Teddy-
bears,  inspelad juni 2016.

SVT1 SÖNDAG  

21.35 & 22.40

Det förflutna
DRAMA ¡¡¡¡

Man (Ali Mosaffa) kommer 

till Paris för att fullfölja sin 

skilsmässa och upptäcker 

att relationen mellan  

ex-frun (Bérénice Bejo) 

och deras dotter Lucie 

(Pauline Burlet) knakar.

Flerfaldigt prisbelönad. (Le 

Passé, Frankrike, 2013)

 SVT2 FREDAG 21.45

Hobbit: Smaugs  
ödemark
ÄVENTYR ¡¡¡¡

Fortsättningen på ”Hobbit: 

en oväntad resa” (2012), 

tar Bilbo (Martin Freeman) 

och kompani på storslaget 

filmäventyr. Flerfaldigt  

prisad. (The Hobbit: The 

desolation of smaug, USA, 

2012) 

 TV4 LÖRDAG 21.20

EdTV
KOMEDI ¡¡¡

När True-tv direktsänder  

en vanlig människas liv 

dygnet runt får de äntligen 

succén de längtat efter. 

Video butiksbiträde  

(Matthew McConaughey) 

blir stjärna över en natt. 

(EdTV, USA, 1999) 

 TV3 SÖNDAG 23.15

Björnar letar nya uttryck

TV TISDAG 18–MÅNDAG 24 JULI 2017FILMTIPS 

Bandet Teddybears björnmasker har blivit deras signum och kännetecken. Foto: Is This It

Löfven besöker 
Rickard Olsson
Stefan Löfven nobbade  

politikerveckan i Alme- 

dalen, i stället gav han sig 

ut på en rundresa i Sverige. 

Till ”Sommarkväll med 

Rickard Olsson” kommer 

han för att prata om sitt liv 

som statsminister.

 SVT1 LÖRDAG 20.00

Elisa Lindström 
på kryss igen
Det är tredje gången som 

sångerskan Elisa Lind-
ström uppträder på Gröna 

Lund i ”Sommarkrysset”. 

Men första gången med en 

låt på engelska. Den nya 

plattan är klar och släpps 

senare i sommar.  

 TV4 LÖRDAG 20.00

Finaldagen av 
Tour de France
Årets Tour de France, som 

är den 104:e upplagan av  

cykeltävlingen, har kantats 

av skandaler. Nu är touren 

inne på sista dagen. Det  

avslutande loppet är 103 

km långt med målgång  

i Paris.

 SJUAN SÖNDAG 16.35

Sarah favorit  
i VM i Budapest
VM i simsport i ungerska 

Budapest är i full gång.  

Totalt blir det 42 tävlingar 

under veckan. Favoriten 

Sarah Sjöström simmar 

sitt första försöksheat på  

100 meter fjäril under  

förmiddagen.                  

SVT1 SÖNDAG 9.30

UNDERHÅLLNINGUNDERHÅLLNING
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FÖRÄNDRA BARNS LIV.       

Den säkraste vägen ut ur fattigdom 

börjar i skolan. Ändå har miljontals barn 

över hela världen fråntagits rätten till 

utbildning. UNICEF accepterar inte det. 

Vi ger oss inte förrän alla barn har en 

plats i en skolbänk. Som Världsförälder 

ger du 100 kronor i månaden och är med 

oss dygnet runt, året om när vi 

kämpar för varenda unge i världen. 

Tillsammans förändrar vi barns liv.

Bli Världsförälder på unicef.se 
och var med och kämpa 

för alla barn.

BLI VÄRLDSFÖRÄLDER. 
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Sängar till otroliga priser!
180x200 inkl. bäddmadrass Exclusive
Gavel och ben tillkommer

Ord. pris 53 530 kr

Nu 3  90 kr

Exclusive Kontinental
90x200 inkl. bäddmadrass Classic
Gavel och ben tillkommer

Ord. pris 11 415 kr

Nu  90 kr

Vadstena

180x200 inkl. bäddmadrass Lyx Pikerad
Gavel och ben ingår

Ord. pris 27 995 kr

Nu 15 990 kr

Skanör Kontinental
2 st 90x200 inkl. bäddmadrass Lyx Pikerad
Gavel och ben ingår

Ord. pris 35 990 kr

Nu 25 990 kr

Skanör Ställbar

®

Furniture & Beds
sweden




