
Treårings
höftfel gick
läkarna förbi
NACKA Det tog flera år innan läkarna upptäckte treåriga
Corinne Svenssons höftskada. Nu får hon tillbringa somma-
ren i gips från midjan och nedåt. ➤ 6

Ny arena ska lyfta småföretagare
NÄRINGSLIV I förra veckan hölls den första av en rad träffar
under namnet Fisksätra Utvecklingsarena, som ska vara ett
stöd till småföretagare. En av dem är smyckesdesignern 
Elvira Santos, som tycker att satsningen är bra. ➤ 21
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SPORTEN

Hundra år av mjöliga händer
VÄRMDÖ I år fyller Stavsnäs hembageri hundra år. Mjöliga
händer från tre generationer har knådat deg i bageriet. 

– På lördagarna bakade jag 85 liter kaffebröd, 400 limpor
och 650 långfranskor, berättar Anders Westerberg, som tog
över efter sin mor, grundaren av bageriet. 

➤ 18

Seglingscenter
får mer pengar
SALTSJÖBADEN Skota
hem, som hjälper rörelse-
hindrade att komma ut och
segla, har länge haft det
kärvt ekonomiskt. Till råga
på allt blev en av seglings-
centrets gummibåtar, värd
flera hundra tusen, nyligen
stulen. Men nu har läget
stabiliserats, när Nacka
kommun utlovar bidrag i
fem år framöver. 

➤ 14-15

De farligaste 
vägarna i Nacka
NACKA/VÄRMDÖ 882
personer skadades i Nacka-
och Värmdötrafiken under
perioden 2007-2009. 

Nackapolisen har sam-
manställt statistik för de
farligaste vägsträckorna för
bilister, cyklister och gång-
trafikanter. Björknäspåfar-
ten är en av de mest olycks-
drabbade platserna.

➤ 16-17

Vänstern först
ut i NVP-serie
NACKA Höjd skatt, fler hy-
resrätter och kanske en sim-
hall i Orminge. Vänster-
partiet, det första parti som
genomgår NVP:s gransk-
ning inför valet, talar ut om
löften, måsten och spöken. 

➤ 9

Han sov otroligt gott i
pappkartongen ➤ 9

Tiina Nevala:
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Otydlig utredning
om kulturreservat
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”Tunnelbana det
bästa för Nacka”

VÄRMDÖ 13

Grosshandlar-
villa ska rivas
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Modern Strindberg
i Gustavsberg
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NACKA/VÄRMDÖ FOTBOLL
Sommarvilan är här och främsta
herrlaget, Värmdö IF, är farligt nära
nedflyttningsplats i tvåan. Samti-
digt skuggar Älta IF serieledarna i
damernas division tre. ➤ 28

Halvtid i 
lokalfotbollen



J
ag följer alltid med visst nöje
nyhetsutvecklingen under
sommarmånaderna. Visserli-

gen har jag semester – men det
har nyheterna också. Åtminstone
tenderar innehållet att föra tan-
karna dithän. 

Förra veckan var det exempel-
vis jordgubbsnytt. En snabb ny-
hetssökning när denna text skrevs
renderade drygt 30 träffar bara
under det senaste dygnet. NVP:s
hemsida var inget undantag.

Och när strålkastarljuset förflyt-
tas från jordgubbslandet kan ni
vara säkra på att semesterbudge-
tar, badvattenkvalitet eller mygg-
larm kommer att ta över. Det är

väl på sätt och vis helt naturligt,
medierna vill försöka spegla män-
niskors vardag och när det är se-
mestertider hänger journalisterna
på till stranden.

En annan effekt som kan uppstå
är att en till synes liten nyhet på
en lokaltidning sprider sig som en
löpeld. 

Vi hade en sådan för några år
sedan. Det handlade om en stack-
ars katt som dog efter att den fått
fel fästingmedel. Någon dag sena-
re hade en handfull stora tidning-
ar hängt på tåget. 

Eftersom det är valår finns ändå
en risk att årets sommarnyheter

får en mer politisk prägel, men
kanske kan man få det bästa av
två världar? Typ: ”Langby tjuvfis-
kade kräftor på Göran Perssons
ägor”?

Snart flyttas fokus
från jordgubbslandet

Skriv en insändare: Nacka Värmdö Posten, Box 735, 131 24 Nacka. Mejla till: red@nvp.se 
Vi tar också emot aktuella eller roliga bilder. Vi förbehåller oss rätten att korta texter.

Bilister orsakar incidenter
för motorcyklister!

I går, tisdag 22/6, höll
jag på att bli påkörd av en
bil som svängde ut från in-
fartsparkeringen vid Nacka
station. Jag kör en tung mo-
torcykel, som ser ut som en
eu-moppe. Bilföraren såg
mycket förvånad ut när jag
skrek och svor åt henne.

Ofta blir jag också
omkörd på rent trots av bi-
lister på Värmdövägen, där

det faktiskt bara är 50 kilo-
meter i timmen, trots att jag
ligger i överkant i hastighet.
Har till och med blivit
omkörd på insidan, i buss-
filen, av en bil.

Som motorcyklist måste
jag hålla mig mitt i körfältet
för annars blir jag prejad
och trängd hela tiden!

Lär er skilja på en moppe,
en eu-moppe och en motor-
cykel!

Monica

Skilj på moppe
och motorcykel
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Häromveckan noterade NVP
att antalet hyresrätter mins-
kat drastiskt i Nacka under
den senaste mandatperio-
den. Av drygt 1 600 nya lä-
genheter är bara 96 hyres-
rätter, därtill har nästan 800
hyreslägenheter förvandlats
till bostadsrätter. Kommu-
nens starke man, moderaten
Erik Langby, kommenterar
detta med att man inte kan
bygga politiska drömprojekt

utan att man måste satsa på
ägda bostäder, som de flesta
vill ha.

Vilken värld lever Erik
Langby i? Må vara att han
och hans bekanta kanske
kan hosta upp någon eller
några miljoner på en
bostadsrätt, men hur många
unga kan det? Hur många
med låga inkomster? Mina
tre nu utflugna barn söker
med ljus och lykta efter små

lägenheter att hyra men får
vara glada om de hittar en
andra- eller tredjehandslya i
någon grannkommun. De-
ras kamrater har samma
nästan omöjliga bostadsbry-
deri. Knappt någon kan bo
kvar i Nacka där de är födda
och uppvuxna. 

Bör inte kommunens poli-
tiska ledning ta bättre an-
svar för alla sina invånare? 

Göran Folin

I SvD rapporterades i notiser
hur de olika kommunerna i
landet agerat i samband
med Kronprinsessan Victori-
as bröllop. Där nämndes en
del kommuner bl.a. Nacka,
Värmdö och Upplands Väsby
som inte skulle ha uppmärk-
sammat detta på något sätt.

Detta var helt fel, i varje
fall när det gäller Nacka
kommun, som bjöd sina bo-
ende på Nacka Seniorcenter
Ektorpshemmet med över

100 boende på mousserande
vin, en trerätters delikat 
lunch och kronprinsesstårta.
Dessutom var hela innertor-
get dekorerat med svenska
flaggor och ballonger i gult
och blått.

Det klankas så ofta på hur
äldrevården sköts men he-
der åt i varje fall Ektorps -
hemmet som lät sina boende
dela festen med övriga
svenskar.

Birger Ståhl

Rätt ska vara rätt:
kunglig äldrelunch

Vilken värld lever Erik Langby i?
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V: Inga israeliska grönsak -
er i Värmdös skolor
Då måste ju också Värmdö
bojkotta palestinska varor
eftersom Hamas låter det
regna raketer över civila
områden i Israel?

Ernst

Trafikolycka på Järlaleden
Vare verkligen en skoter?
Den kör man ju på snö... 
Eller var det en vatten-
skoter som hoppat upp ur
Järlasjön? Verkar märk-
ligt... Såg reporten verkli-
gen rätt?

Åke

Politiker tar på sig skuld
för felaktigt datorinköp
Att Elisabeth Fredell inte
bryr sig om lagen är väl in-
gen nyhet? Hon bryr sig
bara om det som gagnar
henne själv! Dessutom är
hon beslutsillojal, men det
ska tydligen löna sig i Vär-
mdö kommun?

Irriterad kommuninvånare

Kommentarer 
från NVP.se

Har du en kul bild? Mejla till webbred@nvp.se
Bilderna publiceras på www.nvp.se/lasarnas-nvp
– och varje vecka väljer vi ut en favorit till tidningen. 

LÄSARBILDEN

Visserligen har sommaren bara börjat, men redan förra hel-
gen hittade Maud Robberts de här små kantarellerna i Älta.

ETT STORT FÅNG ROSOR
till alla elever och perso-
nal på Sickla och Neglinge
skola. Efter ett härligt
första år som skolsköters-
ka på dessa skolor så kän-
ner jag mig så lyckligt lot-
tad över att jag fått chan-
sen att  lära känna så
många underbara
elever och lärare, ni
sprider glädje och
värme,  vilket gör att det
alltid är lika roligt att

gå till jobbet. NI ÄR FAN-
TASTISKA!!
Till Tamas Toth vaktmäs-
tare på  Neglinge skola vill
jag ge ett extra fång rosor
och en stor kram, du har
ett stort hjärta och du gör

ett fantastiskt jobb!!
Jag skulle inte klarat

mig utan dig.

Anneli, skolsköterska
Neglinge skola och 

Sickla skola

Om ni inte vet vad det bäs-
ta med Nacka Brandförsvar
är, så vill jag berätta. Det
kan vara att två unga trevli-
ga män kommer hem till en

halvblind gammal pensio-
när och fixar det för henne
omöjliga. MASSOR AV  
ROSOR TILL DESSA TVÅ.

Julia

Tack alla ni som stannade
och hjälpte till måndag 1/6-
10 vid Igelbodavägen-
Stockholmsvägen när min
hund blev attackerad av en
lösspringande schäfer. Billy
blev så illa biten att jag nu
varit tvungen att avliva ho-
nom. 

Tips om att denna schäfer
setts springa lös i Igelboda-
området vore bra för vidare
utredning. Ring polisen.

Henriette Terring

Tack för hjälpen
när min hund
attackerades!





Den 7 juni tog Nacka kom-
muns social- och äldrenämnd
ställning till ett förslag om
policy för ökad delaktighet
för personer med funktions -
hinder. Nämnden har ansvar
för att förebygga och bekäm-
pa diskriminering mot perso-
ner med funktionsnedsätt-
ning, vilket ska vara tydligt i
den nya policyn. Vi Socialde-
mokrater var inte beredda att
rösta för den nya policyn då
vi ser den som tunn, luddig
och till intet förpliktigande.
Att den moderatstyrda majo-
riteten röstade för den är be-
klagligt men lika beklagligt,
och mycket förvånande, är
det att man ansåg att vi poli-
tiker i nämnden inte behöver
öka våra kunskaper om män-
niskor med funktionshinders
villkor och om hur vi politi-
ker kan tillskapa ökad till-
gänglighet. 

Vi Socialdemokrater anser
att i policyn ska det tydligt
framgå att alla förslag till
beslut som utarbetas inom
nämndens olika ansvarsom-
råden alltid ska föregås av
en tillgänglighetsanalys.

Tag till exempel det nyligen
införda valfrihetssystemet
för arbetsmarknadsinsatser
som syftar till att insatserna
ska anpassas efter den en-
skildes förutsättningar och
behov. Det låter mycket bra,

men här hade det varit på
sin plats att göra en tillgäng-
lighetsanalys inför beslut av
systemet.  D.v.s. ställa sig
frågan ”finns det risk att det
inte kommer att finnas nå-
got eller några företag i

kommunen med särskild
kompetens för att hjälpa
personer med funktionsned-
sättningar till arbete utifrån
deras särskilda behov och
förutsättningar”. Ett troligt
svar är ”ja” och utifrån det
svaret behöver man då for-
ma systemet så att personer
med funktionshinder gyn-
nas av det i lika stor ut-
sträckning som alla andra
Nackabor. 

På samma sätt är det vi
politiker som t.ex. ska säker-
ställa att de som bor i boen-
den för ungdomar med
funktionshinder ska ha sam-
ma möjlighet att ta del av
kulturlivet som alla andra
ungdomar. Även detta mås-
te vara tydligt i en policy och
inte överlämnas till utföra-
res eget engagemang för
kulturella aktiviteter. Minst
lika viktigt är det att policyn

tydligt fastslår att det kom-
munala handikapprådet ska
utgöra ett rådgivande organ
i tillgänglighetsfrågor och
vara en länk mellan handi-
kapporganisationer och
kommunen. Det ska även
framgå att kommunen skall
skapa förutsättningar så att
rådet kan leva upp till dessa
åtaganden.

Det är bra med en policy
för ökad delaktighet för per-
soner med funktionshinder,
men då ska också innehållet
vara klart och tydligt. Det är
det minska man kan säga
om den antagna policyn. 

Gunnel Nyman-Gräff, S,
oppositionsråd  

Hans Åke Donnersvärd, S, 
2:e vice ordförande social- och

äldrenämnden

Håkan Löndahl, S,
2:e vice ordf Handikapprådet
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NVP DEBATT ”Gerdau har väldigt dålig verklighetskontakt” 
Läs Tommy Waidelchs debattartikel på NVP.se

Debattredaktör: Anders Milde Tel: 555 266 26  E-post: debatt@nvp.se
NVP-Debatt, Box 735, 131 24 Nacka. Texter tas emot t o m onsdag kl 17.
Skriv gärna kort, max 2000 tecken, och för repliker 1500.

Säsongsbutiken
upphör 

TOTAL
UTFÖR-
SÄLJNING
- allt ska bort!

50-70%
på samtliga varor

Vår säsongsbutik ligger inne i Sickla Galleria 
(Bredvid H&M, mittemot Åhléns - först till kvarn...)
Öppet: Mån-Fre 10-19, Lör 10-17, Sön 11-17

Tel 0739-87 89 30

START 1 JULI KL 10.00!

Onsdag 30 juni stängt

Regeringen har antagit en
nationell handlingsplan för
att förebygga och bekämpa
diskriminering mot perso-
ner med funktionsnedsätt-
ning. Regeringen är kläd-
samt medveten om att det är
en lång väg att gå innan
hindren är undanröjda men
det viktiga är att det kom-
mer igång nu, även om man
talar om en femårsplan.
Idag den 15 juni 2010 när

Social och äldrenämnden
beslutar om att rapporten
ska följas upp årligen då för-
söker Socialdemokraterna
sinka starten med motiver-
ingen att den är ofullständig
och begär återremiss. De
som har problem med till-
gängligheten har väntat
länge nog på ett startsteg för
en framtida tillgängligare
kommun. Nu visar Social
och äldrenämnden vägen

för skola –kultur - fritid och
stadsplanering.  Vi kristde-
mokrater är tillfreds med att
vi ändå fått skjuta ett start-
skott även om inte alla av-
delningar i kommunen står
beredda på startlinjen, så är
vi ändå iväg. Att resan blir
lång avskräcker oss inte från
att börja.

Jan-Eric Jansson, KD,
Kommunalråd och ordförande 

i handikapprådet

Policy för funktionshindrade: tunn,
luddig och till intet förpliktigande!

S sinkar handikapparbetet

Envishet och uthållighet ger
resultat i politiken. Värmdö-
Centern och dess företräda-
re har på olika sätt arbetat
för att skapa bättre skolor i
Värmdö. Ett exempel på ett
centerförslag är målet om
att Värmdös skolor ska vara
bland de fem främsta i regi-
onen. Det målet har skapat
skillnad i det politiska arbe-
tet för en bättre skola. En
annan fråga som Värmdö-
Centern drivit är lika förut-
sättningar för alla elever i
Värmdö skolor. För läsarna
av Nacka Värmdö Posten är
detta inte någon nyhet. Ele-

ver ska inte bestraffas med
mindre resurser för att en
rektor för många år sedan
inte kunde hålla sin budget.
Nu har även de andra Alli-
anspartierna anslutit sig till
Värmdöcenterns förslag om
att gamla skulder ska skrivas
av. Inför budgetarbetet i
höst kommer därför produk-
tionsstyrelsen att föreslå att
skulder uppkomna före
2007 ska avskrivas. Det ger
lika förutsättningar för alla
barn. Det är helt centralt. Yt-
terligare en fråga som Värm-
döCentern driver är att alla
elever ska ha tillgång till da-

tor. I en modern skola är
detta inte någon lyx, det är
ett nödvändigt läromedel.
Om en elev ska få dator eller
ej ska emellertid inte bero
på vilka budgetramar en
rektor har. Därför ska medel
för datoranskaffning tas
centralt. Nu väntar vi på att
de andra Allianspartierna
ansluter sig till även detta
krav. 

För VärmdöCentern: 
Stefan Mårtensson 

Lennart Hallberg 

Henrik Paulsen

Datorer ingen lyx 
i en modern skola

Tipsa NVP om vad som händer i Nacka och Värmdö
Ring 555 266 20 eller mejla red@nvp.se

NVP





NVP NYHETER

Midsommar
stördes av fylla
SKÄRGÅRDEN Ett flertal
midsommarfirande perso-
ner på Sandhamn och Möja
omhändertogs för fylleri un-
der helgen. 

Det varma vädret var en-
ligt Nackapolisen en bidra-
gande orsak till att det blev
stökigare än förra året. 

På midsommaraftons natt
grep polisen, som alltid är
på plats på öarna under
midsommar, fem personer
som bedömdes vara så beru-
sade att de inte kunde ta va-
ra på sig själva. 

De fördes till Södermalm-
spolisen för tillnyktring. 

Även vid åttatiden på
midsommardagens kväll
fick två personer på Sand-
hamn följa med till statio-
nen för att nyktra till. 

Natten på ön blev lugnare
men vid tvåtiden på sön-
dagsmorgonen greps en
man i 30-årsåldern miss-
tänkt för misshandel.

Hotfull man
greps i Fisksätra
Strax före fem på midsom-
maraftonens eftermiddag
ska en påverkad man med
en hund ha uppträtt hotfullt
på Fisksätravägen. Han ska
enligt polisen ha hotat folk
med ”stryk”. 

Mannen greps misstänkt
för olaga hot, våld och hot
mot tjänsteman samt våld-
samt motstånd. Han kom-
mer troligtvis att häktas. 

NOTERAT

FREDAG
17.45 En berusad man
ramlar i vattnet vid Bul-
landö marina på östra
Värmdölandet. Han hjälps
upp av båtägare och förs
sedan till Södermalmspo-
lisen för att nyktra till. 

LÖRDAG
01.43 Ett grannbråk på
Fiskgjusevägen i Gustavs-
berg resulterar i att en
ung man blir hotad till li-
vet av en kvinna och hen-
nes son. Kvinnan och so-
nen grips misstänkta för
olaga hot. 
01.46 En man i 20-årsål-
dern grips på Möja efter
att ha ertappats med nar-
kotika. Han anhålls men
släpps senare. Mannen är
dock fortfarande miss-
tänkt för narkotikabrott.

SÖNDAG
02.19 En ordningsvakt på
Wermdö Golf & Country
Club griper en berusad
man i 25-årsåldern. När
polisen sedan tar över
förs mannen till stationen
för att nyktra till.

HELGEN I
KORTHET

6 NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 29 JUNI 2010

Corinnes svankande gång
vittnade om att något var fel.
Men läkarnas bedömning
att allt stod rätt till vägde
tungt. Den vaggande stilen
var något som skulle växa
bort med tiden, resonerade
man på BVC.

Det var först vid treårskon-
trollen som barnläkarna
upptäckte att Corinne, som
snart är fyra år, hade en med-
född luxation på båda höfter-
na. Nu kan de tidigare läkar-
missarna påverka henne för
all framtid.

– Läkarnas intention är att

hon ska kunna springa och
leka obekymrat, men hon
blir nog ingen idrottskvinna.
Risken är att hon sliter ut
höfterna i tidig ålder och får
opereras igen.

”Fruktansvärt jobbigt”
– Det är fruktansvärt jobbigt
som förälder att se sitt barn
ha ont och veta att det egent-
ligen är helt i onödan. Det är
tur att barn är så anpass-
ningsbara och vänjer sig så
snabbt, säger Denice Svens-
son, och tittar på sin dotter i
sandlådan som glatt håller

fram en grön spade och säger
”bandyklubba”.

Läkarna har kortat lårbe-
nen på Corinne för att rädda
höftkulorna från att inte sli-
tas ut för tidigt. Efter den om-
fattande operationen i febru-
ari i år har hon varit gipsad
från bröstet och nedåt. 

I augusti ska läkarna röntga
Corinne igen för att  säker-
ställa att höftkulorna ligger
rätt. Blir det däremot ytterli-
gare en operation kan det
dröja fram till årsskiftet in-
nan hon blir av med gipset. 

Blickar framåt
Väntan på beskedet tar på
krafterna, berättar Denice.

– Vi försöker att prata med
Corinne om hur det blir när
gipset är borta och fokusera
på det i stället. Då ser hon
fram emot att bada och cykla

på sin nya trehjuling.
– Men vi har också haft tur

i allt detta. Hennes dagis är
fantastiskt, de har verkligen
ansträngt sig för att Corinne
ska kunna vara med i alla le-
kar trots att hon sitter i rull-
stol.

Föräldrarna har nu anmält
BVC i Hammarby sjöstad och
Boo, som båda missat dot-
terns dubbelsidiga höftleds-
luxation vid rutinkontroller-
na, till Hälso- och sjukvår-
dens ansvarsnämnd

Drabbar bara en promille
Lennart Landin, ordförande
för Svensk barnortopedisk
förening, berättar att det
Corinne råkat ut för är väl-
digt ovanligt. 

– Det är bara en promille
som diagnostiseras för med-
född höftledsluxation och av

dessa upptäcks nästan alla
innan ett års ålder. Det hand-
lar kanske om 10 – 15 barn
per år som behandlas för det-
ta.

– Det är väldigt tråkigt ef-
tersom risken för att höftfunk-
tionen påverkas långsiktigt
ökar ju äldre man är när det
upptäcks. Tyvärr inträffar så-
dant här fortfarande.

Nu vill Denice och hennes
man blicka framåt. Ibland
tröstar de sig med tanken att
Corinne förmodligen ser på
saken ur ett annat perspek-
tiv.

– Det kanske är värst för
oss föräldrar, det känns som
att ordet jobbigt inte existe-
rar i Corinnes föreställ-
ningsvärld, ännu.

GUSTAV GRÄNDEBY

gustav.grandeby@nvp.se

SKÄRGÅRDEN ALLMÄNT 
De pengar, den fastig-
het och det testamen-
te en 93-årig man från
Runmarö lämnade ef-
ter sig när han avled
2008 har blivit föremål
för en kostsam tvist. 

Enligt testamentet ska
mannens granne ärva alla
hans banktillgångar och
hans hus ska tillfalla Djurö,
Möja och Nämdö församling.
Mannens enda legala arv-
inge, hans brorsdotter, näm-
ns inte i testamentet.

Övertygad om att testa-
mentet inte speglar hennes

farbrors sista vilja valde där-
för brorsdottern att lämna
Monte Carlo, där hon är bo-
satt, för att få testamentet
ogiltigförklarat.

Fastställt av tingsrätten
Nacka tingsrätt har nu, efter
att ha hört bland annat tes-
tamentsvittnena och den

kyrkoherde som hjälpte
mannen att upprätta testa-
mentet, kommit fram till
slutsatsen att testamentet är
giltigt.

Den avlidne mannen har
vid undertecknandet ”inte
svävat i villfarelse om testa-
mentets innehåll och dess in-
nehåll motsvarar hans vilja”,

sammanfattar tingsrätten.
Brorsdottern ska, enligt

domen, ersätta grannen och
församlingen för deras rätte-
gångskostnader på samman-
lagt 419 660 kronor.

JENS KREY

jens.krey@nvp.se

Granne och församling vinnare i testamentstvist

Corinnes trasiga höfter 
upptäcktes inte på tre år

”Vi brukar prata med Corinne om vad vi ska göra när gipset är borta”, säger mamma Denice, som vill blicka framåt. FOTO: EVELYN UNGO

BOO VÅRD
BVC-journalerna visade en sak och verklighe-
ten en annan. Det var först efter tre år som lä-
karna upptäckte att Corinnes höfter var ur led.

– Har vi otur får hon vara gipsad ett år, säger
mamma Denice Svensson.



Brunns rektor
har sagt upp sig
INGARÖ I förra veckan kun-
de Magnus Persson, rektor
på Brunns skola, glädja sig
åt att skolans gamla skulder
kan strykas. Nu har han sagt
upp sig. 

”Det förändringsarbete
som återstår innan Brunns
Skola fullt ut är det naturliga
första valet på  Ingarö kräver
ett tydligt ledarskap och an-
svarstagande på alla nivåer.
Min bedömning är att det
finns inom Brunns skola, in-
om pro V, men behöver för-
bättras inom den del i kom-
munen som rör skolan”, skri-
ver Magnus Persson i sin av-
skedsansökan.

Persson riktar bland annat
kritik mot hanteringen av den
infekterade betygsutredning-
en, som NVP skrivit om.

NOTERAT
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Personalflykt på byggkontoret

Som NVP berättat tidigare
har personalen på bygg- och
miljökontoret varit kritisk till
att kommunen numer saknar
en bygglovschef, något man
anser urholkar specialkom-
petensen. 

Kritiken nådde stadsdirek-
tören Magnus Hedenfalk och
kontorschefen Carina Molin
redan innan beslutet om
omorganisationen genom-
fördes. Men enligt dem prio-
riteras ledarskapsförmåga
före specialistkunskaper. 

Ett argument som en av de
anställda handläggarna som
NVP har varit i kontakt med
har svårt att förstå:

– Det händer att kunder är
missnöjda med mitt bygg-
lovs beslut och vill prata med
chefen. Då vill de ha en chef
med sakkunskap. 

Åtta personer slutar
Men oavsett vem som har rätt
eller fel kan omorganisationen
ha fått konsekvenser. Under
de senaste fyra månaderna har

åtta av 28 anställda sagt upp
sig, enligt uppgift till NVP.

Carina Molin kan bekräfta
att sex personer slutat, men
enligt den information hon
har fått har det inget direkt
samband med omorganisa-
tionen. 

Däremot finns oro för att
fler kan komma att lämna si-
na tjänster.

– Ja, det är vad jag har hört
ryktesvägen, säger Carina
Molin.

När det gäller själva kärn-
frågan står hon ändå för be-
slutet att inte tillsätta en ny
bygglovschef med specialist-
kunskaper.

– I min värld är det inte
chefen som är den yttersta
specialisten, utan handläg-
garna. 
Hade det ändå inte varit

bättre att tillsätta en ny
bygglovschef, eftersom det
är så efterfrågat?

– Nej, det har varit hög per-
sonalomsättning under lång
tid ändå, så vi kunde inte fort-
sätta i samma hjulspår. Mitt
mål är att skapa en modern
arbetsplats som är attraktiv
att jobba på. Och jag tycker att
jag har en väldigt kompetent
personal, så jag är inte orolig.

Garanterar längre köer
Det är däremot personalen. 

Oavsett om nya handläg-
gare rekryteras, istället för
dem som slutar, finns en be-
stämd uppfattning att turbu-
lensen redan i höst kommer
att påverka Värmdöborna i
form av längre handlägg-
ningstider – tvärtemot syftet
med omorganisationen.

– Garanterat. Problemet är
att Värmdö har fått ett dåligt
rykte så risken är stor att vi
får oerfarna handläggare, sä-
ger en anställd.

I vissa delar anser persona-
len att beslutsunderlaget in-
för omorganisationen varit
direkt felaktigt. Bland annat
när flera andra kommuner,
som Tyresö, Solna, Salem
och Södertälje, påstås ha
chefer utan specialistkun-
skaper.

”Efter att ha kontaktat des-
sa kommuner kan vi konsta-
tera att alla utom en (Salem)
besitter personal på led-
ningsnivå med fördjupade
kunskaper inom plan- och
bygglagen”, skriver persona-
len i ett brev.

ANDERS MILDE

anders.milde@nvp.se

Åtta personer har slutat, risk för att bygglov dröjer i höst
VÄRMDÖ PLANER
En ny och effektivare organisation, eller en ar-
betsplats som de anställda flyr? Klart är i alla
fall att många på bygg- och miljökontoret har
sagt upp sig.

Det kan innebära längre handläggningstider
för bygglov i höst.

VÄRMDÖ PLANER
Värmdös före detta
bygglovschef Kerstin
Risberg  har svårt att
förstå att hon inte er-
sätts.

Kerstin Risberg har nyligen

gått i pension. Men hon ger
ändå sitt fulla stöd till sina
gamla kollegor. Precis som
de, anser hon att en ny chef
med specialkunskap behövs.

– Det viktigaste är att hand-
läggarna har stöd, ett boll-
plank att gå till med sina pro-

blemärenden, säger Kerstin
Risberg.

Hon utesluter inte att de
många uppsägningarna på
miljö- och byggkontoret
hänger ihop med omorgani-
sationen.

– Det finns ett missnöje,

men framförallt tror jag att
det finns en känsla av otrygg-
het bland handläggarna.

Hon tror att man redan nu
kan räkna med längre hand-
läggningstider i höst, efter-
som det tar tid för ny perso-
nal att bli varm i kläderna.

Men risken för följdpro-
blem är allvarligare än så,
anser Kerstin Risberg.

– Framförallt finns en risk
att det blir dåliga, för att inte
säga felaktiga, beslut.

ANDERS MILDE

Förra chefen: ”Finns en risk för felaktiga beslut”

Magnus Persson lämnar rek-
torssysslan på Brunns skola.
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NACKA POLITIK
Fler hyresrätter, mer
spårtrafik och mindre
offentlig verksamhet i
privat regi är vad
Vänsterpartiet i
Nacka vill inför hös-
tens val. NVP ringde
upp Agneta Johans-
son och pratade om
simhallar, handels-
struktur och det kom-
munistiska spöket.
– I snabb takt så har det bara
på Henriksdalsberget och i
Ekudden försvunnit bortåt 
1 000 hyresrätter, säger Ag-
neta Johansson, andranamn
på partiets valsedel till kom-
munfullmäktige.

För att få fart på byggandet
av hyresrätter vill därför
Vänsterpartiet, tillsammans
med resten av opposition, att
det bildas ett nytt allmännyt-
tigt bostadsföretag. Enighet i
fullmäktige finns, men än så
länge inga konkreta förslag.

Simhall och skattehöjning
Vänsterpartiet driver sedan
början av 1980-talet frågan
om en simhall i Orminge och
arbetar också för att skapa
andra mötesplatser och kul-
turlokaler i olika kommun-
delar.

– Vi avsätter pengar varje år
för sådana satsningar och sä-
ger inte generellt nej till skat-
tehöjningar för att finansiera
dem, säger hon och uppskat-
tar en höjning till cirka 25 öre.

Ett annat förslag är spår-
trafik till Orminge, och även
om Agneta Johansson är
medveten om att det är en
långsiktig satsning, är hon
samtidigt hoppfull och vill
att arbetet ska kunna påbör-
jas under kommande man-
datperiod.

Vänsterpartiet är kritiskt till
det kundvalssystem som finns
i Nacka och anser att det var-
ken garanterar mångfald eller
kvalitet, samt att det kräver en

Vad betyder kommunism
för dig?
– För mig är det inte något
negativt ord, och har ingen-
ting med Sovjet att göra. Det
handlar om något som är
jämställt och gemensamt.
Finns det någon fråga där
solidaritetstanken kom-
mer i konflikt med vad
som skulle vara bra för
kommunen?
– Det är brist på utbildade
förskollärare i Nacka och
försöker vi locka hit dem
är det klart att de försvin-
ner någon annanstans. Vi
tycker att problemet ska
lösas med vidareutbild-
ning och då kan ju jag
tycka att det är bättre att
en kommun med god eko-
nomi, som Nacka, står för
den kostnaden än en kom-
mun med sämre ekonomi.
Ni vill avskaffa vårdnads-
bidraget, är det inte bra
att de föräldrar som vill
vara hemma med sina
barn kan få ekonomisk
kompensation?
– Vårdnadsbidraget kräver
att den andre föräldern är
högavlönad då det bara rör
sig om cirka 5 000 kronor i
månaden, så någon ekono-
misk kompensation är det
inte fråga om. För de som
inte har höga löner är det
inget alternativ, så vi tyck-
er att det är transfering åt
fel håll och ett steg tillbaka
när det gäller jämställdhet,
då det nästan bara är kvin-
nor som tar ut det.

Förra valet
Vänsterpartiet fick i 2006
års kommunval 2 157 rös-
ter i Nacka. Det motsvarar
4,37 procent av rösterna
och gav partiet två av
kommunfullmäktiges to-
talt 61 mandat.

Tre  frågor till 
Agneta Johansson

”Det är svårt att riva de 
köpcentrum som redan finns”

NVP granskar de
lokala partierna

Vecka 26

Vecka 27

Vecka 28

Vecka 29

Vecka 30

Vecka 31

Vecka 32

Vecka 33

kostsam kontrollapparat.
– Man kommer antingen ha

en överkapacitet eller tvingas
till ”brandkårsuttryckningar”
för att se att det finns platser i
exempelvis grundskolan, sä-
ger Agneta Johansson.

Partiets lösning är att kom-
munen till större del tar över
hemtjänst-, förskole- och

skolverksamheten och att ett
eventuellt överskott i verk-
samheten går till kvalitets-
förbättringar, som högre
personaltäthet och mindre
barngrupper, i stället för till
”aktieutdelningar”.

På sikt vill partiet bland
annat satsa mer pengar på
fler närcentrum.

– Det är svårt att riva de
köpcentrum som redan finns
men vi vill inte satsa pengar
på att bygga en handels-
struktur med stora centrum-
anläggningar, förklarar Ag-
neta Johansson.

JENS KREY

jens.krey@nvp.se

FOTO: JENNY FREJING

Sålde svarta 
jordgubbar
NACKA En äldre kvinna polis-
anmäldes på onsdagsefter-
middagen för brott mot ord-
ningslagen. Brottet: hon hade
sålt jordgubbar utan tillstånd.
Det troliga är att det var en
annan jordgubbsförsäljare
som via telefon angav kvin-
nan för polisen. Nackas jord-
gubbsförsäljare har nämligen
bra koll på sina konkurrenter
och speciellt på dem som
misstänks sakna tillstånd.

Kvinnan uppger att hon
sökt tillstånd för jordgubbs-
försäljning hos kommunen.
Men då hon inte kunde visa
upp något tillstånd för poli-
sen är hon alltså tillsvidare
misstänkt för brott mot ord-
ningslagen då hon 14.20 på
onsdagen i midsommarveck-
an sålt jordgubbar vid Or-
mingeleden utan tillstånd. 

Värmdöbo åtalas
för kartongbluff
VÄRMDÖ En man i 50-års-
åldern från Värmdö åtalas för
bedrägeri. Enligt åtalet ska
mannen i slutet av september
2008 försökt lura Coop Fo-
rum Värmdö på en dvd-recor-
der värd 2 495 kronor genom
att stoppa ner den i en kar-
tong tillhörande en bilbarn-
stol. Då bilbarnstolen endast
var värd 299 kronor betalade
mannen 2 196 kronor för lite,
resonerar åklagaren.

NOTERAT

1. Epatraktor och moped i
olycka vid Gustavsberg
Mopedföraren fördes lind-
rigt skadad till sjukhus.
2. Blixtnedslag i Boo
Vinden på en villa på Skif-
tes vägen började brinna,
ingen kom till skada
3. Helgen i korthet
Om fylla, smitningsolyckor,
inbrottsförsök och solbad -
ande i Mölnviksrondellen.

Mest läst på
NVP.se (17-23/6)



Ännu ett bakslag
för rodelklubb 
SALTSJÖBADEN I våras av-
slöjades bidragsfusk i Salt-
sjöbadens rodelklubb, vilket
ledde till att klubben gick
miste om kommunala bi-
drag på 70 000 kronor. Nu
står det klart att klubben
dessutom måste betala till-
baka 20 000 kronor till kom-
munen. Summan motsvarar
en femtedel av de bidrag
som kommunen betalade ut
2007. Anledningen till åter-
betalningskraven är att
klubben inte har kunnat visa
upp sina närvarokort för
2007. Att klubben inte mås-
te betala tillbaka hela bidra-
get beror på att kommunen
inte vill äventyra ungdoms-
verksamheten i framtiden.

NVP förtydligar 
NACKA NVP har tidigare skri-
vit (nr 24/2010) att Vikdals-
vägen i Nacka har 
höga halter av bensen i luf-
ten. Värdet på 3,7 mikro-
gram per kubikmeter luft
behöver dock inte vara repre-
sentativt för hela gatan. Det
var endast vid platsen Vik-
dalsvägen/ Griffelvägen som
luftkvaliteten beräknades.

NOTERAT
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NACKA TANDVÅRDSTEAM 
Tandläkarna 
Lisa Andersson, Niclas Wallenborg, Bo Wallenborg

Telefonstigen 2 • 131 39 Nacka
www.nackatandvardsteam.se

TIDSBOKNING 08/718 22 80

Sommaröppet

En riktig skön sommar önskar

I sommar kommer vi på Nacka
tandvårdsteam ha öppet vissa
tider för utökad service.

Take it easy!

www.stihl.se

Med rätt maskiner går trädgårdsarbetet enklare 
och snabbare. Och du får mer tid att njuta i vår.

Gräsklippare 
VIKING iMow
MI 555 C

Nyhet!

Bäst 
i Test

Råd & Rön # 3/2010

VIKING MB 545 V fi ck guldmedalj.
Vill du ha en gräsklippare som sparar tid och klipper bra 
på alla typer av gräs – då skall du satsa på en VIKING. I 
Råd & Rönsstora gräsklippartest (# 3/2010) får både en 
el- och bensinmodell högsta poängen.

www.stihl.se

Mölnvik S, Orions väg 1 (bakom Rusta) • Tel. 08-570 222 17ETABLERAD SEDAN 2000

Persienkajal Orientmattor AB
Ektorpsv 4 (i Ektorps Centrum) Nacka
Mån-fre 11-18, Lör 10-16
08-716 27 23, www.persienkajal.just.nu

UPP TILL

50%
rabatt på tusentals
utvalda handknutna 

äkta mattor.

20%
rabatt på röllakan

och ryamattor.

20%
rabatt på reparation

och rengörning av alla
sorters mattor.

SOMMARREA

Tre gratisidéer 
–sen kostar det
Jag har uppfunnit massor av oumbärliga saker som hade
kunnat göra mig till mångmiljonär om jag hade varit en
driftig person. Det är jag inte. Jag är tyvärr lat, och så börjar
blicken flacka hit och dit när någon vill diskutera hur jag
rent praktiskt ska gå till väga efter att en idé har fötts. Det
är själva födelseögonblicket som får hjärnan att surra. När
ögonblicket har passerat stannar motorn tvärt och vilar sig
till nästa gång. Jag är alltså ingen sån som ni kan läsa om i
Svenskans näringslivsbilaga: ”Jag ger aldrig upp, därför har
jag lyckats mot alla odds”. Jag är en sån som ger upp direkt.
Därför finns inte de oumbärliga sakerna i tredimensionell
form utan mer i molnform. Tankemolnform. 

Men nu har stunden kommit då jag storstilat tänker dela
med mig till dig som är en kompletterande personlighetstyp
till min egen. Så här. Idé nummer ett. Den är egentligen
skräddarsydd för stjärnkocken Markus Samuelsson men ef-
tersom jag inte orkar leta upp honom där på lyxkrogen Aqu-
avit i New York låter jag den sväva ut
här i NVP. Ni kan väl förmedla den vi-
dare om ni ser honom. Han har nämnt
att han inte gärna slänger mat. Mar-
kus, gå hela vägen, öppna restaurang
”Rest-aurant” bredvid Aquavit och
servera enbart rester från moderskep-
pet! Skulle bli succé direkt. Resterna
är ju inte ruttna såklart utan fullt ätba-
ra men otillbördiga att servera på
toppkrogen. Studenter skulle vallfär-
da, och säkert Angelina Jolie och Brad
Pitt också, och sen skulle hela skådespelareliten sitta där och
känna sig rätt i tiden. Erkänn att det är bra! 

Idé nummer två är stulen från finska staten. De delar se-
dan krigets dagar ut babypaket till alla nyblivna mam-
mor. Paketen är gigantiska och innehåller i princip alla
kläder och annat en bebis kan behöva det första året. Kar-
tongen har dessutom en skumgummimadrass i botten
och kan alltså användas som säng den första tiden. Jag
vet, för mina föräldrar köpte loss ett sånt paket från Fin-
land när vår äldste son föddes. Han var den ende babyn i
Gustavsberg som alltid hade body och sparkbyxor i beige,
med en jordgubbe på. Mansikka stod det ovanför jord-
gubben. Det betyder just jordgubbe.  Och han sov otroligt
gott i pappkartongen. Vårt lille hittebarn, brukade vi säga
och klappa på jordgubben. Jag vet att det finns nån typ av
simplare babypaket att köpa här i Sverige också, men inte
alls så gedigna och genomtänkta. Gör det ordentligt och
dra in Ikea som samarbetspartner. Varsågod, det var så li-
te. Idé nummer tre: En portabel, batteridriven brödrost
där man lägger in brödet som en cd-skiva och sen lägger
det ovanpå brödrosten när det är klart, där håller den vär-
men i en nedsänkning som har formen av en formbrödski-
va. För singelhushållet, bilen, båten och alla tillfällen där
man måste kunna få sig en rostad macka. Kontakta mig
om ni vill ha mer. Men då kan det kosta en slant …

Tiina Nevala
tiinanevala@hotmail.com

»Han var den
ende babyn i
Gustavsberg
som alltid 
hade body
och spark-
byxor i beige,
med en jord-
gubbe på. «

NÄSTA VECKA är det dags för Patrik
Wiréns krönika.

TIINA NEVALA, 39, har finskt påbrå och bor nuförtiden
i Gustavsberg med sambo och två söner. Arbetar på
bokförlag och gillar att läsa och att skriva.

KRÖNIKA

Läs nästa veckas krönika före alla
andra. Måndagar på NVP.se

Värmdö vill bygga
nytt stödboende
VÄRMDÖ OMSORG
Värmdö kommun har
planer på att inrätta
ett center för unga
missbrukare. 

– Vi har sett beho-
vet under en längre
tid och det är ingen
idé att vänta längre,
säger Stefan Dozzi,
Kd, ordförande i soci-
alnämnden.

Nyligen gav socialkontoret
förslaget att kommunen
skulle inträtta stödboenden
för ungdomar och ensam-
kommande flyktningbarn.
Förslaget rymde fyra lägen-
heter för tolv ungdomar. 

Alla står bakom
Socialnämnden är positiv till
idén och tycker att stödboen-
dena är en viktig delfråga
men att de ska ingå i ett stör-
re center för ungdomar med
missbruksproblem. 

Nämnden vill helt enkelt
inrätta ett vårdcenter i Vär-

mdö för unga missbrukare.
Tanken är att kommunen ska
klara av att hjälpa de drabba-
de ungdomarna under hela
vårdprocessen. Enligt Stefan
Dozzi står samtliga partier
bakom förslaget.

– Vi har funderat på Tors-
by gård och ska titta närmare
på om vi kan köpa in oss eller
hyra delar av gården, säger
han.

Ungdomar skickas iväg
Missbruksproblemen är mer
utbredda bland Värmdös
ungdomar än bland ungdo-
marna i andra kranskommu-
ner. Idag ordnar kommuner-
na plats åt ungdomarna på

kriscenter runt om i Sverige.
Men det är dyrt, och enligt
Stefan Dozzi har inte kom-
munen någonstans att ta
hand om ungdomarna när de
kommer hem igen efter be-
handling. 

– De ungdomar som mår
dåligt, mår väldigt dåligt.
Med ett nytt center i Värmdö
har fler möjlighet att söka
hjälp, dessutom tror jag att
många mår bra av att ha sina
anhöriga nära. Men det är
bråttom. Ett beslut måste
komma i höst, längre kan vi
inte vänta, säger han.

MARTINA STENERSJÖ

martina.stenersjö@nvp.se

Enligt Alf Widmark, chef för
individ- och familjeomsorg
på socialförvaltningen, är
det svårt att säga exakt hur
många ungomar som får
vård utanför kommunen
varje år och vad det kostar. 

– En vårdplats kostar unge-
fär 1 500 kronor per dygn.
Normalt sett köper vi tre 
helårsplatser och då blir
summan runt 1,6 miljoner
kronor, säger Alf Widmark.

Ingen prislapp på befintlig vård

Dozzi: ”Vi har funderat på Torsby gård”



”Förslaget är 
inte förankrat –
inga pengar
finns före 2021”
NACKA/VÄRMDÖ PLANER
Handelskammaren är ute
och cyklar. Förslaget är inte
förankrat i den planering
som finns för kollektivtrafi-
ken, kommenterar Erik
Langby, M.

Som kommunalråd i Nacka
och ordförande i regionplane-
nämnden har han varit med i
det mångåriga arbetet med Salt-
sjöbanan och Danvikslösen.

– De är ute och cyklar. Den
här rapporten blir inte fram-
gångsrik vad gäller att få något
nytt att hända. Tunnelbanan
kan inte ersätta Saltsjöbanan. 

Han är dock inte förvånad
över rapporten.

– De har legat på under de
senaste åren att de vill se en
tunnelbana. Och det är posi-
tivt, allmänt sett, att närings-
livet deltar i samhällsutveck-
lingen Men regionplanen var
uppe till beslut i maj och alla
partier är överens om att tun-
nelbanan inte ryms i utbygg-
naden under 2010 till 2021.
Den kommer inte att tränga
ut någon av de satsningar
som finns nu. 
Men enligt handelskam-
marens rapport är tunnel-
bana den billigaste och ef-
fektivaste lösningen på
kollektivtrafien.

– Man kan inte ta generel-
la normer för olika system.
Man måste se till vilka trafik -
uppgifter vi har att lösa. Salt-
sjöbanan och Tvärbanan har
andra uppgifter än tunnelba-
nan. Vi är absolut emot en
bussförsörjning mellan Salt-

sjöbaden och Sickla. Saltsjö-
banan ska gå från Solsidan
och Grand Hotel och sluta i
Slussen.

Enligt Erik Langby kan en
tunnelbana till Nacka och Vär-
mdö bli aktuell tidigt under
2020-talet. Den kan då kom-
ma att ha sin sträckning via
Sofia, Sickla och Nacka
centrum. 

LENNART SPETZ

lennart.spetz@nvp.se

NACKA
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NACKA/VÄRMDÖ PLANER
Stockholms han-
delskammare upp-
manar politikerna i
Nacka, Värmdö,
Stockholm och SL att
snabbt ändra priori-
teringarna för hur
kollektivtrafiken ska
byggas ut sydost om
Stockholm. 

Konsultföretaget WSP har på
handelskammarens uppdrag
analyserat situationen och
slutsatserna går på tvärs mot
de planer som politikerna ar-
betat med under flera år. 

Handelskammaren anser
att en konvertering av Salt-
sjöbanan ska skjutas på
framtiden och att en satsning
på tunnelbana prioriteras. 

Både konverteringen och

Danvikslösenprojektet blir
mycket kostsamma lösning-
ar till mycket liten nytta. De
uppskattade kostnaderna för
Danvikslösen har dessutom
ökat kraftigt under de senas-
te åren, enligt rapporten.

Danvikslösen, som inne-
bär att Värmdöleden och
Saltsjöbanan byter plats vid
Henriksdal är dessutom en
kollektivtrafiklösning anpas-
sad för Sjöstadens 10 000 in-
nevånare och inte för Nackas
och Värmdös 120 000.

Rapporten pekar också på
de trafikstörningar som kon-
verteringen och Danvikslösen
kommer att medföra och på
att arbetena kommer att hind-
ra byggandet av bostäder un-
der flera år. LENNART SPETZ

”Tunnelbana är
billigast – gör
en satsning nu”
Stockholms handelskammare vill se helt
ny inriktning för kollektivtrafiken

Erik Langby och Anna Versäll.

Tunnelbanan har inte
byggts ut sedan 1985.
Slussen är en flaskhals
som skulle avlastas av att
blå linjen förlängs sju kilo-
meter till Nacka. Tunnel-
bana är det billigaste sla-
get av kollektivtrafik sett
till kostnad per personkilo-
meter. Kostnaden per kilo-
meter (både byggande och
drift) är 5:16 kronor. Mot-
svarande kostnad för buss
(inklusive gatukostnader)
är 13:71 och för spårväg
16:61. Tunnelbanan blir bil-
lig därför att många kom-
mer att välja att åka med
den. Sickla föreslås bli by-
tespunkt mellan Saltsjö-
banan, tvärbanan och tun-
nelbanan. KÄLLA: 

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE

Rapporten

Läs rapporten på
www.chamber.se

”Tjänstemän
är för t-bana –
Saltsjöbanan
ska vara kvar”

NACKA/VÄRMDÖ PLANER
– Ju längre planeringen av
Danvikslösen går desto
tydligare ser vi att tunnel-
bana är det enda rimliga,
säger Handelskammarens
näringspolitiska chef An-
na Versäll.

Enligt Anna Wersäll sä-
ger tjänstemän på Tra-
fikverket och SL i infor-
mella samtal samma sak –
man får för dålig kapaci-
tet och det kostar för
mycket.
Varför engagerar ni er i
den här frågan?

– Det är viktigt för hela
regionen att folk kan ta sig
till Nacka och Värmdö och
de företag som kan etable-
ra sig där. Att människor
ska kunna ta sig till jobbet
är det viktigaste för Stock-
holms näringsliv. 

Om mindre trafik behö-
ver kunna nå Slussen kan
dessutom marken på både
Stadsgården och Slussen
användas till annat.

– Det är inte heller så att
Saltsjöbanan ska läggas
ner. Den ska rustas istället
för att konverteras, säger
Anna Versäll. Saltsjöba-
nan måste rustas i alla fall,
så det ska man göra. 

– Men jag tror inte att
man kan vänta in på 20-ta-
let innan en tunnelbana
börjar byggas. 

LENNART SPETZ
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HOS OSS FÅR ALLA RÅD ATT SE

30%
på solglasögon

Kan ej kombineras med andra erbjudanden   

1kr
Synundersökning

Gäller endast med denna kupong. Önskas recept debiteras fullt pris. 

40%
på solglasögon

Kan ej kombineras med andra erbjudanden   

v. 26

v. 28-29

v. 27

v. 30

Hur länge vågar du vänta?

2 för 1
+ Polaroid solskydd

Vid köp av kompletta glasögon bjuder vi på ett extra par från utvalt

sortiment. Styrka +-6/-2. Kan ej kombineras med andra erbjudanden  

VÄRMDÖ PLANER
Byggnämnden har
gett indirekt klarteck-
en för att förbereda
bygget av den nya
sporthallen i Gran-
tomta, trots att rit-
ningar saknades.

– Skandal, tycker
Stefan Mårtensson, C.

Förra måndagen gjordes
upphandlingen av den nya
sporthallen klar, sedan kom-
munstyrelsen antagit ett av
de inkomna anbuden. Men
redan dagen därpå var det
dags för nästa beslut i bygg-
nämnden – lite väl tidigt, en-
ligt Stefan Mårtensson.

– Beslutet om marklov
skulle fattas utan kompletta
handlingar, till exempel viss-

VÄRMDÖ GRANTOMTA
Kommunens upp-
handling för den nya
idrottshallen i Gran-
tomta är klar. Företa-
get NCC gick vinnan-
de ur striden. 
Hallen blir 1 600 kvadratme-
ter stor och ska rymma både
skol- och föreningsidrott.
Det kommer även finnas

plats för åskådare. Två
skolklasser ska kunna utnytt-
ja hallen samtidigt och avde-
las med en ridåvägg.

Erik Pettersson, M, ordfö-
rande i byggnämnden kän-
ner sig nöjd.

– Det blir en traditionell
sporthall. Jag har sett model-
len och den ser väldigt posi-
tiv ut, säger han. Det fanns ju
vissa uppställda krav på hur

hallen skulle se ut. Utseende-
mässigt tycker jag inte det
fanns någon anledning till
att tveka.

Bygget planeras komma
igång tidigt i höst och hallen
beräknas stå färdig i juni näs-
ta år. Den totala kostnaden
väntas hamna på 26 miljoner
kronor.

MARTINA STENERSJÖ

martina.stenersjö@nvp.se

NCC får bygga sporthallen

Kritik mot klartecken
för ny Grantomtahall
C: ”Skandal att man inte lyssnat på länsstyrelsens kritik”

Tipsa NVP om 
en nyhet
Ring 555 266 20 eller 
mejla red@nvp.se

NVP

te vi inte hur hallen ska se ut.
Ändå fattade nämnden be-
slut om att låta byggnämn-
dens arbetsutskott besluta
om marklov, säger Mårtens-
son, som protesterade mot
tillvägagångssättet.

Han menar att kommunen
i första hand måste ha ett
bygglov att stödja sig mot in-
nan man kan släppa fram
grävskoporna.

– Det är skandal att bygg-
nadsnämnden inte lyssnar
på den grava kritik vi tidiga-
re fått från Länsstyrelsen om

hur marklov används, säger
Stefan Mårtensson.

Han menar att tillväga-
gångssättet dessutom riske-
rar att undergräva kommu-
nen trovärdighet:

– Det blir en gräddfil för
kommunen, varken privat-
personer eller företag skulle
behandlas på samma sätt.
Det här är illa för tilltron till
att alla ska behandlas lika.

Sprängningar i sommar
Erik Pettersson, M, ordföran-
de i byggnämnden, ser inga

problem med att man låtit ar-
betsutskottet besluta om
marklov innan man sett hal-
lens utseende.

– Det är för att arbetet med
sprängningarna ska komma
igång under sommaren, när
inga barn finns i närheten.
När en detaljplan är antagen
och vunnit laga kraft kan in-
te kommunen neka marklov.
Då kan inte jag se att det
finns några hinder.

ANDERS MILDE

anders.milde@nvp.se
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VÄRMDÖ KULTUR
Grosshandlarvillan
Älggården ska rivas,
trots att Värmdös kul-
turavdelning har före-
språkat att den beva-
ras. Rivningen möter
kritik, men är enligt
det ansvariga företa-
get nödvändig.

Älggården vid Mörtnäs bygg-
des 1915 av grosshandlaren
Ernst Carl Bäcker. Sedan dess
har den bara ägts av ytterliga-
re en familj. Därför är den i re-
lativt orört skick både ut- och
invändigt, enligt en kulturhi-
storisk värdering som gjordes
av Värmdös kulturavdelning
i samband med att huset sål-
des för fem år sedan. Slutsat-
sen i värderingen är att huset
bör bevaras och underhållas
med varsamhet.

Ändå är rivningen av huset
nära. Rivningslovet gavs re-
dan 2006, och motiverades
med att det inte fanns något
skydd för huset i detaljplanen.

Nu har NCC, på uppdrag
av fastighetsutvecklingsbo-
laget Alm, påbörjat bygget av
16 bostadsrättsparhus på
platsen. 

“Huset i dåligt skick”
Efter sommaren ska Älg-
gården rivas. Enligt Alms
vd Joakim Alm är anled-

ningen att huset är i så då-
ligt skick.

– Det går inte att bevara.
Det är tråkigt att det har stått
och förfallit så länge. Om hu-
set hade varit i gott skick är
det möjligt att vi hade beva-
rat det. Då hade det haft ett
värde i sig, säger han.

Stephan Fickler, verksam-
hetsledare på Svenska bygg-
nadsvårdsföreningen, är kri-
tisk till att rivningen får ske och
har satt upp gården på före-
ningens så kallade gula lista,
en lista över svenska byggna-
der och miljöer som är hotade.

– Det är ett fantastiskt hus,
som är arkitektoniskt och
kulturhistoriskt värdefullt. I
dag skulle ett likadant hus i
Bromma eller Djursholm ab-
solut inte rivas. Grosshand-
larvillor växer inte på träd,
säger han.

Borde ses som en resurs
Han tycker att det är synd att
huset inte ses som en resurs i
stället för något som står i vä-
gen för den nya bebyggelsen. 

– Jag tror att området skul-
le tjäna på att huset var kvar
och ge det en historisk
förankring. Rätt person eller
rätt företag skulle absolut se
möjligheterna. 

NVP har tidigare berättat
om ett förslag från Socialde-
mokraterna om att Värmdö
kommun borde inventera

kulturhistoriskt värdefulla
byggnader. I våras avslogs
förslaget, eftersom det sak-
nades pengar i kommunen. 

Anna Hellgren Wester-
lund, S, var en av dem som
kom med förslaget. Hon är
inte insatt i historiken kring
Älggården, men tycker att
samma problematik åter-
kommer i kommunen.

– Det spelar ingen roll om
kulturavdelningen säger att
ett hus ska bevaras. En fastig-
het blir ju mer värd när man
kan bygga flera bostadsrätter
på den. Det är hela tiden
marknaden som styr. Jag
skulle vilja att man kunde ta
mer hänsyn till kulturella
aspekter, säger hon.

”Inventering vore bra”
Erik Pettersson, M, ordföran-
de i bygg-, miljö- och häl-
soskyddsnämnden, är inte
heller han insatt i sakfrågan.
Men han konstaterar att vil-
lan inte kan ha setts som till-
räckligt värdefull.

– Visst vore det bra med en
inventering för att få frågan
belyst. Men sedan måste man
alltid göra en bedömning
från fall till fall. Jag tycker
också att det är viktigt att vär-
defulla byggnader bevaras. I
centrala Gustavsberg finns ju
till exempel hus som är vikti-
ga för eftervärlden, säger
han. HANNA BÄCKMAN

Grosshandlar-
villa rivs – trots
att experter 
vill bevara

Älggården vid Mörtnäs. FOTO: JENNY FREJING

Åtal för tre brott
– samma natt
VÄRMDÖ En 18-årig man
från Värmdö åtalas för tre
olika brott som ska ha ägt
rum i början av april i år.

Först tankade mannen 60 li-
ter bensin för motsvarande
799 kronor – utan att betala
– på en mack på Skärgårds-
vägen. När han lämnade
macken följde en väktarbil
efter honom. Mannen stan-

nade då sin bil och backade
in i väktarbilen så att främre
delen av bilen blev intryckt.
Då mannen dessutom sak-
nade giltigt körkort åtalas
han nu för olovlig körning,
snatteri och skadegörelse.

NOTERAT



SALTSJÖBADEN

Bidrag ger Skota h
SALTSJÖBADEN FRITID
Genom stiftelsen 
Skota hem kan 
rörelsehindrade per-
soner segla, på sam-
ma villkor som andra.
Nu har stiftelsen blivit
garanterad pengar
från kommunen i fem
år framöver.

Det är bra vind ute på Bag-
gensfjärden. Dick Andersson
och Allen Barendsen sitter i
varsin tvåfyra och tar tillvara
vindkraften bäst det går.

Dick Andersson har aldrig
seglat förut och får hjälp från
personalen på Skota hem,
medan Allen Barendsen har
varit ute ganska mycket ”i sitt
tidigare liv”.  Han syftar på li-
vet före olyckan i höstas, som
gjorde honom delvis för-
lamad.

– Segling är lite som att
cykla. Om man en gång lärt
sig det, sitter det. Men nu,
när jag bara har en fungeran-
de arm och ingen stabilitet i
kroppen, blir det svårare, be-
rättar han en stund senare,
åter på fast mark.

Alla klarar att segla
Skota hems båtar är anpassa-
de för personer med funk-
tionshinder. Grundtanken är
att alla, oavsett handikapp,
klarar av seglingen i båtarna.
Det kan räcka med att kunna
röra ett par fingrar och föt-
terna för att kunna segla obe-
hindrat.

– För många är det en stark
upplevelse att känna att de
klarar av något som de aldrig
har gjort förut, säger Emma
Hallén, som är verksamhets-
ansvarig.    

Hon har jobbat på Skota
hem i tolv år och har sett seg-
lingscentret växa. De senaste
åren har runt 700 barn och
vuxna per säsong fått segla.

En del av dem är medlemmar
som kommer regelbundet,
andra kommer någon ensta-
ka gång.

Ofta knapert
En så välutnyttjad verksam-
het kostar förstås mycket
pengar. Skota hem får bidrag

från flera håll, men det har
ändå ofta varit knapert. Att
en av gummibåtarna, värd
ett par hundra tusen kronor,
nyligen blev stulen förbätt-
rar inte situationen.

Ett orosmoment har varit
att stiftelsen behövt söka
pengar från Nacka kommun

• Stiftelsen Skota hem grun-
dades 1987 och verksamhe-
ten i Saltsjöbaden startade
ett par år senare. 
• Efter att seglaren Marit
Söderström 1994 startade
projektet ”Segling utan
gränser”, etablerades seg-
lingscentret för personer

med funktionshinder. 
• Centret är unikt i Norden. 
I dag är nätverket kring stif-
telsen stort. 
• Förutom Nacka kommun
finansieras Skota hem av
Allmänna Arvsfonden, när-
ingslivet och bidrag från
fonder.

Stort nätverk kring Skota hem

Allen Barendsen har seglat
tidigare, men det var innan
han råkade ut för en olycka.

FOTO: JENNY FREJING

TRE TASSAR
HUNDDAGIS

Saltsjöbaden
Öppnar i augusti

För mer info ring eller maila

0738-27 72 72
caisablomberg@spray.se
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Dubbelfjädrande resårmadrass
med pocket resårsystem. Avtagbar tvättbar klädsel. 
90x200 cm med bäddmadrass Vitsippa 60. 

Erbjudandet gäller Hilding Family Resårsäng 90x200 cm 
med bäddmadrass Vitsippa 60. Finns även i andra storlekar. 

Ord. pris 6 200:- 
4 990:-
Paketpris

“EN RIKTIGT BRA AFFÄR”

FORUM NACKA, gamla delen. PLAN 4 (brevid Clas Ohlson). TEL 08-718 50 75

KÖP 3 HIMLA-
PRODUKTER

BETALA FÖR 2
(Vi bjuder på den billigaste)
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hem vind i seglen

en gång om året. Det har lett
till att det har varit svårt att
planera.

Lovar bidrag i fem år
Men nu vill kommunen stöd-
ja stiftelsen mer långsiktigt.
Skota hem ska få bidrag på
minst 150 000 kronor om
året under kommande fem
år, lovar Nackas kommunal-
råd. 

– Det är så extremt skönt
att veta att de här pengarna
kommer kontinuerligt. Nu

kan vi syssla
med det vi är
bra på istäl-
let för att
skriva an-
sökningar,
säger Emma
Hallén.

Det när-
maste projektet för stiftelsen
är att få till en säsong nästa
år. Därefter finns planer på
att satsa mer på ett idrottsligt
plan, alltså att få fler med-
lemmar att börja tävla. 

Dick Andersson, debutseg-
laren, har sannolikt en bit
kvar tills han kan ställa upp i
några tävlingar. Men en sak
är säker: Han ska segla fler
gånger.

– Det här vill jag göra om!
Jag skulle ha kunnat hålla på
i flera timmar. Men det var
tur att jag hade en följebåt,
annars hade jag väl hamnat
på Åland, haha, säger han.

HANNA BÄCKMAN

hanna.backman@nvp.se

Emma Hallén

Debutseglaren Dick Andersson har redan planer på att ge sig ut igen.            FOTO: JENNY FREJING



Misshandlade
frun med en sko
NACKA En man i 50-årsål-
dern, bosatt i Nacka, åtalas
misstänkt för att ha miss-
handlat sin fru i början av
april i år. Mannen ska ha sla-
git sin fru i huvudet, tryckt
ned henne i en säng, dragit
av henne skon och slutligen
slagit henne i huvudet med
skon. Misshandeln ska ha re-
sulterat i smärta, sårskada
och blodvite.

NOTERAT
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Här sker olyckorna i Nacka 

Anledningen till att Nacka-
polisen nu går igenom per-
sonskadeolyckorna är att de
ska få ett underlag för hur de
ska jobba. 

Med facit i hand har man
sedan tillsammans med
bland annat kommunen sett

över vad som kan göras åt de
mest olycksdrabbade sträck-
orna. Och genomgången ver-
kar ha fått resultat. 

En ny planlösning för trafik  -
en över Skurubron är på gång.
Något som förhoppningsvis
får ner antalet olyckor vid

Björknäspåfarten. Den olycks-
drabbade cirkulationsplatsen
vid gamla fläktfabriken vid
Sickla kommer förhoppnings-
vis snart att förses med trafik-
ljus, för att nämna några ex-
empel.

Fartkameror och cyklar
Men det är inte alltid som an-
strängningarna ger resultat,
konstaterar Peter Eneman,
chef för ordningspolisen i
Nacka.

– Stavsnäsvägen är en
olycksdrabbad sträcka och
därför finns det vägkameror
där för att få ner hastigheten.
Men folk kör fort ändå, mel-
lan kamerorna, säger han
aningen uppgivet.

Men det är inte bara bilis-
terna som syndar. När bilis-
terna stannar för rött kör
cyklisterna många gånger
rakt på vilket också kan ge
upphov till personskador vid
övergångsställen.

En annan farlig plats, för
cyklister, är korsningen där
Gamla Värmdövägen möter
Värmdövägen i Finntorp. Bi-
listerna som ska ut på Värm-
dövägen har stopplikt, men
stannar ofta längre fram, och
står då mitt i en korsande cy-
kel bana.

– Sedan tittar de till väns-
ter innan de kör ut och mis-
sar att det kommer en cykel
från höger, säger polisin-
spektör Kjell Larsson, som
sammanställt statistiken i
Nacka polismästardistrikt.

”Var uppmärksamma”
Trafikolyckorna med per-
sonskador har minskat de se-
naste åren, men det är enligt
Kjell Larsson, en minskning
som inte kommer att fortsät-
ta hur länge som helst. Förr

eller senare landar statisti-
ken i vad han kallar ett ”oö-
vervinnligt mål”, en form av
miniminivå för vad som är
rimligt.
Har du några råd till bilis-
terna på Nackas och Värm-
dös sommarvägar?

– Var uppmärksamma,
speciellt vid korsande cykel-
banor, säger Kjell Larsson.

JENS KREY

jens.krey@nvp.se

NACKA/VÄRMDÖ OLYCKOR
665 skadade i trafiken i Nacka och 362 i 
Värmdö, det är de senaste tre årens dystra
facit. Nu manar polisen till uppmärksamhet
på sommar vägarna.

I Nacka
• Björknäspåfarten vid
Skurubron
• Cirkulationsplatsen vid
gamla fläktfabriken i Sickla
• Cirkulationsplatsen vid
Forum Nacka
• Korsningen Gamla Värm-
dövägen/Värmdövägen
vid Finntorp

I Värmdö
• Stavsnäsvägen mellan
Ålstäket och Strömma
• Området kring Gustavs-
bergs Centrum

Källa: Nackapolisen

Några av de farli-
ga vägsträckorna
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och Värmdö

”Stavsnäsvägen är en
olycks drabbad sträcka och
därför finns det vägkameror
där för att få ner hastighet -
en. Men folk kör fort ändå,
mellan kamerorna”, säger
Peter Eneman, chef för ord-
ningspolisen i Nacka.

Varje röd prick på kartan
motsvarar en trafikolycka
där någon person kommit till
skada under 2007-2009.

GRAFIK: NACKAPOLISEN
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Artistkväll 
på Skärgårdskrogen

med grillbuffé på bryggan 395:-/pers

Fredag 2 juli Allsång
med Linda Rapp & Benneth Fagerlund

Gästartist
Pernilla Wahlgren

Välkomna att boka bord!
717 15 60

www.skargardskrog.com

Hundra år gamla bullar
VÄRMDÖ JUBILEUM
Tre generationer har
hållit ugnarna varma
på Stavsnäs hem bag -
eri. Värmdöbor åker
långväga för att få
smaka den populära
Stavsnäslimpan. I år
fyller bageriet 100 år.

Ett gäng gamla aluminium-
kastruller står ihopsamlade
på bakbänken. Alla innehål-
ler smält smör i olika gula ny-
anser. Lite längre bort har
kartonger med jäst staplats,
och en hel pall med vetemjöl
och rågsikt är parkerad vid
ingången. 300 kilo mjöl per
vecka går åt.

Tre generationer
Birgitta Westerberg ger bisk-
vierna en sista piff och dop-
par dem i choklad. Hon är
tredje generationens ägare
av Stavsnäs hembageri. 1992
tog hon över efter pappan,
Anders Westerberg. 

– Det var ett arv av mam-
ma och pappa. Folk härom-
kring ville gärna att det skul-
le vara kvar. Tack och lov
tänkte jag inte då på hur
mycket arbete det skulle bli,

Stavsnäs hembageri fyller ett sekel på onsdag

skrattar Birgitta och tillägger: 
– Jag har jobbat dygnet

runt i 18 år.
Det gjorde även hennes

farmor, Ida Westerberg, som
kom till Stavsnäs från Ingarö
1908 och startade bageriet
två år senare. Vid den här tid-
punkten var Stavsnäs by
centrum och i hamnen var
båttrafiken stor. 

”Limpjagaren”
– De fick till och med ro ut
bröd till öarna här utanför.
Man kallade roddbåten för
Limpjagaren och Idas man,
Axel, hjälpte till att få ut brö-
det, berättar Birgitta.

Även idag kommer det be-

ställningar från omkringlig-
gande öar. Men nu används
de stora motordrivna båtarna
för att transportera brödet.

Bullar och sallad
När Birgitta slog upp porten
som ny ägare hade ryktet
spridit sig som en löpeld och
det var fullt med kunder på
en gång. De första tio åren
såldes mest vetebröd. Det
håller fortfarande i sig bland
kunder som passerat 80-
strecket. 

– Äldre människor vill ha
bullar till kaffet. Yngre frågar
ofta efter sallader och smör-
gåsar, säger Birgitta.

Men Stavsnäslimpan är

bageriets pärla och fortfa-
rande populärast bland kun-
derna. 

Fjärde generationen
Efter 18 år i det lilla bageriet
har det blivit dags för Birgit-
ta att ta farväl av bakbunkar
och ugnsplåtar. På senare tid
har hon utvecklat astma och
kan inte längre jobba kvar. 

Men det finns släkt som är
redo att ta över. Två ungdo-
mar ur generation nummer
fyra jobbar redan i bageriet. 

Först ska 100-åringen fi-
ras, med pompa och ståt, 
i morgon, onsdag.

MARTINA STENERSJÖ

martina.stenersjo@nvp.se

Birgittas Westerbergs farmor, Ida, startade Stavsnäs hembageri 1910. Då roddes beställt
bröd ut med  “Limpjagaren”, till öarna utanför Stavsnäs. FOTO: ELISABETH UBBE

Tre generationer ur släkten Westerberg har drivit Stavsnäs hembageri. Anders ( i mitten) tog
över 1951 och Birgitta (till vänster) 1992. Fjärde generationen står på tur. Emma Åhlén (till hö-
ger), systerdotter till Birgitta jobbar redan i bageriet.

FOTO: ELISABETH UBBE



VÄRMDÖ
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 29 JUNI 2010 19

Försöket görs med en flytande
vågbrytare som placeras i
vattnet. Vågorna som sköljer
över den samlas upp i en bas-
säng där vattnet hamnar på en
något högre nivå än det omgi-
v ande vattnet. I och med det
pressas det inspolade syrerika
vattnet i bassängen ner ge-
nom ett rör till bottnen.

Forskningsprojektet drivs
av IVL Svenska Miljöinstitu-
tet, KTH och Simrishamns
kommun. Christian Baresel är
projektledare.

– Det viktigaste man behö-
ver göra för att kommer åt de
döda bottnarna i Östersjön är
att minska närsaltstillförseln
från land. Syresättning är en
temporär teknisk åtgärd för
att påskynda Östersjöns åter-
hämtning, säger han.  

Vågkraftsprojektet genom-
förs dels i Kanholmsfjärden,
dels i Hanöbukten. En proto-
typ av en vågdriven syrepump

kommer att placeras i Hanö-
bukten, medan Kanholmsfjär-
den kommer att få en motsva-
rade eldriven anläggning. 

– Med en eldriven pump
kan vi mäta exakt hur mycket
ytvatten som transporteras
ner till botten. Det gör att vi får
ett bättre underlag för utvär-
deringen av försöket, säger
Christian Baresel.

Resultaten dröjer
Att man valt Kanholmsfjärden
beror dels på att den är djup
och trång och inte innehåller
så stor volym, dels på att
Stockholm vatten sedan
många år har en mätstation i
fjärden och man i och med det
kan följa vattnets samman-
sättning långt tillbaka. 

– Vågkraftsprototypen i Ha-
nöbukten och referenspum-
pen i Kanholmsfjärden kom-
mer att placeras ut i septem-
ber i år och ska blanda om

vattnet under ett år. Vi mäter
bland annat syrehalterna före,
under och efter försöket.
Utifrån resultaten kommer vi
sedan att göra en ordenligt ut-
värdering av försöken, bland
annat för att se vilken som kan
vara den optimala storleken
för en sådan här apparatat och
vad det kostar att syresätta på
det här sättet i stor skala, sä-
ger Christian Baresel. 

De slutliga resultaten kom-
mer att dröja till slutet av
2012. 

Läckaget måste minska
Om försöket slår väl ut blir
nästa steg att bygga fler och
större apparater. 

– Tekniken är mycket enkel.
Apparaten innehåller inga
rörliga delar och ingen avan-
cerad utrustning. Syresätt-
ningen är en hjälp att få igång
de naturliga självrenings -
processerna, men det land-
baserade läckaget, till exem-
pel från jordbruket, måste
också minska.

LENNART SPETZ

lennart.spetz@nvp.se

SKÄRGÅRDEN MILJÖ
Östersjöns döda bottnar saknar syre. 

Kanholmsfjärden ska användas när ett pilot-
projekt ska försöka föra ner syrerikt ytvatten
till bottnen med hjälp av vågkraft.

Projektet är ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH och Simrishamns kommun.
Totalkostnaden för försöket är nästan 1,2 miljoner euro, varav hälften bekostas av EU-kom-
missionen. Syrebrist orsakas av övergödning och gör bland annat att fosfor lösgörs från bot-
tesedimenten vilket bidrar till algblomning. Östersjön är det vattenområde i världen som har
störst problem med syrebrist och döda bottnar. GRAFIK: IVL

Pumpen som kan
rädda Östersjön



BOO
20 NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 29 JUNI 2010

&MARKISER PERSIENNERMARKISER PERSIENNER
- Allt inom fönstermiljö

Öppet: Mån-tor 8-18
Fre 8-15
Lörd 11-14

Öppet: Mån-tor 8-18
Fre 8-15
Lörd stängt juli 

Hos oss finner du alla typer av solskydd av hög 
kvalitet och design som du stänger ute solen med.
Välkommen in och se vårt stora utbud av inomhus

och utomhus solskydd.

747 04 00 www.markisfabriken.se
Björknäs Centrum Paviljongvägen 3

Hos oss finner du alla typer av solskydd av hög
kvalitet och design som du stänger ute solen med.
Välkommen in och se vårt stora utbud av inomhus

och utomhus solskydd.

Semesterstängt vecka 31

BOO PLANER
Länsstyrelsen i Stock-
holms län har en del
synpunkter på det
förslag till ett kultur-
reservat på norra 
sidan av Baggensstä-
ket som Nacka skick-
at ut på samtråd.

Länsstyrelsen är i stort posi-
tiv till skapandet av reserva-
tet men är också förvånad
över att bara en liten del av
vattnet i sundet finns med i
reservatet, eftersom ”vatten -
områdets betydelse för om-
rådets historia måste anses
vara central.”

Man tycker också att det
bör krävas tillstånd för att
anlägga nya bryggor i områ-
det.

Otydligt på flera punkter
På en rad punkter tycker
länsstyrelsen att kommunens
underlag är alltför otydligt. 

Det gäller bland annat hur
exotiska träd och gångstigar
kan komma att återställas
och hur en ”öppnare land-
skapskaraktär” ska skapas.

Länsstyrelsen tycker inte
att kommunen tagit något
helhetsgrepp vad gäller de
historiska lämningarna i om-
rådet och tycker att det är
”märkligt” att underlaget är

mycket bättre vad gäller om-
rådets naturvärden än kul-
turvärden, eftersom det just
är ett kulturreservat som
man vill skapa.

Länsstyrelsen vill också att
trädgårdhistorien i området
lyfts fram i fråga om hur re-
servatet är tänkt att skötas. 

Länsmuseet positivt
Flera andra remissinstanser,
däribland Stockholms läns
museum och föreningar i
Boo ställer sig positiva till re-
servatet. Museet anser att för-
slaget “är väl genomarbetat
och stöder syftet med kultur-
reservatet”.

LENNART SPETZ

V vill ha ny åter-
vinningscentral
BOO Fler återvinningscen-
traler behövs i Nacka, efter-
som de två som finns är så
hårt belastade. Det tycker

Vänsterpartiet, som i en mo-
tion föreslår att en ny
central byggs i Boo, till ex-
empel i anslutning till den
gamla Dalkarlstippen.

NOTERAT

Länsstyrelsen vill se
tydligare underlag
för kulturreservat

Tipsa NVP 
om en nyhet
Ring 555 266 20 
eller mejla
red@nvp.se

NVP



NÄRINGSLIV 
& EKONOMI

NÄRINGSLIV Värmdöbon och socialdemokraten Charlie Hans-
son är grundare av it-bolaget Chas och kandiderar både till
kommunfullmäktige och till riksdagen. Med en inkomst på drygt
2,1 miljoner är han den näst bäst betalda kandidaten till höstens
val. Det skriver tidningen Dagens industri. Mest av kandidaterna
tjänar Mats Hulth, tidigare finansborgarråd i Stockholm.Näringslivsredaktör: Anders Milde

Tel: 555 266 26  e-post: anders.milde@nvp.se
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Ny arena för småföretag
FISKSÄTRA NÄRINGSLIV
Kvinnors entrepre-
nörskap var temat
när det var premiär
för Fisksätras utveck-
lingsarena förra veck-
an. 72 deltagare fick
inspireras av bland
andra designern Bea
Szenfeld.

Utvecklingsarenan kommer
att arrangeras också i höst, i
de blivande museilokalerna i
Fisksätra marina. 

Tanken är att sprida kun-
skap, utbyta erfarenheter
och nätverka kring frågor
som är aktuella i samtiden.

– Vi fick en stor eloge för
hela mötets upplägg. Vi hade
inte bara ett möte att lyssna
på passivt, utan vi hade även
mycket ”action”. Fokus låg
på de företagare som deltog
som utställare, säger Vilma
Mori Aguillar, som genom
Mikrofinansinstitutet är en
av arrangörerna. 

Erbjuder finansiering
En annan arrangör är musei-
projektet kring slaget om
Stäket. 

Projektet erbjuder sina lo-
kaler och får därigenom en
möjlighet att göra satsning-
en känd, redan innan man
börjat ombyggnaden av lo-
kalerna.

Mikrofinansinstitutet ska
arbeta för minskat utanför-
skap och kan erbjuda rådgiv-
ning, mentorskap och finan-
sieringar upp till 250 000
kronor i samarbete med fyra
olika banker. 

Syftet är bland annat att
stötta kvinnliga företagare
med invandrarbakgrund.

Man har hittills hjälpt till
att ordna sex lån till företag
både i Nacka och i länet. 

Målet är att skapa en egen
fond så att man själv kan lå-
na ut pengar till sina med-
lemmar. 

LENNART SPETZ

lennart.spetz@nvp.se

En av de företagare i Fisk-
sätra som vill utveckla sitt
företag är Elvira Santos.
Hon har arbetat som desig-
ner och konstnär i både Co-
lumbia och i Sverige och har
nu tagit fram en egen
smyckekollektion. 

Hemma i köket i Fisksätra
visar hon upp halsband av
kaffebönor, vattenmelon,
kokosnöt, fiskfjäll och av en
lång rad frön från djungel-
växter i Amazonas, där hon
själv har kontakter med le-
verantörerna. 

– Materialen är speciella
och lite kända i Sverige. Jag
behöver kunna visa upp vad
jag gör på mässor och vill lå-

na pengar från Mikrofinans-
institutet för att göra det
och hitta en grossist som vill
köpa mina smycken, säger
hon. 

Fröna och bönorna slipas
och färgas på många sätt för
att framhäva naturliga
mönster och former. 

Sedan sätter hon samman
dem med silver som hon im-
porterar från Mexiko.

Än så länge har hon till-
verkat sin kollektion själv,
men så snart hon får napp
hos en grossist har hon kon-
takter med hantverkare i
Mexiko, som kan tillverka
hennes smycken i större
skala.

Hon konstaterar att
smycken för en svensk
marknad behöver vara
mindre iögonenfallande än
de som är populära i många
andra länder.

– Svenska kvinnor använ-
der inte lika mycket smyck-
en, och framför allt vill de ha
mindre smycken, så jag an-
passar mig till det.

Elvira Santos tycker att
den första träffen på Fisk-
sätra utvecklingsarena var
lyckad.

– Det var inspirerande
och det är viktigt att det
finns någon som tror på en.

LENNART SPETZ

Elvira Santos tillverkar
smycken av bland annat 
kaffebönor och fröer. Hon
hoppas få låna pengar via
Mikrofinansinstitutet.

FOTO: JENNY FREJING

”Viktigt att någon tror på en”
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KULTUR 
& NÖJE
Kulturredaktör: Lennart Spetz
Tel: 555 266 21  e-post: lennart.spetz@nvp.se

MUSIK Allsången på Siggesta loge
drar igång på måndag och gästas av
en riktig veteran i sammanhanget:
Lasse Berghagen. Gabriel Forss är
precis som tidigare ledare för all-
sången, som börjar klockan 20.

PRIS Hemmestaskolans musiklärare, Julle Stålbrandt, har
fått Nils Thuresson-stipendiet på 10 000 kronor av Värmdö
Skärgård Rotaryklubb, bland annat för sitt arbete med
musik för ungdomar i Hemmesta. Han har tidigare spelat i
banden Bobby, Kamera, Paper Faces och Lustans Lakejer.
Nu ger han ut musik under namnet  Julian Brandt.

GUSTAVSBERG TEATER
Tredje teatersomma-
ren i Gustavsberg
kretsar kring ett kom-
plicerat triangeldra-
ma. I en modernise-
rad Strindbergskome-
di vill ensemblen för-
medla både humor
och svärta. 

Ett förväntansfullt gäng sit-
ter samlat på Hotell Blå
Bloms innergård. Det är ba-
ra någon vecka kvar till pre-
miären av årets sommar-
pjäs, ”Gifta” och snart ska en
av de sista repetitionerna
börja.

Någon nervositet går inte
att skönja, snarare en iver att
än en gång få förse Gustavs-
bergsborna och tillresta som-
marfirare med högklassig te-
ater.

– Vi spelar inte i någon
gärdsgårdsserie, utan vi vill
göra riktigt, riktigt bra tea-
ter. Det är vår drivraft i livet,
försäkrar Andreas Rodenkir-
chen.

Han och Camilla Nyberg är
initiativtagare till sommarte-
atern. De innehar även två av
tre roller i ”Gifta”, och öser

beröm över regissören Björn
Melander. 

– Det var vår högsta öns-
kan att få jobba med Björn,
säger Andreas Rodenkir-
chen.

– Jag har aldrig jobbat med
någon bättre regissör, fort-
sätter Camilla Nyberg.

Svärta och humor
I likhet med den första tea-
tersommaren, för två år se-
dan, står Strindberg på pro-
grammet. Men det är Strind-
berg i en helt ny version.
Björn Melander har bearbe-
tat flera texter och pjäser och
landat i en äktenskapskome-
di, som utspelar sig i ett fik-
tivt 1920-tal, men som speg-
lar vår tid.

– Ofta är man lite för an-
daktsfull inför Strindbergs
texter. Det blir som eng-
elsmännens förhållande till
Shakespeare. Jag har i grun-
den tagit allt från Strindberg,
men gjort det modernare.
Texten ligger nära det strind-
bergska idiomet, men jag har
samtidigt utgått från skåde-
spelarnas eget språk och ju-
sterat texterna, förklarar
Björn Melander. 

Handlingen kan kort be-

skrivas som ett triangeldra-
ma, där trådarna går åt alla
håll.

– Det är häftigt att pjäsen
innehåller så många lager.
De här människorna kan
man både känna med och
skratta åt. Humorn innehål-
ler svärta, säger Andreas Ro-
denkirchen.

– Pjäsen har en ordentlig
botten. Då kommer komi-
ken, tillägger Camilla Ny-
berg.

Musiken viktig
Precis som ifjol har musiken
en viktig roll i föreställning-
en, även om den är långt
ifrån någon musikal. Jazz-
musikern Magnus Johans-
son har specialskrivit några
stycken för pjäsen.

– När man spelar teater
utomhus hjälper musiken till
att skapa ett rum. Dessutom
lyfter den berättelsen, säger
Andreas Rodenkirchen.

Förra året lockades
omkring 2 000 besökare till
sommarteatern. I år är för-
hoppningen att ännu fler ska
komma, inte minst med tan-
ke på att fler föreställningar
har satts in. 

– Vi hoppas att det här blir
en samlingsplats. Så ska tea-
tern vara: ett forum och en

mittpunkt, säger Camilla Ny-
berg. HANNA BÄCKMAN

Moderniserad Strindberg 
en somrig samtidsspegel

Nästan hela ensemblen samlad i en reflektion i en bordsskiva på hotell Blå Blom: Initiativtagarna och skådespelarna Camilla
Nyberg och Andreas Rodenkirchen, skådespelaren Johan Ehn, musikern Magnus Johansson och regissören Björn Melander.

FOTO: JENNY FREJING

Pjäsen är ett hopkok av
Strindbergtexter, gjort av
Björn Melander, som även
regisserar. 
För scenografin svarar Jan
Öqvist, för musiken Mag-
nus Johansson och för ko-
stymen Mathias Clason.
Andreas Rodenkirchen, 
Camilla Nyberg och Johan
Ehn står på scen.

Premiär den 1 juli. Därefter
ges föreställningen torsdag
- söndag till och med den 7 
augusti. Extraföreställning-
ar den 21 och 22 samt 28
och 29 augusti. 
Föreställningarna börjar 
kl 18 och spelas på hotell
Blå Bloms innergård.
Info finns på
www.teatersommar.se

Gifta

De tre karaktärerna i ”Gifta” ger upphov till ett komplicerat
triangeldrama. FOTO: CARL DAHLSTEDT
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EVENEMANG
TEATERSOMMAR i Gustavsbergs Hamn. “Giftas” En
modern äktenskapskomedi som utspelar sig i havs-
bandet. Av August Strindberg. I rollerna: Andreas
Rodenkirchen, Camilla Nyberg och Johan Ehn. Spe-
las på Hotell Blå Bloms innergård i Gustavsbergs
Hamn tors-sönd 1 juli - 7 aug, kl 18.00. Extraföre-
ställningar 21, 22, 28 och 29 aug. biljetter och info:
www.teatersommar.se 

BIDRA MED DITT EVENEMANGSTIPS
Post Nacka Värmdö Posten, Box 735, 131 24 Nacka  
(Märk kuvertet ”Evenemang”) 
Fax 555 266 41 e-post maria.karlsson@nvp.se 
Vi behöver tipset senast en vecka före publicering. Av
utrymmesskäl görs en prioritering  av vilka tips som
publiceras. Skriv kortfattat. Bifoga gärna en illustration.

ONSDAG 30 JUNI

VI TRÄFFAS på terapin Gustavs-
gården kl 10-12 med eller
utan handarbete, pratar och
dricker kaffe. 
Arr: Guldkanten.

HEMMESTA LOPPIS har öppet
14-19. Fri parkering.
www.hemmestaloppis.se

TORSDAG 1 JULI

BASAR syföreningens årliga
basar kl 18.00 vid Kyrkstu-
gan Djurö kyrka. Loppis, 
tombola, försäljning, lotteri
och servering.

SUSANNE ALFVENGREN kommer
till Möja kyrka kl 19.00 och
sjunger och spelar gitarr.
Biljettförsäljning fr 15/6.
Vuxna 100:- och barn upp
till 15 år 80:-. Info 571 640 05
el 0702-48 10 65.

TORSDAGSTRÄFF för anhörig-
vårdare och frivilliga träffas
kl 13-15 på Fredrik Jahns
gränd 18 B. Uppl 716 08 64.
Arr: Röda Korset Nacka-
kretsen.

BOULE PRO Värmdö inbjuder
till spel kl 10.00 vid Värmdö
Bygdegård, Skärgårdsvägen
291! Ring Stefan 570 206 20.

HEMMESTA LOPPIS har öppet
14-19. Fri parkering.
www.hemmestaloppis.se

FREDAG 2 JULI

KARAOKE singAlot Tävling på
Nacka Värdshus, Ektorps-
vägen 6 kl 21.00-01.00. Mid-
dag och finfina priser lottas
ut bland dem som sjunger.
Arr: mic-man.

LÖRDAG 3 JULI

ANTIK AUKTION på Klangs
Gård i Stavsnäs By kl 11-18. 

GUDSTJÄNST i Sandhamns 
kapell kl 15.00 med Lotta 

SLÅTTER och RÖJNING av sly
på Gärdesudden. Många
villiga miljövänner behövs.
Medtag arbetshandskar, lie
eller räfsa samt matsäck.
Samling kl 10.00 på Gärde-
sudden el busshpl Kummel-
näs vändplan. Uppl Per 747
82 71. Arr: Boo Miljö och 
Naturvänner.

GUDSTJÄNST kl 11.00 i Nämdö
kyrka med Lotta Rönngren.

HEMMESTA LOPPIS har öppet
11-16. Fri parkering.
www.hemmestaloppis.se

MÅNDAG 5 JULI

STROKEFÖRENINGEN träffas
mellan kl 15-16.30 på Gusta-
vsgården, Trallbanevägen
5c. För info ring Rakel 715 15
13. Arr: Strokeföreningen
Öst Värmdö Nacka.

HELA LOGEN SJUNGER Kl 20.00
samlas vi för allsång på
Siggesta Gård under led-
ning av Gabriel Forss. Ikväll
med hemlig gäst! Biljetter
195:-/vuxna och 70:-/barn
upp till 12 år. bokas via 
Ticnet. 

TISDAG 6 JULI

HEMMESTA LOPPIS har öppet
14-19. Fri parkering. Visning
kl 10-11. Servering.

ÖVRIGT

HITTAUT ett gratis
friskvårds- koncept där du
med kartans hjälp får se
Nackas natur och har chan-
sen att vinna fina priser.
Karta finns att hämta  gra-
tis på flera offentliga plat-
ser tex  Älta Bibliotek, Or-
minge Bibliotek, Dieselverk-
staden. På kartan finns näs-
tan 100 "checkpoints" som
är utsatta i skogen. Mer in-
fo på
www.hittaut.nu/nacka

UNG PÅ VÄRMDÖ? Häng på 
våra aktiviteter, tex Beach-
volley, Fotboll, Basket,
Speedminton och Frisbee.
Drop-in hela sommarlovet
mån-fre tom 13 aug på 
Södersveds badplats. Gratis
för dig 12-19 år som är medl
i Värmdö Korpförening (50
kr/år). Övriga 20 kr/gång.
www.korpen-varmdo.se

NU FINNS ÅRETS NATURPASS!
50 kontroller finns att hitta
tom 19 sept i Gustavsberg.
Försäljningsställen: Värm-
dö Bokhandel i Mölnvik och
Coop Forum Värmdö mark-
nad. Pris 50:-. Priser utlot-
tas. Arr: Gustavsbergs OK.

UTSTÄLLNINGAR

EXAMENSUTSTÄLLNING 2010
med kandidatstudenterna
vid Steneby Institutionen.
Utbildningarna Textil - Klä-
der - Formgivning & Möbel-
design med inriktning trä
visas i Nacka Konsthall, Di-
eselverkstaden. Utställ-
ningen pågår tom 27/8. Må-
to kl 11-18, fr kl 11-16, lö-sö
stängt. Fri entré.

VYKORTENS VÄRLD "Djurhamn
på djupet" - historien
kring dykfynd och Riksva-
sas förlisning. "Salta häls-
ningar" - en resa i 
skärgården. Öppet dagligen
kl 12-16, 3 juli -  30 aug i 
Stavsnäs Sommarhamn. 

NÄMDÖUTSTÄLLNINGEN
Sand, Nämdö. Lanthandel
på Nämdö, galleriutställ-
ning, trädgårdscafé. 
Öppet dagligen kl 13-16 
fr. 3 juli t o m 8 aug.

MÅLNINGAR av Marie Sand-
berg visas på Ladugården,
Siggesta Gård. Vernissage 3
juli kl 12-14. Utställningen
pågår tom den 30 juli. 

SOMMARSALONG Djurö
Konst&kulturs årliga som-
marsalong på bageriet
Munken på Djurö. Ett tretti-
otal konstnärer och amatö-
rer kommer att ställa ut 
sina bilder på temat 30x30
cm. Vernissage fred 2 juli kl
18.30-20.00 välkommen. 

UTSTÄLLNING Ann-Louise 
Gustafsson visar sina kera-
miska objekt, skulpturer
på Munkens bageri på Dju-
rö tom 1 juli. Samarr: med 
Djurö Konst & Kultur.

LISA LARSON debuterade 1955
som formgivare vid Gustav-
sbergs Porslinsfabrik med
en serie djur i mörkbrunt
stengods, som nu visas på
Gustavsbergs porlsinsmu-
seum. Utställningen öppnas
av Japans ambassadör i
Sverige Akira Nakajima. Ut-
ställningen pågår tom 24
okt. Arr: Gustavsbergs
Porslinsmuseum och Kera-
mikstudion Gustavsberg.

SKÄRGÅRDSMUSEET i Stavsnäs
Sommarhamn öppnar för
säsongen den 3 juli, kl 12.00.
Program: 1500-talsdans kl
12.30 och 14.30. Visningar
av museet kl 13.00 och kl
15.00.

MÅLNINGAR av Egal Pevzner
visas  på biblioteket i Älta
tom  7/8. Välkomna!

PAROUSIA - figurinens nya
kropp presenteras av finska

smyckekonstnären Sari Lii-
matta. Utställningen pågår
tom 19 sept.

KONSTHANTVERK av Mia E Gö-
ransson visas i Gustavs-
bergs konsthall. Utställ-
ningen pågår tom 19 sept.

ÖPPEN ATELJÉ med 8 olika
konstnärer varje lördag kl
11-14. Plats: Dörr i dörr med
fabriksbutiken i Gustavs-
bergs hamn.

Rönngren.

SIGGESTAS VIKINGAR Följ med
vår guide runt de historiska
gravfälten på gården och
lyssna på den målande be-
rättelsen om hur vikingarna
levde på vår gård. Barn 30:-,
vuxna 50:-. Biljetter köpes
på Orangeriet. Samling: 
Blåsippestigens början vid
den stora gräsparkeringen
kl 13.00.

HEMMESTA LOPPIS har öppet
11-16. Fri parkering.
www.hemmestaloppis.se

SÖNDAG 4 JULI

BAKLUCKELOPPIS kl 11-15 på
parkeringen ovanför oran-
geriet på Siggesta Gård. 
Här har ni chans att fynda
allt ni kan tänka er. Kuriosa,
antikviteter, leksaker mm.
Eller lasta luckan och kom
och sälj! www.siggesta-
gard.se el 562 80 100.

GUDSTJÄNST med nattvard 
kl 10.00 i Möja kyrka. Ur 
“Humanifesten” av Tage 
Danielsson.

TEMAMÄSSA i Djurö kyrka kl
11.00 med Yvonne Hallin.

MÖJA KYRKA

Biljettförsäljning
från 15 juni. 
Vuxna 100 kr & 
pensionär/barn 
upp till 15 år 80 kr.
Ring 571 640 05 eller
0702-48 10 65

Klangs Gård Stavsnäs By, Värmdö
Lördag 3 juli kl. 11-18

Visning kl. 10-11
Från orört skärgårdshemman vid Boda brygga på Värmdö klubbas
fina antikviteter bla, Gustaviansk skänk, stol, silverskedar och skrin

1700-tal. Skänk, Delsboskåp, kista, månskenslampa, bokskåp,
målad trähäst, guldspeglar, golvur, allt 1800-tal. Konst,  Bohlinskåp,
danskt teakbord, äkta mattor, Lisa Larsson objekt och mycket mer!

Kommande auktioner, lördagarna 31 juli och 4 september!
Servering. Välkomna! 

Vill ni sälja antikt? Kontakta oss.
Gå gärna in på vår hemsida www.kanonauktioner.se

AUKTION

Vid frågor ring
Ralph Bengtsson
tel 08-644 44 23

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

PREDIKOTURER e-post: predikoturer@nvp.se

Maria Karlsson familjeredaktör
555 266 36
familje@nvp.se

Boo församling
Kyrkans hus Tisdag 29/6, kl 12.00 
Sommarlunch, 30 kr. Tisdag 6/7, k 12.00
Sommarlunch, 30 kr. 
www.booforsamling.se

Djurö, Möja och Nämdö församling
Djurö kyrka Onsdag 30/6, kl 19.00 Klassisk
sommarkvälls- musik. 
Torsdag 1/7, kl 18.00 Syföreningens basar
vid kyrkstugan. Söndag 4/7 Temamässa
med Yvonne Hallin.
Möja kyrka Torsdag 1/7, kl 20.00 Konsert
med Susanne Alfvengren, biljettförsäljning
vuxen 100 kr, ring 0702 48 10 65. Söndag
4/7, kl 10.00 Gudstjänst med Olle Sjöholm.

Nämdö kyrka Söndag 4/7, kl 11.00 
Gudstjänst med Lotta Rönngren.
Sandhamns kapell Söndag 4/7, kl 15.00
Gudstjänst med Lotta Rönngren.

Saltsjöbadens församling
Onsdag 30/6, kl 09.00 Veckomässa. Sön-
dag 4/7 kl 17.00 Kyrkkaffe, Högmässa kl
18.00 i Skogsö kapell. 

Skärgårdskyrkan Värmdö
Söndag 4/7, kl 11.00 Kafégudstjänst med
Ann-Charlotte Westling. Efter gudstjänsten
Extra församlingsmöte. 
Kallande av pastor. 
www.skargardskyrkan.nu

GRATTIS ▼

Grattis världens bästa Tim
Häggström på 1-årsdagen
den 1 juli önskar mormor
och morfar, moster Petra
och Erik, kusinerna Ronja,
Ebba och Freja. Många 
kramar och mycket kärlek
från oss.

GRATTIS ▼

Vår guldklimp fyller 4 år 
den 2 juli. Grattis Jennifer
önskar mamma, pappa och
dina "bröder" Gunde och
Grimm med puss och kram.

GRATTIS ▼

Patrik - Stort grattis på 
födelsedagen 2 juli!!! Tänk
att du har blivit tonåring.
Bamsekramar från mamma,
pappa och Sebbe.

GRATTIS ▼

Grattis älskade Hanna och Ed-
vin som fyller 13 och 10 år!
Önskar farmor och farfar.

GRATTIS ▼

Ett stort grattis till Jimmy
Brottman som fyllde 10 år,
den 22/6. Kram från 
mamma, pappa, Dennis, 
Tiger och Puma. Love you!

GRATTIS ▼

Hurra! Grattis på 
3-årsdagen den 30 juni 
älskade Klara Sandberg!
Många kramar från 
mamma, pappa och 
syskonet i mammas mage!

GRATTIS ▼

Grattis bröderna Deilert på
era födelsedagar, Eric 8 år 
den 1 juli och Max 6 år den
8 augusti. Stora kramar från
mormor och mof.

GRATTIS ▼

GRATTIS ▼

GRATTIS ▼

Grattis Oscar Andersson,
Evlinge, på 2-årsdagen den
30 juni och gratulationer
också till mamma 
Madeleine och pappa Ola
som firar sin 3-åriga 
bröllopsdag samma dag.
Mormor och morfar på 
Djurö.

GRATTIS ▼

Grattis vår älskade Love
som fyllde 7 år 27/6 önskar
Thea, mamma och pappa.

Ett stort grattis till Lina på 
1-årsdagen den 3 juli önskar
farmor, faster Ellinor  och
farbror Joakim. 

Grattis till vår älskade 
Harald som fyller 2 år den 
1 juli. Många grattiskramar
från mamma Anna och
pappa Mikael.
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Min älskade pappa
vår morfar

Lars-Olof

Andersson

* 23 juni 1931

† 15 juni 2010

CARINA

Joakim och Emma

svärsonen Peter

syster Elisabet

syskonbarn

vänner

"Lasse"
"Pappa Lasse"

"Lasse Gotland"
Kärt barn 

har många namn.
Efter flera år 
med smärtan

har du äntligen kommit 
i hamn.

Du lever i allas 
våra hjärtan.

Älskad och saknad.

Begravning 15 juli kl 13.00 i

Värmdö kyrka. Välkomna till

minnesstund efter akten. 

O s a till Liljas begravningar

08-7153309 senast 8 juli. 

FÖDDA ▼

Äntligen är du här, älskade lilla Tilda. Vår andra 
prinsessa, Tyras och Johns efterlängtade lillasyster.
Du kom till oss den 3/6 på BB Stockholm. 
Tacksamma och glada är vi hela familjen
Anna Östring, Micke Nothin, Tyra Nothin och John Nothin.

GRATTIS ▼

AVLIDNA ▼

Tänk vad tiden går Tim
Häggström fyller 1 år den 
1 juli. Pussar och kramar
från farmor, farfar  och Gun.

GRATTIS ▼

Grattis Theo Waller som 
fyller 5 år den 1 juli. 
Puss och kram från morfar
Torbjörn  och mormor Pia.

GRATTIS ▼

Grattis till Theo som fyllde 8 år den 30/6 och Linn som fyllde
2 år den 17/6! Vi älskar er! Mamma, pappa och Otto.

Min �lskadeMake
V�rk�re Pappa,
Sv�rfaroch Farfar

Hans Rangdal
* 21oktober1934

har stilla insomnat
Nacka10 juni 2010

INGEGERD
ANDERS och SUSSI
Veronica, Mikaela

Alexander
KJELL och KATTARINA

Emma, Sara
Sandra, Niklas
Sl�kt och v�nner

S� stilla s� sakta
du tynade bort.

Vi stod vid din sida
s� hj�lpl˛sa blott.
O�ndligt saknad �r
allt som finns kvar.

Tack �lskade make
och pappa f˛rallt det du var.

Din livsgnista levde...
och lever

Begravningen �ger rum
torsdagen den 22 juli 2010
kl.11.00 i V�rmd˛kyrka.
D�refter inbjudes till

minnesstund i Sockenstugan.
Osa till FONUS, telefon

08-7098435, nacka@fonus.se
senast torsdagen den15 juli.

Vår älskade Mamma
Svärmor och Mormor

Birgitta

Pettersson

f. Eriksson 

* 6 november 1943
� 18 juni 2010

CARINA och JONNY

Cecilia  Fredrik

KRISTER och AIMON

Släkt och vänner 

Tack för allt, kära Mamma
Du finns i våra hjärtan 

för alltid
Vi saknar Dig så 

Begravningen äger rum

torsdagen den 8 juli kl 11.00 i

Nacka kyrka. Efteråt inbjudes

till Församlingshemmet.

O s a till Ignis tel 716 73 00

senast 2/7.

Gärna ljus klädsel.

V�r�lskade

S˛ren Fermelin
* 20 oktober1943

har l�mnat oss i stor sorg
och saknad

Ingar˛ den19 juni 2010

ANNA
Anton Lovisa
MALIN PER
Felicia Fanny

EMMA JOHNNY
Syskon, sl�kt och v�nner

�lskad Saknad

Tack f˛rallt,
v�rldens b�sta pappa.

Begravningsgudstj�nsten �ger
rum onsdag 7 juli kl14.00 i
Ingar˛ kyrka. Efter akten
inbjudes till minnesstund,
anm�lan om deltagande till
FONUS tel 08-709 84 35

senast 2 juli.

Boo församling
Anna Maria Elisabet 
Karlsson, 93 år
Hans Birger Bomqvist,
65 år
Lars Ragnar Holmberg,
78 år
Björn Christer Lindgren,
64 år
Klas Lennart Mårtensson,
78 år
Lars Gunnar Nilsson,
70 år
Ole Oddwar Fladstad,
90 år
Theodor Erik Gustaf 
Forsberg, 17 år
Eva Elisabeth Henning,
62 år
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• Sommarkryss i NVP. Lösningen ska vara oss tillhanda senast den 
sista augusti 2010. Adressen är Nacka Värmdö Posten, Box 735, 
131 24 Nacka. Märk kuvertet ”Sommarkrysset 1”. 

Trisslotter till tre rätta svar. Lycka till!

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

Adress:.........................................................................................................................................................

Postadress:.................................................................................................................................................
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SPORT »Pappa, spelar Zlatan?»
cirka sexårig pojke till sin fader under 

älta if:s möte med mälarhöjden i herrfy-
ran. en alls inte orimlig fråga med tanke på 

det offensiva klapp-klapp-spel som älta 
presterade i 6-2-vinsten. men något 
förvärv av barcelonas ibrahimovic 
kunde inte pojkens pappa bekräfta.    

Tipsa sporten
Tel: 555 266 26
e-post: sport@nvp.se

Niklas Instedt reporter
555 266 26
niklas.instedt@nvp.se

Tomasz Pozar reporter
555 266 26
tomaz.pozar@nvp.se

HANDBOLL Skurufostrade The-
rese Islas Helgesson lämnar sin
danska proffsklubb Odense
GOG. Ny arbetsgivare blir frans-
ka Toulon, dit hon anländer till-
sammans med Tina Flognman,

Ingarö IF vann 
Aroscupen – igen
FOTBOLL Ingarö IF:s P98:or
försvarade sin mästartitel i
den prestigefyllda Aroscu-
pen efter 2-0 i finalen mot
Gröndal. Extra imponeran-
de var bedriften eftersom
det dröjde fram till kvartsfi-
nalen (4-2 efter straffar mot
Enskede IK) innan laget
överhuvudtaget släppte in
något mål. Fram tills dess
hade Ingarökillarna förkros-
sande 36-0 i målskillnad. 

Gross seglade
hem JSM-guldet
SEGLING Nerverna höll. Ju-
lia Gross kunde ta hem ett
SM-guld i E-jolle under
JSM.

– Det här är stort, mycket
stort, säger Julia.

När NVP talar med Julia
Gross kort efter vinsten är
hon mycket nöjd med sin in-
sats.

– Resultaten var helt okej,
jag är en sån som ofta place-
rar mig högt upp, men inte
alltid på toppen.

Julia Gross, 17 år från
Saltsjöbaden, tar nu med sig
sitt SM-guld i bagaget till VM
i Arkösund i slutet av juli.

– Guldet är stort, och det
är absolut skönt att ha med
sig det till VM. 

Tre slutsegrar 
i Eken Cup
HANDBOLL För Skuru IK
och Gustavsbergs IF stanna-
de det vid de tre slutsegrar i
Eken Cup som NVP rappor-
terade om redan förra veck-
an. Trots flertalet möjlighe-
ter lyckades inte ytterligare
något av distriktets ta-
langfulla juniorer plocka
hem någon klasseger. 

Vann bland våra lokala
hopp gjorde alltså Skuru
(seniorklassen), Nacka HK
(F91) och Gustavsbergs IF
(F01).

NOTERAT

Endast en förlust för Älta IF i år. FOTO: CARL LUNDBORG 6-2 till gulsvart mot Hägersten. FOTO: JENNY FREJING

Bambo Gerdén är en nyckelspelare i årets orutinerade Värmdö IF, enligt tränaren Tommy Efraimsson. FOTO: JENNY FREJING 

Mästare i Aroscupen.

Bästa junioren i Sverige.

VIF lever farligt i tvåan
VÄRMDÖ FOTBOLL
I fjol var nykomlingen
Värmdö IF ett topplag
i division två. I år är
läget annorlunda. När
serien nu går in i som-
maruppehållet är
man fyra från slutet.

– Vi väger för lätt,
säger tränare Tommy
Efraimsson.

Efraimsson summerar motig vår: ”Åka ur vore ett stort misslyckande”

Älta bästa damklubb

Division 2 Södra Svealand Herr

Värmdö - FoC Farsta    1-1

Nyköping 11 6 4 1 16 – 9 22
Akropolis 11 7 1 3 23 – 19 22
Enskede 11 4 6 1 24 – 16 18
FoC Farsta 11 5 3 3 17 – 15 18
Smedby AIS 11 5 2 4 18 – 14 17
Värmbol 11 5 2 4 18 – 15 17
Örebro SK U 11 3 5 3 19 – 20 14
Eskilstuna City 11 3 3 5 13 – 18 12
Värmdö 11 3 3 5 18 –26 12
Karlslund 11 3 2 6 20 – 19 11
FC Gute 10 2 2 6 11 – 18 8
Vallentuna 10 2 1 7 10 – 18 7

Tabellerna i halvtid
Division 3 Stockholm B Dam

Haninge DFF - Älta    2-1 

Haninge DFF 9 8 1 0 38 – 5 25
Älta 9 7 1 1 40 – 8 22
Boo 9 6 0 3 23 –11 18
Rönninge/S. 9 5 0 4 20 – 16 15
P 18 8 4 2 2 19 – 14 14
Nacka FK 9 4 2 3 15 –17 14
Huddinge 8 3 0 5 17 – 20 9
Salem 9 2 0 7 13 – 46 6
Vendelsö 9 1 0 8 8 – 29 3
Nynäshamn 9 1 0 8 9 – 36 3

Division 4 Stockholm Mellersta Herr

Djurgårdsbrunn - Boo FF    3-2 
Olympiacos - Järla    0-5 

Ängby 12 9 1 2 35 – 15 28
Ekerö 12 8 3 1 44 – 19 27
Djurgårdsbr. 12 8 1 3 26 – 20 25
Skå 12 7 1 4 24 – 14 22
Marieberg 12 5 3 4 19 – 17 18
Järla 12 4 4 4 21 –20 16
Krukan 12 4 3 5 21 – 16 15
Boo FF 12 5 0 7 23 –30 15
Vasasällskapet 12 4 2 6 27 – 32 14
Reymersholm 12 4 1 7 19 – 24 13
Amauta 12 3 3 6 16 – 18 12
Olympiacos 12 0 0 12 7 – 57 0

Division 4 Stockholm Södra Herr

Älta - Hägersten    6-2 

Vendelsö 12 8 2 2 27 – 16 26
IFK Tumba 12 8 0 4 28 – 14 24
Rönninge/S. 12 7 2 3 18 – 22 23
Segeltorp 12 6 3 3 22 – 9 21
Hägersten 13 6 0 7 21 – 20 18
Brandbergen 11 5 1 5 29 – 21 16
Älta 12 4 4 4 30 –25 16
Rågsved 12 5 1 6 16 – 17 16
Saturnus 12 4 3 5 16 – 30 15
Gunners Utd 13 4 1 8 13 – 20 13
Srbija 13 3 3 7 24 – 30 12
Stureby 12 2 2 8 12 – 32 8

Tajt lokalt i herrfyran

I sista matchen inför som-
marvilan lyckades Värmdö
IF, genom en sen kvittering
från Bambo Gerdén, rädda 
1-1 hemma mot Foc Farsta. 

Det var klubbens första
poäng på fyra omgångar – ett
dystert facit för vårt lokala
fotbolls flaggskepp. Tabell-
positionen, fyra från slutet,
vittnar också om att allt inte
direkt gått som smort under
våren.

– Framåt har laget utveck-
lat sitt spel från i fjol. Killar-
na vårdar bollen bra och är
passningssäkra, men vårt
försvarsspel måste bli betyd-
ligt bättre. Vi har släppt in
mest mål i serien, konstate-
rar tränaren Tommy
Efraimsson.
Vad beror de defensiva
bristerna på?

– Inför säsongen lade Mar-
cus Bågenvik, Anders Sparr
och Richard Jacobsson av.
Dessutom försvann Elliot
Käck till Hammarby TFF. Det
påverkar laget mycket när så

rutinerade och defensivt
starka spelare försvinner.
Sen saknar vi både längd och
tyngd i laget, vi väger för lätt
vid exempelvis fasta situa-
tioner. Vi har en lägre lägsta-
nivå jämfört med förra året,
men samtidigt tycker jag att

vi har en högre högstanivå,
säger Efraimsson och fortsät-
ter:

– Sen ska även sägas att se-
rien är bättre i år. Det finns in-
ga räddningsplankor. Om
man jämför med fjolåret skil-
jer heller inte mycket i poäng.

Då hade vi 14 poäng inför
sommaruppehållet, nu 12.
Hur stor är risken för att
Värmdö åker ur?

– Det vore ett stort miss-
lyckande och jag tycker inte
att det ska behöva ske. Dels
är det ett ungt lag som därför

hela tiden utvecklas, dels har
vi en väldigt bra stämning i
truppen. Men det är viktigt
att nyckelspelare som Bam-
bo Gerdén, Michelle Da Silva
och Ammar Ahmed inte ska-
dar sig.

INGEMAR LUNDIN

ÄLTA FOTBOLL
Älta IF nosar på top-
pen i trean och coach
Richard Karls son ute-
sluter inte avance-
mang uppåt.

– Laget är villigt att
kriga för poängen.
Det kan bära långt. 

Richard Karlsson och kolle-
gan Christer Bertils är inne
på sitt andra år som huvud-

tränare för Älta IF – och re-
dan nu nosar truppen på
avancemang i seriesystemet.

– Klubbens filosofi är att
hellre spela med unga och
hungriga än äldre och trötta.
Truppen har därför en
snittålder på under 17 år.
Det gör oss lite ojämna, men
samtidigt krigar tjejerna bra.
Det gör att vi kämpar till oss
många extrapoäng. Vi kan
mycket väl gå upp redan i år.

INGEMAR LUNDIN

NACKA FOTBOLL
Älta IF har gjort 13
mål på två matcher –
men det är fortfaran-
de en vidöppen affär
om vem som ska bli
näst bästa herrklubb i
lokalfotbollen.

7-2 mot Stureby följdes upp
med 6-2 mot Hägersten och
därmed får Älta IF ses som
senvårens starkaste lag i

NVP-området – likväl är det
en oviss kamp om vilka som
ska få titulera sig som näst
starkaste lokala herrlag efter
suveräna Värmdö IF i divi-
sion två.

Efter 12 omgångar skiljer
nämligen inte mer än en
poäng mellan Älta, Boo FF
och Järla i sina respektive se-
rier.

INGEMAR LUNDIN

Fotnot:
Fler tabeller på sida 29.
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NACKA HANDBOLL
Han har en meritlista
längre än Skurubron
och ett temperament
som får Hulken att fö-
refalla mesig.

Den levande legen-
den Leif Wirdfors är
ny tränare i Skuru.

– De sa att de ville
ha en hård tränare
och då sa jag att de
kommit rätt. Jag är
knallhård!

Skuru har länge varit känt
som landets största ta-
langbank. Den allmänna
uppfattningen är att trup-
pens utvecklingspotential
saknar motstycke inom
svensk damhandboll. Likväl
har laget gjort snabba slut-
spelssortier under de senaste
åren.

Därför gav sig Skuruled-
ningen ut på jakt efter en ny
tränarprofil och lyckades till
slut ro i hamn Leif Wirdfors
namnteckning – vilket gör
att man knutit något av en le-
vande legend till föreningen.

Författat läroböcker
Wirdfors har tonvis av rutin
från den yppersta handboll-
seliten, är mannen bakom en
smärre armada av landslags-
män, däribland Staffan Ols-
son, har haft landslagsupp-
drag, varit stationerad i det
forna (handbollstokiga) Ju-
goslavien och författat
läroböcker om handboll.
Dessutom är det en minst
sagt målmedveten överbe-
fälhavare – och sannerligen

ingen söndagsskolegosse.
– Skuru hade en profil för

vad för slags tränare de ville
ha och det skulle vara en
hård en och då sa jag att de
kommit rätt. Jag är knall-
hård!

– Jag kräver mycket av mi-
na spelare, men det är ju det
som är roligt. En elitspelare

vill utsättas för krav. Det är
då man kan lyfta sig och bli
bättre. Det får inte blir för
vänligt. De tränare som spe-
lare berömmer mest efter si-
na karriärer är de som varit
hårdast mot dem, säger mäs-
ter Wirdfors under sitt första
pass med Skurutjejerna.

Damhandboll otänkbart
Egentligen hade han givit
upp sin tränargärning, och
att ta sig an ett damlag kän-
des otänkbart.

– Aldrig i livet, tänkte jag. I
damhandbollen har jag sett
för många landslagsmerite-
rade spelare som inte tar i
tillräckligt, utan mest spring-
er runt med näsan i vädret.
Sånt imponerar inte på mig.

– Men så övertalade (da-
mernas förbundskapten) Per
Johansson mig att hoppa på
det här uppdraget. Det var
det som avgjorde. Det ska bli
spännande att se om laget
kan tuffa till sig.
Tycker du att (Skurus förre
tränare) Åke Samuelsson
varit för snäll?

– Åke har gjort ett kanon-
jobb tillsammans med Jo-
achim (Lundberg, assiste-
rande tränare). Men jag hop-
pas kunna tänja på gränser-
na. I handboll är psyket helt
avgörande. Hade Skuru haft
ett starkare psyke hade de in-
te förlorat mot Eslöv i senas-
te slutspelet. Sen får vi se om
jag kan hjälpa laget. Kanske
tröttnar de på mig, eller jag
på dem.

Leif Wirdfors Skurus nye
coach: "Jag är knallhård!"

Vilka brister ser du i dagens
Skuru?

– Åldersbalansen i laget är
inte optimal. Det kan vara ett
dilemma om vi möter elaka-
re käringar. Men annars ser
det bra ut. Passarna når rätt
adresser. De är ruggigt ambi-
tiösa och disciplinerade.
Men samtidigt måste man
fråga sig varför så många i la-

get har landslagsmeriter från
U- och J-landslag, men sedan
inte tar klivet upp till A-laget.
Så har det sett ut i många år
för klubben. Då är det något
som inte stämmer.
Vilka ambitioner har du för
säsongen som väntar?

– Jag vill att folk, när sä-
songen är slut, ska säga: ”Fan
vilket bra lag Skuru är!” Am-

bitionen är att utveckla laget.
Och då inleder vi med för-
svarsspelet. I senaste slutspe-
let åkte Skuru med en hem-
mavinst i bagaget ner till
Skåne för att där förlora med
tio bollar i avgörande mat-
chen. Så får det inte gå till.

– Målet är att vinna alla
matcher! 

INGEMAR LUNDIN

Skuru efter kvartsfinalförlusten mot Eslöv 2009. Samma lag
som de förlorade mot i år. FOTO: RYNO QUANTZ

I Skuru hoppas Leif Wirdfors i första hand vinna matcher, inte vänskaper för livet: ”Vi får se. Kanske tröttnar de på mig, eller jag på dem.” FOTO: JENNY FREJING
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Tim Wiklund
klar för Pixbo
INNEBANDY Lagkaptenen
för svenska U19-landslaget,
Tim Wiklund, är nu defini-
tivt klar för storklubben Pix-
bo från Mölnlycke.

Tim Wiklund är fostrad i
Orminge Wallenstam, men
har de senaste åren repre-
senterat Riksinnebandy-
gymnasiet (RIG:et) i Umeå
där han spelat i division
två.

Talangfulle Wiklund, som
vann VM-guld med U19-
landslaget i Finland 2009
och samtidigt blev uttagen i
turneringens all star team,
har tecknat ett treårskon-
trakt med Pixbo.

NOTERAT

Tack
till alla deltagare i den årliga

Landslagets Sommarfotbollsskola! 
Ni har varit fantastiska under de fem

dagar ni har varit på Nacka IP.

Tack också till alla underbara ungdomsledare
som har gjort den här veckan möjlig! 

Bilder från veckan hittar ni på 
www.jarlaif.se 

Nu önskar Järla IF FK er ett
fortsatt HÄRLIGT sommarlov!

Prenumeration3.368 kr/mån.1

Auris 1.4 D-4D DPF med Pluspaket. Nu 179 900 kr!
ORDINARIE PRIS 207 500 KR. OBS! BEGRÄNSAT ANTAL! BRÄNSLEFÖRBRUKNING VID BLANDAD KÖRNING 
FRÅN 4,5-6,6 L/100 KM. UTSLÄPP CO2 VID BLANDAD KÖRNING FRÅN 118-154 G/KM. MILJÖKLASS 2005. 
BILEN PÅ BILDEN KAN VARA EXTRAUTRUSTAD. 1) INKLUSIVE SERVICE OCH FÖRSÄKRING. FINAN-
SIERING VIA TOYOTA FINANCIAL SERVICES: 36 MÅNADER, 1500 MIL/ÅR, DEPOSITION 5.000 KR, 
RÖRLIG R ÄNTA (MA J -10).

M e t r o  A u t o  G r u p p e n
TOYOTA    CENTER

www.toyota.se

Nacka  Kanholmsvägen 12, tel. 08-706 72 50, www.toyotacenter.eu
 Öppet måndag-fredag 9-18, lördag 11-15

Subwoofer
som tillval.

Bilar & Tillbehör

nvp.se

SOLLERÖN CYKEL
Det gick fort värre för hem-
vändande proffset Fredrik
Kessiakoff, Saltsjöbaden, un-
der helgens SM-tävlingar i
Sollerön. 

Allra bäst gick det på tem-
poloppet, 50 km, där han tog
bronsplatsen, slagen endast
av OS- och VM-silvermedal-
jören Gustav Larsson (Saxo
Bank) och Sebastian Balck,
Cykelcity. 

Fyra sekunder från silvret
Avståndet upp till silvret var
futtiga fyra sekunder. 

Även under det tuffa linje-
loppet över 20 mil satsade

"Kessi" för fullt och var så när
på väg att komma loss från
huvudklungan när några ki-
lometer återstod, men utan
att utbrytningen gick ända
hem. 

Spanien Runt väntar
En kontraattack kom istället
från Michael Stevenson som
fick med sig smålänningen
Larsson i en fulländad ut-
brytning där Örebrocyklis-
ternas Stevenson till slut var
den som drog det längsta
strået, cykelhjulet före tem-
pokanonen Larsson. 

Trots det kraftödande
rycket öste Kessiakoff på för

SM-brons för ”Kessi”
fullt och spurtade till slut i
mål på en fin femte plats. 

Inget Tour de France är att
vänta för Nackasonen, men
väl ett stundande Spanien
Runt. 

NIKLAS INSTEDT

Saltsjöbadens Fredrik Kessiakoff trea i Sollerön. FOTO: NIKLAS INSTEDT

Resultat

FOTBOLL

Division 5 Stockholm C Dam

Värmdö - Älta DFF    3-0 

Boo TFF 5 5 0 0 27 – 3 15
Värmdö 5 4 0 1 20 – 13 12
Ingarö 5 3 0 2 20 – 9 9
Järla 5 2 0 3 21 – 9 6
Älta DFF 5 1 0 4 2 – 30 3
Sköndal 5 0 0 5 4 – 30 0

Division 5 Stockholm Mellersta Herr

Ingarö - Bollmora    2-2 

Hässelby 11 10 1 0 39 – 9 31
IFK Lidingö 11 7 2 2 32 – 15 23
Hanviken 11 7 1 3 34 – 16 22
Ingarö 11 7 1 3 28 – 19 22
Andrea Doria 11 6 1 4 22 – 17 19
Värtan 11 5 2 4 18 – 23 17
Nåjden 11 4 2 5 23 – 26 14
Bollmora 11 3 4 4 24 – 15 13
Handelskamrat11 2 4 5 24 – 23 10
Elpe 11 2 4 5 16 – 20 10
Kälvesta 11 1 0 10 13 – 44 3
XÐCons 11 0 2 9 10 – 56 2

Division 6  Stockholm D Herr

Boo SK - Sture/Tanto    1-2 

Atletico Nacka 8 8 0 0 34 – 5 24
Högalid 8 5 1 2 27 – 14 16
Viking Söderm 8 4 1 3 14 – 12 13
FC Nacka 8 3 1 4 20 – 16 10
Borsten 8 3 1 4 15 – 18 10
Sture/Tanto 8 2 3 3 13 – 21 9
Boo SK 8 2 2 4 13 – 25 8
Camelen 8 2 1 5 9 – 25 7
Sickla 8 0 4 4 8 – 17 4

Division 7 Stockholm Herr

Bollmora IKF - Fisksätra    2-2 
Tjäder - Saltsjöbaden    1-3 
Drottninghamn - Magallanes    3-3 

Gustavsberg 9 7 1 1 28 – 5 22
Fisksätra 9 6 2 1 31 – 14 20
Saltsjöbaden 9 6 1 2 33 – 11 19
Tjäder 9 5 2 2 24 – 15 17
Bollmora IKF 9 4 4 1 31 – 15 16
Medborgarplats 9 3 2 4 19 – 17 11
Bleket 9 3 1 5 17 – 20 10
Magallanes 9 1 2 6 14 – 44 5
Drottninghamn 9 0 3 6 9 – 26 3
Neglinge 9 1 0 8 11 – 50 3

Tre år i Mölnlycke.

Vad är på gång i Nacka och Värmdö?
Tipsa NVP!
Ring 555 266 20 eller mejla red@nvp.se

NVP



VärmdöBILMarknad
Värmdö Marknad, Gustavsberg

244.900:-
Subaru Legacy från

  *

ÄVEN I ÅR KÖR SVERIGES
MEST NÖJDA BILÄGARE
SUBARU!

Enligt Sveriges största bilägarundersökning, 
Vi Bilägares AutoIndex 2010, har Subaru 
Sveriges mest nöjda bilägare 2010. 

Subaru hade Sveriges mest 
nöjda bilägare 2009 enligt 
Vi Bilägares AutoIndex 2009.

Subaru hade Sveriges mest 
nöjda bilägare 2007 enligt 
Vi Bilägares AutoIndex 2007.
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HANINGE  lindholm-bil.se, Dalaröv 39, 
08-745 34 80, Mån-Fre 9-18, Lör 11-15

VÄRMDÖ  lindholm-bil.se, Leveransvägen 3-5, 
08-99 82 00, Mån-Fre 9-18, Lör 11-15

INSIGHT bränsleförbrukning blandad körning 4,4–4,6 l/100 km, CO2 101–105 g/km. 
CR-Z bränsleförbrukning blandad körning 5,0 l/100 km, CO2 117 g/km. www.honda.se

Provkör CR-Z, en sportig miljöbil.

Hos oss endast mellan 1/6–31/7!

*HONDA FINANS 20% kontant, 50% restvärde. Löptid 36 mån. Ränta 1,99%. Eff. ränta inkl. ordinarie 
avgifter 2,57%. Räntan kan komma att justeras beroende på Honda Finans upplåningskostnad. 

2.168 kr/mån*

Just nu!Kampanjpris från ca214.900 kr(ord pris 234.900 kr)

2.352 kr/mån*

Nyhet!

Pris från ca

254.900 kr

Kärlek till 
hybrider

Insight och nya CR-Z.
Vilken är du?

Värmdö Marknad
Leveransvägen 7–9. Tel. 08-654 61 00. 
www.rosenholtz.seRosenholtz Bil

Bränsleförbr. bl. körning: Alto Comfort/Exclusive 1,0. 4,4 l/ 100km. CO2 103 g/km. Miljöklass Euro5. 3 års 
nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans & 12 års rostskyddsgaranti. Bilen på bilden är 
extrautrustad. *Erbjudandet gäller bilar i lager t o m 2010-06-30. **Finansiering genom Suzuki Finans: 
Ränta 1,99% gäller t o m 2010-06-30. Kontant 20%. Restvärde 48% av nybilspriset efter 36 månader. 
Eff ektiv ränta 3,26% (inkl. uppläggnings- och aviavgift).

I en Suzuki Alto är det mesta standard. Fem dörrar, AC/CD, ESP med 
mera ingår i priset. Jämför gärna Suzuki Alto med konkurrenterna 
i klassen. Då kommer du upptäcka att Suzuki Alto är en perfekt och 
välutrustad liten stadsbil för dig som vill ha mindre att åka i, men 
desto mer att leva för. 

MILJÖBILEN SUZUKI ALTO – SKATTEFRI 5 ÅR

899:-/MÅN**   RÄNTA 1,99%FRÅN   89.900:- www.suzuki.se

EN OVANLIGT 
VÄLUTRUSTAD LITEN BIL

 6 KROCKKUDDAR     ESP     ABS-BROMSAR      

 FEM DÖRRAR     ELHISSAR

NU INGÅR ÄVEN AC/CD
VÄRDE 3.900:-*

”BÄST I TEST”
Motor nr 6/2009

VÄRMDÖ MARKNAD
08 57  104 00 2

bilforumivarmdo.se

SEMESTER-
SERVICE

SOMMAR-
FIN BIL



Erbjudandet gäller så långt lagret räcker och kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast bilar ur Kia Motors AB:s lager.  Kia cee’d har 7 års nybilsgaranti vilket innebär ett tryggare bilägande i 7 år eller till 150 000 km, beroende på vilket som först uppnåtts. Garantin följer bilen förutsatt att 

den är servad enligt Kia Motors Sweden AB:s rekommendationer. Bränsleförbrukning blandad körning 4,5l/100 km. Koldioxidutsläpp, CO2 119 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel. Miljöklass 2005. Med reservation för eventuella tryckfel. Bilarna på bild kan vara extrautrustade.

SÄLJSTART FÖR KIA 
HOS AUTOEXPO/FRIEBERGS BIL I NACKA!

PREMIÄRPRIS 194.900:-

1,6 CRDI ECO BUSINESS EDITION
ORD.PRIS FRÅN 199.900:-

KOMPLETT 

UPPSÄTTNING VINTER-

HJUL PÅ ALUFÄLG 

995:-
ORD.PRIS 7.900:-

BUSINESS EDITION INNEHÅLLER: DEL-LÄDERKLÄDSEL, 10-EKRAD 16” ALUMINIUMFÄLG, BLUETOOTH MED I-POD ANSLUTNING & KABEL, PIANOLACKERADE 

DETALJER INTERIÖRT, SUPERVISION CLUSTER URTAVLOR, FARTHÅLLARE M. SPEEDLIMITER, TEXTILMATTOR, BAGAGERUMSNÄT, FÖRDRÖJD LJUSAVSTÄNGNING.
RÄNTA 
2,95%

VIKDALSGRÄND 1, 131 40 NACKA, WWW.AUTOEXPO.SE (NACKA-ANLÄGGNINGEN), 08-556 79 700

 ÖPPET MÅN-FRE 9-18 • LÖ-SÖ 11-15 • SÄTRA • 08-707 57 00 •  Murmästarv. 29-31 • HANINGE • 08-707 58 00 • Hantverkarv. 30 • www.torvallabil.se
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3 år nybilsgaranti • 12 års rostskyddsgaranti • 3 års vägassistans  •  3 års vagnskadegaranti
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M{ZD{.SE Vid metallic tillkommer 5.400 kr. Bränsleförbrukning vid blandad körning: 7,01 /mil. CO2-värde 161 g/km. Bilen på bild kan vara extrautrustad.

NYA M{zd{6
 2,0 KOMBI ADVANCE PLUS, 155hk 

236.900:-
Den perfekta familjebilen! 

En mycket trafi ksäker bil med
otroligt bra kvalitet till rätt pris.
Upptäck Nya Mazda6 du också!

Välkommen till en av våra butiker
för provkörning och mer information.

SOMMARSOMMAR
KAMPANJKAMPANJ

NYA MAZDA6 FACE LIFT
VI BETALAR 20.000 KR EXTRA FÖR DIN 
INBYTESBIL ELLER 15.000 KR I RABATT 

UTAN INBYTE

• Förar och pasagerarairbag
•  Sidoairbags fram, Huvudairbag  

(heltäckande krockgardin med 
airbags fram och bak)

• Wiplash nackkuddar 
• ESP, ASR och EDS
• Elektrohydraulisk servostyrning
• Halogenprojektor strålkastare
• Stålkastarrengöring (högtryck)
• Helgalvaniserad kaross
•  Elektroniskt stöldskydd med 

flytande växelkod
• Färddator
+ Mycket mer!

Bränsleförbrukning blandad körning Octavia: från 6,1l/100km CO2 från 159g/km. 
Miljöklass EU5. Fabia: från 5,1 l/100 km, CO2 från 119 g/km. Miljöklass EU5. Bilarna 
på bilden kan vara extrautrustade. *Enligt transportstyrelsens riktlinjer för miljöbilar.

ŠkodaFabia Miljöbil* 86 hk 119g fr. 129.700:-
NACKA: 
VÄRMDÖVÄGEN 79. 
TEL: 08-556 181 80. 
VARD 9–18, LÖR 11–15.

HANINGE: 
KILOWATTVÄGEN 15. 
TEL: 08-606 06 80. 
VARD 9–18, LÖR 11–15.

ŠkodaOctavia DSG 105 hk. Nu 161.500:-

Bildepån Sommaredition Skattebefriad i 5 år!

Ord. pris 
180.000:-

FÖRETAGET MED  
PERSONLIGARE SERVICE
WWW.BILDEPAN.SE

Kombitillägg
3.900:-

• Parkeringssensorer bak
• ESP- antisladd
• 8 airbags samt wiplashskydd
• Farthållare
• Metallic 
• Cd-Radio, Mp3 & 8-Högtalare
• Halvaut. luftkonditionering
• Fjärrstyrt centrallås
• Helgalvaniserad kaross
• Färddator, CD-stereo
• Elfönsterhissar fram och bak
+ Mycket mer

Kombitillägg
6.500:-

Vinterhjul
900:-
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Möbler Bruno Mathson, Josef
Frank, Carl Malmsten, gamla
NK möbler, lampor, keramik,
Lisa Larsson, Kåge mfl. 
Tel 37 90 42.

nvp.se

Förenings- 
samordnare
En inspiratör som vill utveckla föreningsliv  
och friluftsliv i Värmdö.
Läs mer på www.varmdo.se/jobb

Värmdö kommun söker
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IT-tekniker intill vattenbrynet i Nacka-Strand 

Bytewize AB söker en trevlig och serviceinriktad 

medarbetare med ett gott humör för ett fast 

uppdrag i Nacka-Strand. Kunden är ett känt 

klädmärkes-företag med närmare 100 medar-

betare på huvudkontoret i Nacka-Strand. 

Efterfrågade kunskaper: 

Unix/Linux (server)

Windows (Server och klient)

Apple Mac OS/X (klient)

VMWare ESX (server)

Oracle (server)

Välkommen med din ansökan till:

Joakim Lemström

joakim.lemstrom@bytewize.com

Urval till tjänsten sker löpande, så skicka in din 

ansökan snarast, dock senast 2010-07-25.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad

Obs! Bilar köpes! 
Vill du snabbt och enkelt 
sälja din bil, oavsett märke, 
miltal, skåp eller diesel. 
Seriösa värderingar. Hämtas
och betalas kontant. Tel 
070-738 86 64 el 08-647 11 66.

OBS bil köpes! Fr 92 -07 oav-
sett märke el mil. även ngt
defekt. Hämtas. äv kväll och
helg. Tel 0764-284 134.

KÖPESKÖPES

Bil säljes Volvo 940 -1997 
manuell ac dragk servicbok
bilia 2 ägare besiktad kupe
och motorvärmare. 
18.000 kr. Tel 0709-647 602.

SÄLJESSÄLJES

747 07 69
Koldalsvägen 4

www.petterssonbil.com

FULLSERVICE SAMTLIGA 
BILMÄRKEN

ÄVEN LÄTTA LASTBILAR

Öppet: Mån-Fre 9-18 Lör stängt juni-augusti 
Tel 08-574 609 90

www.lindgrenbil.se

PASSA PÅ!
SISTA VECKAN MED
KAMPANJRÄNTA

495 kr, aviavgift 45 kr. Erbjudandet gäller 1 april-2 juli 2010 och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Ny medarbetare till hösten?
Jag söker nytt jobb till hösten, nya kollegor, nya utmaningar.

Gärna ett mindre företag med stort ansvar men är öppen

för förslag. Jag är en positiv, driftig, målmedveten tjej 40+

som har många års erfarenhet av kundkontakt. Jag har även

varit egen företagare. Har körkort.

Tveka inte att ringa Annica 0707-44 28 59.

Fiskeredskap av intr. drag,
rullar, ABU, Record, Pebeco
amb. mfl. Pris enl ök. Hämtas
omgående. Tel 0739-32 99 73.

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

KÖPESKÖPES

Flyttloppis! Allt från spik till
husvagn -02. Lördag 3/7 kl 12-
15 Vendevägen 6 Kummelnäs.

SÄLJESSÄLJES

Prylmarknad

Information och frågor 
angående

PRIVATANNONSER: 
555 266 36.

Telefontid: mån 10-12, 
ons 9-12, tors 9-16

Nystart av  
gruppbostad
Söker du nya utmaningar?
Vill du arbeta med unga vuxna med funktionsnedsättning?
Vill du vara med och bygga upp en ny verksamhet?
Läs mer på www.varmdo.se/jobb

Värmdö kommun söker
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Personal till
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Flytta med Länsförsäkringar.

VILLA INGARÖ, FÅGELVIKSHÖJDEN

INSYNSSKYDDAT SOLLÄGE

STOR ALTAN MED JACUZZI

LUGN ÅTERVÄNDSGATA

STENOLLES BACKE 21

BOYTA: 165 KVM

ANTAL RUM: 6 ROK

PRIS: 4 975 000 KR/BUD

VISNINGAR:

SÖN 4/7 13.45-14.45

MÅN 5/7 17.30-18.15

MÄKLARE:

MARCUS FOLMER

MOBIL: 070-226 91 53

TELEFON: 08-562 889 50

1,5:A LUGNET

NATURSKÖNT OMRÅDE

STABIL FÖRENING

CENTRALT

MEITENS VÄG 5

BOYTA: 40 KVM

AVGIFT 1 800 KR/MÅN

PRIS: 850 000 KR/BUD

VISNINGAR:

SÖN 4/7 13.00-13.30

MÅN 5/7 18.00-18.30

MÄKLARE:

MATTIAS ABRAMSSON

MOBIL: 070-224 20 63

TELEFON: 08-562 889 50

INGARÖ, KLACKNÄSET

NÄRA HAVSBAD OCH BUSS

FINA STRÖVOMRÅDEN

BARNVÄNLIGT OMRÅDE

SLINGERSTIGEN 21

BOYTA: 100 KVM

ANTAL RUM: 4 ROK

PRIS: 1 900 000 KR/BUD

VISNINGAR:

SÖN 4/7 12.00-12.45

MÅN 5/7 19.00-19.30

MÄKLARE:

MARCUS FOLMER

MOBIL: 070-226 91 53

TELEFON: 08-562 889 50

VILLA GUSTAVSBERG-ÖSBYDALEN

BARNVÄNLIGT

BASTU

SYDVÄSTLÄGE

ENTITEVÄGEN 24

BOYTA: 120 KVM

ANTAL RUM: 4 ROK

PRIS: 2 995 000 KR/BUD

VISNINGAR:

SÖN 4/7 15.30-16.15

MÄKLARE:

ALEXANDER EGEBRANT

MOBIL: 070-256 06 53

TELEFON: 08-562 889 50

FRITIDSHUS FILAN

20 METER TILL BADSJÖ

NÄRA TILL HAVET

HÖGT LÄGE

FILANVÄGEN 109

BOYTA: 75 KVM

ANTAL RUM: 2 ROK

PRIS: 2 695 000 KR/BUD

VISNINGAR:

SÖN 4/7 14.00-14.45

MÅN 5/7 18.00-18.45

MÄKLARE:

ALEXANDER EGEBRANT

MOBIL: 070-256 06 53

TELEFON: 08-562 889 50

lansforsakringar.se/fastighet

Bostadsmarknad

Vi växer och söker nu 3 nya medarbetare 
till vårt företag.

Företaget är verksamt inom all form av visuell kommunikation och har varit verksamt
sedan 1986. Vi befinner oss just nu i ett expansivt skede och söker dig som har
hög arbetsmoral, god samarbetsförmåga och är van vid att jobba med högt tempo.
Vi vill att du är driftig, initiativrik och har utvecklad känsla för service. Viss flexibilitet
gällande arbetstider krävs då vi ofta arbetar mot viktiga ”deadlines”. Viktigt är också
att du behärskar svenska, i både tal och skrift samt att du har goda kunskaper i
engelska. Vi ser också helst att du har B-körkort. 

MONTÖR
Vi söker en person med bakgrund inom montage, bygg- eller installation. 
B-körkort är ett krav och du får gärna inneha förarbevis för arbetsplattform samt
truckkort. Som vårt ansikte utåt är det viktigt att du är självgående, noggrann
och kan uppvisa hög servicenivå gentemot kund. Du ska vara bra på att ta egna ini-
tiativ och kunna lösa diverse uppgifter på egen hand. Du kommer att arbeta
både på höjd och på mark. Både inom- och utomhus. 

SÖMMARE / SÖMMERSKA
Vi söker dig som har några års erfarenhet av sömnad inom diverse textilier. Du
ska behärska en industrimaskin och vi ser helst att du har erfarenhet inom skylt-
tillverkning av mjuka material. Erfarenhet inom segelmakeri el dylikt är också 
meriterande. Du ska vara självgående, noggrann och van vid att jobba med högt
tempo. 

PRINTEROPERATÖR
Vi söker dig som har relevant teoretisk utbildning och kompetens från den gra-
fiska branschen. Tjänsten innebär kommunikation med de övriga delarna av pro-
duktionen och kräver att du är samarbetsvillig, noggrann och duktig på att
koordinera. Att kunna arbeta under ett högt tempo och vara flexibel är också av
stor vikt. B-körkort är ett krav och truckkort är meriterande.  

Skicka din ansökan med ett personligt brev och CV till info@inntech.se.
Du är välkommen med din ansökan t.o.m. 2010-07-02.

"Ett par extra händer"
Söker hjälp för att hålla ett hem i ordning. Lycka, att hitta rätt
person som passar in och trivs i vår familj, ett barn 7 år - för att
ha det trevligt tillsammans. Du blir en viktig och betydelsefull
person i vår vardag. Bör ha ett vant öga och suntförnuft för att
se vad som behövs göras. Du tycker också om att laga
god/nyttig mat!!! Tel 070-496 11 62.

Barnpassning
Barnkär person sökes för hämtning från dagis och skola till två
av våra tre barn, 8 och 5 år. Vi behöver hjälp ca 2 gånger per
vecka och i arbetsuppgifterna ingår även enklare matlagning
till barnen. Är du intresserad - kontakta Jessica på telefon
0707-615 201.

BARNFLICKA
Familj med  barn, 8 och 11 år, Duvnäs Utskog söker pålitlig
barnflicka m körkort + erfarenhet av barnpassning. Hämt-
ning/lämning fritids. Hem 08-716 30 38 mob 0733-52 96 96.

BARNPASSNINGBARNPASSNING

Information och frågor 
angående

PRIVATANNONSER: 
555 266 36.

Telefontid: mån 10-12, 
ons 9-12, tors 9-16

Börja arbeta hos oss i Nacka Strand 
Vi söker en systemutvecklare för korttransaktioner med

et

V  www.auriga.se

Auriga är en Payment Service Provider som hanterar betalningar i butiker och på Internet. I vårt tjänste-  
utbud ingår system för kortbetalningar, presentkortslösningar och Internetbetalningar för marknaden 
i hela Norden. Vi arbetar i samverkan med handeln och banker. Auriga är ett helägt dotterbolag till det 
danska bolaget PBS A/S. 
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www.husmanhagberg.se

Värmdö Haghulta
Havsutsikt med härlig vy över solnedgången i Torsbyfjärden. Välplanerat radhus,
totala ytor om ca 120 kvm, 4 rok. Stort ljust vardagsrum i anslutning till stor solig
balkong med ljuvlig havskontakt. Stilrent kök med gott om plats, två påkostade
badrum med snygg design. Tre sovrum varav två med utgång till mysig altan delvis
under tak samt trädgård. Tvättstuga med anslutande klädkammare. Carport och
förråd. Attraktivt barnvänligt område nära hav och natur. Badrocksavstånd till
områdets egen sandstrand och brygga. Gångavstånd till bra skolor med gott
renomé, förskola och bra kommunikationer, ca 25 min till Slussen.
Utgångspris 3.275.000 kr Visas Sön 4/7 14.00-15.00 & mån 5/7 18.00-18.30
Adress Högtorpsvägen 21 HusmanHagberg Värmdö 08-574 102 94

Ingarö Barnviksnäs
Rymligt enplanshus med suterrängvåning. Totalt 154 kvm, gediget garage med
verkstadsdel, gott om förråd. Flertalet eldstäder, både ute och inne, bastu och
många smarta inredningsdetaljer. 2.540 kvm prydlig och solig trädgårdstomt
med stensatta uteplatser, trappor och trädgårdsgångar. Populär skärgårdsidyll
både för permanent- och sommarboende. Här är det nära till bad, båtplats och
golfbana, endast 10 min bilresa till skola, dagis och centrum. Utgångspris
2.475.000 kr Visas Sön 4/7 14.30-15.15 Adress Tranarövägen 65 HusmanHagberg
Värmdö 08-574 103 31

Värmdö Mörtnäs
På en lummig tomt i vackra och populära Mörtnäs ligger denna fina fastighet om
2.437 kvm. Här finns möjlighet att bygga sitt drömboende. Kommunalt vatten
och avlopp vid tomtgräns. Anslutningsavgiften betald. Lugn återvändsgata med
skogen som närmsta granne. Nära till härligt havsbad och Värmdö golf. Närhet
till fina strövområden och vacker skärgårdsnatur. Direktbuss till Slussen.
Utgångspris 2.400.000 kr Visas Ring för visning Adress Västerleden 43
HusmanHagberg Värmdö 08-574 103 30

Ingarö Brunn 2:a 
Ljus gavellägenhet, 55 kvm, med stor insynsskyddad uteplats i syd/väst. Hem-
trevlig och välvårdad lägenhet med öppen planlösning mellan kök och vardags-
rum. Badrum med badkar och rymlig klädkammare. Bastu i föreningen. Centralt
läge i Brunn med F-9 skola, dagis, affär, idrottsplats mm. Mycket goda bussför-
bindelser till Slussen. Utgångspris 995.000 kr Utgångspris 995.000 kr Mån.avg
4.468 kr Visas Tors 1/7 18.00-18.30 & sön 4/7 12.00-12.30 Adress Mörtviksvägen 4
HusmanHagberg Värmdö 08-574 102 94

Strålande läge att
sälja sin bostad. 

Just nu är det stor efterfrågan på
lägenheter, villor och fritidshus.

Välkommen att kontakta oss för en fri
värdering, tips och goda råd.

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

Nacka 08-716 25 00   www.husmanhagberg.se   Värmdö 08-570 308 88

Sommarbilden var
värd en förmögenhet!
Se till att ha framförhållning
innan du säljer. Hör av dig idag!

3:a Eknäs/Nacka

BALKONG MED SÖDERLÄGE

GRÖNSKANDE INNERGÅRD

UTMÄRKT PLANLÖSNING

HÖJDVÄGEN 3B

BOYTA: 74 KVM

AVGIFT 4 044 KR/MÅN

PRIS: 1 695 000 KR/BUD

VISNINGAR:

SÖN 4/7 15.00-15.45

MÅN 5/7 18.00-18.30

MÄKLARE:

JONAS NORÉN

MOBIL: 076-787 27 62

TELEFON: 08-562 88 940

lansforsakringar.se/fastighet/nacka

Bostadsmarknad

SÄLJESSÄLJES

Bostadsmarknad

SÄLJESSÄLJES

Är du vår nya föreståndare?
Gammeluddshemmet ligger naturskönt på en udde vid inloppet
till Stäketsundet i Saltsjö-Boo.
Gammeluddshemmet är ett privat familjeägt vård och omsorgs-
boende för äldre. Vi har möjlighet att ta emot 32 gäster varav 9 är
demensplatser och 23 är somatiskaplatser.

www.gammeluddshemmet.nu

Tjänsten är 75 %. Dagtid med visst beredskapsarbete.

Du skall vara sjuksköterska och ha minst 5 års yrkeserfarenhet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 100630.

Kontaktuppgifter: vxl 08-747 01 70
Annica Myhr Högström, annica@gammeluddshemmet.nu 
Ulla-Britt Jagerfors, ullis@gammeluddshemmet.nu 





Sjötomt med helt underbart 
läge, en egen halvö med en 
strandlinje om ca 170 meter. 
Denna underbara naturtomt 
är ca 7.450 kvm. Här � nns en 
riktig möjlighet att skapa sig ett 
eget paradis. Byggnaden ett par 
meter från stranden med vacker 
utsikt och bedårande kvällssol. 
Garage, gästhus.

Hedvigsbergsvägen 14
Boarea 90 m²
Tomtarea 7 450 m²
Pris 5 785 000 kr
Visas sön 4/7 kl 15.00 -16.00 
& mån 5/7 kl 18.00-18.45
Mäklare Michel Adeheimer 
Tel 0707-99 29 99

INGARÖ - BRUNN / FISKMYRAN

Trevligt & bra planerat enplans 
hus fördelat på 5 rok, härlig 
tomt m vackra stenläggningar 
& planteringar, stor träaltan i 
bästa solläge m infälld bad-
tunna. Syrenhäck omgärdar 
hörntomten på lugn gata.

Älggårdsvägen 12
Boarea 125 m²
Tomtarea 1 098 m²
Pris 3 950 000 kr
Visas sön 4/7 kl 13.15 -14.00 
& mån 5/7 kl 19.45-20.15
Mäklare Agneta Svensson
Tel 0760-400 240

VÄRMDÖ - MÖRTNÄS

08-571 400 80 • bovida.se

Genuina hus inbäddade i grön-
ska med centralt läge.Smakfull 
& charmig tvåa i hus från 1914 
med egen ingång & uteplats. 
Badrum renoverat 2007 vid 
stambyte. Vitvaror från 2008 
samt ny el.

Stenkullen 3 B
Boarea 47 m²
Månadsavgift 2 573 kr
Pris 1 395 000 kr
Visas sön 4/7 kl 11.30 -12.15 
& mån 5/7 kl 18.30-19.00
Mäklare Agneta Svensson
Tel 0760-400 240

GUSTAVSBERG

Janne             Jessica              Agneta              Micke                

värdevärde  
8 900 kr8 900 kr

Bovida tar din försäljning Bovida tar din försäljning 
till högre höjdertill högre höjder

Vi bjuder på en höghöjdsfotografering av ditt hus
Här kommer ett erbjudande till er som anlitar oss på Bovida för er kommande bostadsförsäljning. Vi bjuder er som 
säljare på en höghöjdsfotografering av ert hus - vilket brukar innebära ett rejält lyft när det gäller att locka speku-
lanter och som tar din försäljning till högre höjder med bättre utsikt. Ring och boka ett förutsättningslöst möte med 
oss på Bovida. Av oss får du goda råd, erfarenhet, lokal kännedom och en kostnadsfri värdering. Och om du sen 
anlitar oss får du en serie höghöjdsfoton av ditt hus till ett värde av 8 900 kr helt utan extra kostnad.
(Erbjudandet gäller t.o.m v.39, 2010)                                                                               – Vi hörs!
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PRIS 1 700 000 kr/bud. TOMT 1 700 kvm. VISAS Ti 29/6
17.30-18.00. Lö 3/7 11.30-12.15. Lillängsdalsv 101.
VÄRMDÖ Catarina 08-505 356 03.

LILLÄNGSDAL 31 kvm + 15 kvm
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PRIS 1 790 000 kr/bud. AVGIFT 3 641 kr/månad.
VISAS On 30/6 18.00-18.40. Alphyddev. 35, 2 tr. NACKA
Angelica Gedlund 08-716 17 00.

ALPHYDDAN 3 rok, 78 kvm
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Låt oss fotografera  
din bostad.
JUST NU ÄR DIN BOSTAD SOM VACKRAST. VI FOTOGRAFERAR OCH  
GÖR FÄRDIGT DIN ANNONS UTAN EXTRA KOSTNAD, DU BESTÄMMER  
NÄR DU VILL SÄLJA. RING O2O-BOSTAD (O2O -26 78 23)  

PRIS 5 475 000 kr/bud. TOMT 1 856 kvm . VISAS Må 5/7 18.00-18.45. Ti 6/7 18.00-18.45. Sångfågelvägen 7.
NACKABUTIKEN Johan Markelius 08-716 17 00.

VIKINGSHILL 6 rok, 157 + 2 kvm

• Sjöutsikt • Gott skick • Stora fönster • Skärgårdskänsla
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VILLOR NACKA / VÄRMDÖ

2

BOSTADSRÄTTER NACKA / VÄRMDÖ

FRITIDSHUS

Sälja sommarnöje? 

Prata med oss när du ska 

sälja ditt fritidshus.

Läs mer på svenskfast.se

fastighetsbyran.se
NACKA 08-716 91 50  VÄRMDÖ 08-570 230 30

Utgångspris 1 695 000:-
2 rok, boyta 23 kvm Tomt 1770 kvm
Adress: Kummelnäsvägen 24
Visas sön 4/7 17.15-18.00
och tis 6/7 18.00-18.30
Sms:a: FB 1020-7890 till 72456 för beskrivning

Tomt med stor charm i sydvästläge. Nära bad-
sjöar, hav. Tel: 087169150. Webbnr: 1020-7890.

B Saltsjö-Boo Kummelnäs

Utgångspris 990 000:-
Boyta 60 kvm, avgift 3.434:-/mån
Adress: Ormingeringen 56A, entréplan
Visas mån 5/7 17.30-18.00
och tis 6/7 17.30-18.00

Välplanerad hörnlägenhet med öppen planlös-
ning. Möjlighet att göra om till 3:a. Nyrenoverat
badrum! Tel: 08-716 91 50. Webbnr: 1020-7151.

B 2:a Nacka Västra Orminge

Utgångspris 3 275 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boyta 104 kvm, biyta 34 kvm
Tomt 2 130 kvm Trädgårds-/naturtomt
Byggt 1939, ombyggt 1980

Adress: Gösta Ekmans Väg 28
Visas sön 4/7 14.15-15.00
och mån 5/7 19.15-19.45
Sms:a: FB 1020-8040 till 72456 för beskrivning

Unik villa i sydeuropeisk stil med sin vita putsade fasad inbäddad i grönskan på stor tomt med
gräsmattor och bersåer. Matchande gästhus, garage o carport. Sällskapsytor på entréplan, ca 36 kvm
vardagsrum med utgång till terrass. Nära förskola, bad, hav och båtklubb. Tel: 08-7169150.

B Saltsjö-Boo Eriksvik

Utgångspris 2 725 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 100 kvm, biyta 18 kvm
Avgift 18.700:-/år
Tomt 251 kvm Radhustomt

Byggt 1968
Adress: Knut Stangenbergs Väg 47
Visas sön 4/7 15.45-16.30
och mån 5/7 18.00-18.30
Sms:a: FB 1020-8046 till 72456 för beskrivning

Radhus med perfekta uteplatser på både fram- och baksidan. Stilrent och smakfull interiör med kök och
duschrum fr -08. Eget garage o carport framför entrén. Tryggt och naturnäraområde vid badsjöar och
hav. Försko/skolor i närområdet. Nära buss, service. Tel: 087169150. Snabbsök via webbnr: 1020-8046.

BNacka Duvnäs Utskog

Fastighetsbyrån 
i fickan.

Hitta rätt i bostadsdjungeln – ladda ner vår iPhone-app 
gratis! Med den kan du  enkelt söka efter bostäder, 
 beställa  visningspåminnelser och mycket mer.  
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LENAS MED. FOTVÅRD
ALG & LERA MEDMERA

Värmdöv 748, Saltsjö-Boo
(intill Callerts Mattvätt)

Tel 073-669 63 29

• Medicinsk fotvård •
Endast hembesök.

Maria Sundström
073-759 01 60

MediFot Setterwallska villan
Charmiga kontor i fin miljö.

Tillgång till kök och 
p-platser. Nära buss. 

T: 070-220 20 00.

UTHYRESUTHYRES

S

Lännersta/Orminge - Brf-Lokaler
De två sista nyproducerade lokalerna i Brf Nacka Företagsby.
1. Lagerlokal om ca 60 kvm. Golvyta ca 100 kvm. 
Lastplats, dubbla ingångar. Delbar. 
Avgift 810 kr/månad. 
Pris 430.000 kr.
2. Lokal lämpad för övernattningsbostad i fristående
byggnad om ca 75 kvm. 8 rum, dusch, WC och stort kök. 
Avgift 2.027 kr/månad. 
Pris 1.200.000 kr.
Bra läge i Lännersta/Orminge invid Värmdöleden. 

Bjurfors Näringsliv:
Patrik Ageman 08-728 22 87, patrik.ageman@bjurfors.se

BJURFORS NÄRINGSLIV   08-728 22 00
NÄRINGSLIV@BJURFORS.SE   BJURFORS.SE

SÄLJESSÄLJES

FOTVÅRDFOTVÅRD

Specialister

3300:-+ moms 
för 12 veckor

kostar denna annons.
Tel 555 266 10

Företagens Marknad

Företagens Marknad

Tel 08-601 97 00    
www.maklarproffsen.se

Stockholm | Nacka | Värmdö | Tyresö | Skärgården 

3:a Radhuskänsla Jarlaberg Nacka Strand
85 kvm i markplan med en stenlagd uteplats och en stor härlig gräs-
matta utanför omgärdad av höga buskar som skyddar från insyn. Kök
med matplats i ljust burspråk, två sovrum, stor hall med plats för många
garderober, klädkammare. Förråd o cykelrum på samma våningsplan.
Avg: 5.538 Pris: 1.795.000 hbj Adress: Trillans väg 47
Visas: Torsdag 1/7 17-17.30 Ring för andra tider!

2,5:a Radhuskänsla Hästhagen Gustavsberg
69,5 kvm fräsch lägenhet m nyrenoverat trendigt badrum m klinkers
och kakel, kök med nya luckor, kakel och vitvaror. Vardagsrum med
utgång till den soliga fina uteplatsen. Stort bra sovrum och två kläd-
kammare varav en m fönster som kan bli ett sovrum. Tvättmaskin finns.
Avg: 4.161 Pris: 1.375.000 hbj Adress: Hovslagarvägen 43
Visas: Torsdag 1/7 17-17.30 Ring för andra tider!

2:a Strålande sjöutsikt Jarlaberg Nacka Strand
63 kvm med alla fönster rakt mot sjön och den fantastiska utsikten
över inloppet med rikt båtliv. Här ser man mot Slussen över hela stan
och vidare bort över Lidingö. Balkongen har sol eftermiddag och kväll
med fantastiska solnedgångar. Hela lägenheten är snyggt renoverad.
Avg: 4.355 Pris: 2.350.000 Adress: Fyrspannsvägen 39
Fastighetsmäklare Christina Palmstierna 08-601 04 94

SÅLD!

• Boarea: 30 kvm
• Utgångspris: 1 875 000 kr
• Adress: Östra Ekbacksvägen 1

• Visning: Sön 4/7 kl 12:00-13:00
• Mäklare: Lars Holm 0768-33 83 83
• Telefon: 08-570 106 99

TEL 08-716 70 08 

Nacka, Värmdövägen 260, Ektorp

Värmdö, Fenix väg 14, Värmdö Köpcentrum    

Pärla Värmdö - Saltarö
Med vidsträckt utsikt över hagar, ängar och åkrar ligger denna fina fritidsfastighet. På den underbara 
terrassen som ligger i söderläge lyser solen hela dagen. Fastigheten är mycket rofylld och andas harmoni.
På kort promenadavstånd finns midsommaräng, tennisbana, strand med kiosk och båtklubb.

• Boarea: 100 kvm
• Tomt: 1997 kvm
• Utgångspris: 3 150 000 kr
• Adress: Vesselstigen 6

• Visning: Lör 3/7 kl 13:00-14:00
samt sön 4/7 kl 14:00-15:00 

• Mäklare: Lars Holm 0768-33 83 83
• Telefon: 08-570 106 99

Värmdövik - Vesselstigen
Mycket trevlig välplanerad familjevilla i eftertraktade Värmdövik. På den plana trädgårdstomten ligger husen
med en skyddad innergård, denna har bra solläge under dygnets alla soliga timmar. Morgonkaffet har en egen
liten altan i östligt läge. Den stora trädäckade altanen som ligger på husets västsida är en solindränkt pärla. På
fastigheten finns även ett välbyggt gästhus med eget kök och duschrum, gästhuset är vinterisolerat och fungerar
utmärkt som generationsboende. Den vedeldade bastun som ligger i anslutning till altanen håller hög standard
med egen relaxavdelning och dusch bakom glasbetong.

Särgårdens vackraste DC?
Bertram 25 ft. 1972. 2x130 hk.
mkt bra skick. Ingarö. Ca 28
knop. 7,5/2,8 m. 349.000:- eller
Bud. Tel 0708-551 639.

SÄLJESSÄLJES

Båtar & Tillbe-
hör

Litet hus el stuga
Jag heter Emma och söker
tillsammans med min 6-åriga
dotter ny bostad att hyra för
längre tid i Gustavsberg med
omnejd. Tel 070-710 37 70.

Temporärt boende!
Skötsam familj önskar hyra
lgh, stuga el. villa i Nacka/
Värmdö ca 7 mån. fr 1 okt.
Ring 070-399 07 57.

Stuga/lgh/villa   
Skötsam barnfamilj letar ett
boende, minst 40m2. From
0901. Tel 0702-551 460.

Stuga önskas hyra
Skötsam kvinna med goda
referenser. Tel 0702-818 155.

ÖNSKAS HYRAÖNSKAS HYRA

Bostadsbyte!
Finnes: 3:a i Stavsnäs. 
Önskas: 3:a, 2:a i Munkmora,
Nelson-, Narkörstigen, 
Skyttev. Tel 073-996 48 46.

BYTESBYTES ÖNSKAS HYRAÖNSKAS HYRA

Information och frågor 
angående

PRIVATANNONSER: 
555 266 36.

Telefontid: mån 10-12, 
ons 9-12, tors 9-16

SÄLJESSÄLJES

HR 5:a mot villa
Finnes hyresrätt i gammal
stil Mosebacke torg. 5 rok 
134 kvm. Sökes villa i Nacka. 
Tel 073-964 24 23.
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FÖNSTERRENOVERING
MÅLERI • GLASMÄSTERI • SNICKERI

20 år i branschen. Lämnar alltid garanti.
Jeshua Service AB tel 0704-274 156, 0761-787 555

Innehar f-skatt

FULA KÖKSLUCKOR?
Vi lackerar dina köksluckor,
lådor och dörrar i valfri kulör.

– Även högblankt –
Högklassiga jobb. Bra priser.

Transport finns.

Nyhet!
Nu har vi även nya, snygga
köksluckor som passar era

befintliga köksskåp.

LACKAT & KLART AB
Gjutarvägen 5 - Saltsjö-Boo

TEL 718 26 50
E-post: info@lackatoklart.se

Innehar F-skattsedel
Ring för en kostnadsfri offert!
Tel 571 414 84, 070-729 80 40
NACKA - VÄRMDÖ Medlem i SMS

Björn Pettersson
Målerifirma

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

Fri offert  -  Tel 0733-706 416

Värmdöviks Måleri

Ring oss för fri offert 
070-743 00 30

Medlem i SMS

ALLT INOM MÅLERI INNE & UTE
RING FÖR OFFERT
0709-81 61 71

ROSMAN
MÅLERI

MÅLNINGMÅLNING

Renovering, montering & försäljning
av skorstenar och eldstäder.
10 års garanti på skorstensarbeten.

Kostnadsfri offert.
Tel 08-667 67 85 • Mobil 0733-11 97 51 • Fax 08-667 01 57
E-post: info@tatarna.se • www.tatarna.se

BYGGLUDDE
ALLT INOM PUTS & MURNING

Specialité: 
Skorstenstätning 

Braskaminer

08-571 546 17 
070-775 45 04

MURAREMURARE

MURAREMURAREKampanjpris Släpvagn
Ord pris 10.986:- NU 7.990:-
Totalvikt 650 kg, flakmått 1,42x250
obromsad, fällbar fram/bakläm
570 347 01 www.nvmaskin.se
Fenix väg 20, Mölnviks köpcentrum

Uthyrning - AVANT
KOMPAKTLASTARE, MINIGRÄVARE
Från *1000:-/dygn. Helgpris: fre em-
mån morgon från *1600:- *+ moms

570 347 01 www.nvmaskin.se
Fenix väg 20, Mölnviks köpcentrum

HYRMASKINERHYRMASKINER

Allt inom mattläggning

• Linoleum • Våtrum
• Textil • Parkett

Utför även ö-arbeten. F-skattsedel
Tel/fax 08-659 23 42, 0704-44 42 23

TT Golv

Ulf Mårtenssons Golv

Specialitet golvslipning

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

GOLVGOLV

Strands Fönsterputs
Släpp in ljuset! 50% i skatteavdrag

0760 - 47 07 66     www.strandsfonsterputs.se

Välgjorda 
arbeten utföres

Telefon 08-645 47 90
Vi tillämpar ROT-avdrag

FÖNSTERPUTSFÖNSTERPUTS

rent A space
Prisexempel

MAGASINERING från 100:-/månad
FLYTTBIL med chaufför från 450:-/tim

ARKIVERING 10 år från 100:-/år

TEL: 020-64 31 00
Välkommen till våra tempererade lagerutrymmen på Skogsbovägen 21

i Gustavsberg eller Mjölnarvägen 10 i Danvikstull.
etab RENT-A-SPACE är ett auktoriserat möbel- och transportföretag.

FLYTT
J O U R E N
AALLT INOM FLYTT & TRANSPORT

ÄVEN MAGASINERING

Ring för kostnadsfri
besiktning – för ett

FAST PRIS.
Nacka / Värmdö Tel 08-22 80 52

FLYTTFIRMORFLYTTFIRMOR

J & B Elektriska AB 
BELYSNING OCH VÄRMEINSTALLATIONER
– I alla typer av fastigheter över hela Storstockholm – 

GLÖM EJ ATT UTNYTTJA ROTAVDRAGET.

Tel 08-720 36 10 Bil 070-516 26 17 E-mail: bert@jb-el.com

ELINSTALLATIONERELINSTALLATIONER

ELINSTALLATIONERELINSTALLATIONER

Tel 666 99 32 •Mobil 070-821 05 73 •Fax 664 47 26 •www.friconsvenska.com 

VI GER DIG GOTT UTRYMME
VARHELST, NÄRHELST!

Försäljning och uthyrning av containers. Förråds-, kyl-, frys-
och sanitetscontainers, kontorsmoduler, gångtunnlar mm.

CONTAINERS
Uthyrning och försäljning.

Kyl/Frys/Förrådscontainers.
www.consale.com

08-571 621 20

CONTAINERCONTAINER

FÖR DIN TRYGGHET OCH GARANTI ANLITA ETT FÖRETAG SOM 
VARIT ETABLERAD SEDAN 1993 OCH TÅL ATT JÄMFÖRAS

Saltsjöbadens Kakelbutik AB • www.saltsjobadenskakel.se

M WESTLING BYGG

Tel 070-773 72 63 www.westlingbygg.se

• Nybyggnader
• Renoveringar

• Ombyggnader
• Grundläggningar

HYR EN 
HANTVERKARE

• Ombyggnad

• Tillbyggnad

• Renoveringar

• Badrum • Kök

KUMMELNÄS
Hem & Hantverk

Tel: 0706-52 92 22
Glöm inte ROT-avdraget.

BRUAB
Allt inom • Byggarbeten 
• Schaktning • Grunder  

• Rivning • Totalentreprenad.
Fasta priser. Innehar F-skattsedel.

Tel/fax 08-570 214 88 
Mobil 070-518 46 07

E-mail: bruab@telia.com

Garageportspecialisten i Björknäs
08-776 21 00 • 070-576 21 00

GARAGEPORTSPECIALISTEN HJÄLPER 
DIG ATT HITTA RÄTT GARAGEPORT

08-6469192
info@enbaby.se

ENSKEDE
BAD&BYGG AB

• Badrumsrenovering
• Rörmokeri 
• Målning 

• Snickeri utföres 
Kostnadsfri offert.

J Christensen AB
- Allt inom bygg 
- och våtrum 

Tel 0708-420 571
www.din-byggare.nu

BYGGARE 

Vi utför allt inom bygg och våtrum
Tel 073-653 98 27 el 073-507 82 59

VÅTRUMSBEHÖRIGHET  
Innehar f-skattsedel

H Lindvall Byggservice
FRÅN GRUND TILL TAK.

Tel: 08-571 515 05 
Mobil: 070-769 42 66

– IDÉSNICKARN –
Bygg • Idé & Inredning 

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

SNICKARE/
PLATTSÄTTARE
38 års erfarenhet • Bästa referenser

Diicon A.T. AB
070-88 77 203

Badrumsrenovering
Nacka - Värmdö

Allt inom badrum. F-skatt och
garantier. Kostnadsfri offert

Ring 0708-31 39 12
eller 0704-91 51 52

Wäring & Far AB
• Utför om och tillbyggnad
• Kök • Bad • Plattsättning 
• Värmegolv Innehar F-skattsedel

Tel 073-708 39 46

BYGGNADSARBETENBYGGNADSARBETEN

Antenn & Parabol
Service

Nacka - 715 54 20 
Värmdö - 570 353 60

Auktoriserad CANT-installatör 

ANTENNERANTENNER

BYGGNADSARBETENBYGGNADSARBETEN

Yrke & Hantverk

Hästhagsvägen 1, NACKA
08-716 29 75

www.mtlpartner.se

BILDEKOR
REKLAMREKLAM

Jur kand, jur lic Monica Steding
Fri telefonrådgivning - allmän praktik - affärsjuridik
Varför åka till Stockholms city och anlita dyra jurister på "fina gatan" när det
finns prisvärd kvalificerad juridisk hjälp alldeles i närheten av dig?
Privatpersoner såväl som företagare är välkomna, mångårig erfarenhet, gedigen
processvana, F-skattsedel finnes.
Alphyddevägen 6, 131 35 Nacka. Tel 08-716 66 30. monica.steding@gmail.com

§vinder§vik§ Juri§tbyrå

JURISTERJURISTER

Behöver du en
hemsida?

Gratis offert. F-skatt.
webmaster@essbe.net

datatrassel.com
Jag löser dina dataproblem. 

Ex mail, installation, rädda data.
Både företag o privatpersoner.

Tel 0708 650617

Bredbandsinstallationer
• Data • Tele • Fiber 

• Service • Installationer

CORRECT LINK STOCKHOLM
Tel 0768-693 569  www.correctlink.se

Datareparationer/Återställning
Internet/Nätverksinstallationer
Hembesök

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

RID ISLANDSHÄSTRID ISLANDSHÄST
UterUteritteitte r & lektionerr & lektioner
www.stallbeatelund.sewww.stallbeatelund.se

08-570 103 1008-570 103 10

SKIFTE.NU
SKIFTESMÄKLARNA AB

Tel 08-747 08 80

info @ skifte.nu

DIVERSEDIVERSE

ITIT

HEJ ALLA
SMÅFÖRETAGARE!

REDOVISNING
Bokslut
Deklarationer
Tel 570 323 20,
070-413 56 26

M
A
R
K
E
D
A

BOKFÖRINGBOKFÖRING

• Ny- Ombyggnad 
• Bygglov

Lagne Arkitektkontor
Tel 073-404 11 33
la.arkitekt@yahoo.se

ARKITEKTERARKITEKTER

Tjänster & Service

nvp.se





Politikerna frågas ut
Nu drar politikerveckan 
i gotländska Almedalen 
i gång. TV4 bevakar 
evenemanget med dagliga
direktsändningar.

– Vi räknar med att få
besked inför valet i viktiga
frågor, säger Bengt
Magnusson som leder
”Almedalen”. 

Årets Almedalsvecka väntas
bli större än vanligt, både 
i antalet besökande och 
i mängden mediebevakning. 

– Det är valår så det blir
mycket. TV4 flyttar ut både
”Nyhetsmorgon” och en del
av nyhetssändningarna till
Gotland, säger Bengt Mag-
nusson.

Dessutom sänder TV4 ett
dagligt program från Alme-
dalen. På programmet står en
summering av dagen, per-
sonliga spaningar av poli-
tiska reportern Lena Sund-
ström och uppföljningar på
partiledartalen. De politiska
utspelen kommenteras av
kommentatorer – både TV4:s
egna och av en speciellt
inbjuden panel. Dessutom
intervjuas alla partiledare –
först ut är statsminister
Fredrik Reinfeldt. 

Bengt Magnusson hoppas
på att få svar på många av
väljarnas frågor inför valet.

– Vi vill ta reda på vad det
är partierna har tänkt sig. 

KARIN NYGÅRD

karin.nygard@ttspektra.se

TV4 SÖNDAG 19.30
Bengt Magnusson leder dagliga programmet ”Almedalen” i TV4 under politikerveckan. 

FOTO :  A N D R E AS  LU N D B E RG/ T V 4

REPRIS... Bo Hagström

återses när ”Solens mat”

reprisstartar. I första

avsnittet reser han till Lepi-

nibergen söder om Rom.

(SVT1 fredag 18.50)

MINNE... ”Tidsmaskinen”

gör korta återblickar på en

svunnen tid, i helgens av-

snitt handlar det om när

det första persondatorerna

kom 1977. (Kunskaps-

kanalen fredag 20.55)

UNGDOM... Trollkarlen

Merlin (Colin Morgan)

träffar en vacker druid-

flicka i  ”Merlin”. Mötet

störs dock av att prisjägare

har stängt in henne i en

bur. (SVT1 lördag 18.15)

KONSTRUKTION... 
I reprisstarten av ”Tekni-

kens fantaster” möter vi

både arbetare som var

med och byggde Golden

Gate-bron och experter

som berättar om det speci-

ella med bron. (Kunskaps-

kanalen lördag 20.00)

MAT... I sista ”Jamies

Amerika” reser Jamie

Oliver till Wyoming, hjärtat

i Vilda Västern. (Kanal 5

söndag 19.55)

T I P S  FÖ R V EC K A N

Colin Morgan i ”Merlin”. 

FOTO :  SV T
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Taxi driver
DRAMA ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Martin Scorseses New
York-skildring. Trasiga
människospillror rör sig
bland ångande gatubrunnar
och lättköpta tonårsflickor.
Robert De Niro spelar Viet-
nam-veteran som bestäm-
mer sig för att göra något åt
saken. (USA, 1976)

SVT1 LÖRDAG 0.00

Guldkompassen
ÄVENTYR ¡ ¡ ¡
Skolflicka (Dakota Blue 

Richards) ger sig iväg på
räddningsexpedition efter
barn med magisk kompass.
Intressant sagogrepp, med
bra skådisar som Nicole

Kidman och Daniel Craig.
(The golden compass,
USA, 2007)

TV4 LÖRDAG 19.30

Definitely, maybe
KOMEDI ¡ ¡ ¡
Pappa (Ryan Reynolds)
tvingas berätta för dotter
(Abigail Breslin, från
”Little miss Sunshine”) om
hur han mötte mamman
han ska skiljas från. Över-
raskande fräscht och inte
sentimentalt. (USA, 2008)

TV3 SÖNDAG 21.00

F I L M  I  H E LG E N

T V  2 9  J U N I – 5  J U L I  2 0 1 0
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EN PERFEKT SOMMAR

DENNY´S HOME OUTDOOR
Minos väg 9, intill Värmdö Köpcentrum. bakom helikopterplattan. Tel 08-570 337 00. Måndag–fredag 11.00–18.00, Lördag 10.00–16.00, Söndag 11.00–16.00.

Folkungagatan 48. Måndag–fredag 11.00–18.00, Lördag 11.00–16.00, Söndag stängt. www.dennyshome.se 

Fri transport 
vid köp över

5.000:-  

Aldrig mer behöver du köra utslitna möbler till återvinningsstationen. Aldrig mer behöver du ägna de första vårdagarna till att leta utemöbler. 
Vi erbjuder dig en bekymmersfri tillvaro år efter år, sommar efter sommar. Våra möbler är de sista dina barn och barnbarn behöver köpa.

NYÖPPNAD WEBBSHOP PÅ www.dennyshome.se
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SÖNDAG 4/7

6.00 Situation senior 
6.30 Flyttlasset går 
7.00 Kunskap och
vetande 
7.30 Folk i farten (R) 
8.00Tjejerna i kören (R) 
8.30 Bokprogrammet (R) 
9.00 Rapport 
9.05Mitt i naturen (R) 
9.35Grön glädje (R) 
10.00 Sommarandakt från Tavelsjö 
10.30–11.15Världens modernaste
land (R) 
11.30 Kaffe i Gdansk (R) 
12.00 Rapport 
12.05Autograf (R) 
12.35 Fashion (R) 
13.05–13.35Antikmagasinet (R) 
14.05 Film: Kampen om Sydafrika (R) 
15.50 Rapport 
15.55Hundkoll (R) 
16.25 Solens mat (R) 
16.55Allsång på Skansen (R) 
17.55 Sportnytt 
18.00 Rapport 
18.10 Reprisstart: Minnenas 
television: Någonstans i Sverige 
19.30 Rapport 
20.00Cleo 
20.30 Sportspegeln 
21.00Tudors 
21.55 Fem år på Mars (R) 
22.50 Syndens lag: Gladys svåra val 
0.40 Stand-up med John Oliver (R) 
1.20 Larry Sanders show 
1.45 Bergen – Kirkenes t/r (R) 
2.15–2.551800-talet ut-och-in (R) 
5.00 Kunskap och vetande (R) 
5.30–6.00Autograf (R) 

8.00 Bolibompa 
9.00–9.50Dis-
neydags (R) 
12.30Vetenskapens
värld sommar (R) 
13.30 En film om Marianne Gre-
enwood (R) 
14.30Vem vet mest? (R) 
17.00 Family Foster (R) 
17.30Hemlös (R) 
18.00Vi är alla Abrahams barn 
18.50 Sidenvägen (R) 
19.00Gabriel Byrne in treatment 
20.00 Småskalighetens hjältar (R) 
21.00Aktuellt 
21.30Världens modernaste land (R) 
22.15Med livet i händerna 
23.10 Rapport 
23.20 Ingen bor i skogen (R) 
23.50–0.20 Reflex (R) 

6.15 Ensamma hemma (R) 
7.05Nanny (R) 
8.00 Lois & Clark 
9.00 Jims värld (R) 
10.00 Simpsons (R) 
10.30 Scrubs (R) 
11.00Top model Australien (R) 
16.30Norska Hollywoodfruar (R) 
17.30 Säsongstart: Tough love 
18.55 Keno 
19.00Tough love 
20.00Miami medical 
21.00 Film: Definitely, maybe 
23.20 Film: Kodnamn: Nina 
1.30 Film: Basic – farligt uppdrag 
3.30 Film: Thunderbirds 
4.30Drew Carey (R) 
5.30–6.15Montel Williams show (R) 

5.55 Barnprogram 
7.58Nyhetsmorgon 
11.30 Postkodlotteri-
ets sommarvinnare 
11.35–12.30 Som-
mar med Ernst (R) 
13.3535 år och mormor (R) 
14.30 Studio: Wimbledon 
15.00Direkt: Tennis 
19.00Nyheterna och vädret 
19.20 Sverigelotteriet 
19.30 Seriestart: Almedalen 
20.00 Sporten 
20.30 I en annan del av Köping (R) 
21.00 Film: Terminator 2 
22.00Nyheterna och vädret 
22.15 Film: Terminator 2, forts 
0.15Mayday (R) 
1.2024 
2.15 Flashforward (R) 
4.05CBS 60 minutes 
5.00–5.50 Kvinnor som mördar (R) 

6.05 Entertainment
now (R) 
6.30Atom 
6.55Trinny & Susan-
nah: Stilakuten 
7.45Vänner 
8.10–9.00 Biggest loser 
9.20 Everwood 
10.10Gilmore girls 
11.05 Film: The even Stevens movie 
12.55Trinny och Susannah 
13.55Girls of the Playboy Mansion 
15.00 Skönhetsprinsessor tolv år se-
nare 
16.10Ugly Betty (R) 
17.05Greek 
18.00One Tree Hill 
18.55 Real housewives of New York 
19.55 Jamies Amerika 
21.00 Film: Just like heaven 
22.50CSI NY (R) 
23.50 Eleventh hour 
0.45 Inside 
1.40 Blind 
2.40 Extreme rescue (R) 
3.45 Skins 
4.35 Beyond the break 
5.20–6.05 Biggest loser (R) 

MÅNDAG 5/7

6.28Gomorron 
Sverige 
9.30 Solens mat (R) 
10.00Mat och grönt
på Friland 
10.30–11.50Minnenas television:
Någonstans i Sverige (R) 
12.00 Rapport 
12.05 In treatment (R) 
12.30 Sportspegeln (R) 
13.00–13.55 Fotbollsfruar i Sydafrika 
14.25 Film: Ett brott 
16.00 Rapport 
16.05Gomorron Sverige 
16.55Grannar som bråkar (R) 
17.55 Sportnytt 
18.00 Rapport 
18.10 Regionala nyheter 
18.15Det goda livet 
19.05Hemliga svenska rum (R) 
19.20 Regionala nyheter 
19.30 Rapport 
20.00Debatt 
21.00 Reprisstart: Om Stig Petrés
hemlighet (R) 
22.00 Från Brasilien till norska havs-
bandet 
22.30VM-magasinet 
23.00 Film: City of hope 
1.05Tudors (R) 
2.00 Småskalighetens hjältar (R) 
3.00Debatt (R) 
4.00–4.25Andra världskrigets avgö-
rande uppdrag (R) 
5.30–6.00 Sportspegeln (R) 

17.10 Sommaran-
dakt från Tavelsjö (R) 
17.40Nyhetstecken 
17.50Uutiset 
18.00Den unika hunden (R) 
18.50 Skäggmes (R) 
18.55Oddasat 
19.00Vem vet mest? (R) 
19.30 Engelska trädgårdar (R) 
20.00Vetenskapens värld sommar (R) 
21.00Aktuellt 
21.25 Regionala nyheter 
21.30 Ingen bor i skogen 
22.00 Sportnytt 
22.15 Regionala nyheter 
22.25 Rapport 
22.35 In treatment 
23.05 Sopranos (R) 
0.05–0.35Autograf (R) 

6.15Dagsändningar 
12.10Cityakuten (R) 
13.05Oprah Winfrey show 
14.00Masterchef Australia 
14.30 Funniest pets and 
people 
15.00The Tyra Banks show 
15.55Top model 2 (R) 
16.55Design: Simon & Tomas (R) 
17.55Navy CIS (R) 
18.55 Keno 
19.00How I met your mother (R) 
19.302 1/2 män (R) 
20.00 Svenska Hollywoodfruar (R) 
21.00Danska Hollywoodfruar 
22.00 Secret lives of women 
23.00 Sex and the city (R) 
0.202 1/2 män (R) 
0.50How I met your mother (R) 
1.20 Jims värld (R) 
1.50Alla älskar Raymond (R) 
2.50 Film: Bang bang orangutang 
4.40The Riches (R) 
5.30–6.15Montel Williams show (R) 

5.50Nyhetsmorgon 
10.00Doctors 
10.55Tillbaka till 
Aidensfield (R) 
11.55Hem till gården 
13.00–13.25Trav 
14.25Alarm 112 
15.00 Sommar med Ernst (R) 
15.55 Beverly Hills 90210 
17.55 Reprisstart: Mammas pojkar 
19.00Nyheterna 
19.30Almedalen 
20.00 Lotta på Liseberg 
21.30 Film: Van Veeteren – Moreno
och tystnaden 
22.00Nyheterna, sporten och vädret 
22.25 Film: Van Veeteren, forts 
23.40Dharma & Greg (R) 
0.10Will & Grace (R) 
0.40Arkiv X (R) 
1.40The District (R) 
2.40Anna Pihl (R) 
3.35 Survivor 
5.30–5.50Angne & Svullo (R) 

6.15Dagsändningar 
12.00Desperate
housewives 
12.55 Ellen DeGene-
res show 
13.45Unga mödrar 
14.45Trinny och Susannah 
15.40One Tree Hill 
16.35Home videos 
17.05 Las Vegas 
18.00 Rules of engagement 
18.30Christine 
19.00 Färjan 
20.00 Roomservice 
21.00CSI NY
22.00 Säsongstart: Celebrity rehab
with Dr Drew 
23.20The life & times of Tim 
23.55CSI NY
0.55Criminal minds 
1.50 Jakten på nätpedofilerna 
2.45 Film: Betrayals 
4.25 Las Vegas (R) 
5.10–5.55 Ellen DeGeneres show 

TISDAG 29/6

6.28Gomorron 
Sverige 
9.30Dieternas kamp 
10.15–11.45 Stu-
dentbal i Mississippi (R) 
12.00Rapport 
12.05 In treatment (R) 
12.30–13.30 Från Lark Rise till Cand-
eford (R) 
14.20Gomorron Sverige 
15.10Rapport 
15.15Direkt: Fotboll: F1–E2 
18.00Rapport 
18.10Regionala nyheter 
18.15 Engelska Antikrundan 
19.05 Så såg vi sommaren då (R) 
19.20Regionala nyheter 
19.30Rapport 
20.00 Start: Allsång på Skansen 
21.00Direkt: Fotboll: H1–G2 
22.30VM-magasinet 
23.15 Stand-up med John Oliver 
23.55Cleo (R) 
0.25 Film: Arvtagerskan 
1.40Vampyrskräckens offer (R) 
2.35–3.30Det vilda i Västern (R) 
5.10–6.00Det goda livet (R) 

16.50Vi är alla 
Abrahams barn (R) 
17.40Nyhetstecken 
17.50Uutiset 
18.00Direkt: Fotboll: F1–E2 
18.30Hannibal (R) 
18.55Oddasat 
19.00Vem vet mest? (R) 
19.30Direkt: Fotboll: H1–G2 
21.00Aktuellt 
21.25Regionala nyheter 
21.30Kaffe i Gdansk 
22.00 Sportnytt 
22.15Regionala nyheter 
22.25Rapport 
22.35 In treatment 
23.00 Sopranos (R) 
23.50Grabbarna från Angora 
0.20–1.20Knut Hamsun (R) 

6.15 Ska du säga (R) 
6.40Nanny (R) 
7.30 Jims värld (R) 
8.25Alla älskar Raymond 
9.25Rachael Ray (R) 
10.20Våra bästa år 
11.15Design: Simon & Tomas (R) 
12.10Cityakuten (R) 
13.05Oprah Winfrey show (R) 
14.00Masterchef Australia 
14.30 Funniest pets and people (R) 
15.00The Tyra Banks show 
15.55Top model 2 (R) 
16.55Design: Simon & Tomas (R) 
17.55Navy CIS (R) 
18.55Keno 
19.00How I met your mother (R) 
19.302 1/2 män (R) 
20.00 Supersize vs superskinny 
21.00 Film: Huset vid sjön 
23.00 Sex and the city (R) 
0.102 1/2 män (R) 
0.40How I met your mother (R) 
1.05 Jims värld (R) 
1.35Alla älskar Raymond (R) 
2.40 Film: Anacondas: The hunt for the
blood orchid 
4.25–5.15The Riches (R) 
5.30–6.15Montel Williams show (R)

5.50Nyhetsmorgon 
10.00Doctors 
10.55Tillbaka till 
Aidensfield (R) 
11.55Hem till gården 
13.00–13.25Trav 
14.25Alarm 112 
15.00Reprisstart: Sommar med Ernst 
16.00Dating confidential (R) 
17.00 Film: The Wilde girls 
19.00Nyheterna 
19.30 c/o Segemyhr (R) 
20.00Älskarinnor 
21.00Ghost whisperer (R) 
22.00Nyheterna 
22.25 Sporten 
22.35Vädret 
22.40 Film: Uppdraget 
0.55Arkiv X (R) 
1.50The District (R) 
2.50Anna Pihl (R) 
3.45–5.20 Survivor 

6.10Home videos 
6.35Unga mödrar (R) 
7.30 So you think you
can dance 
8.35Vänner 
9.00–10.00Quizzo 
10.35 Is she really going out with him? 
11.00 Färjan (R) 
11.55Desperate housewives 
12.50 Ellen DeGeneres show 
13.40Unga mödrar 
14.40Rules of engagement (R) 
15.10Christine (R) 
15.40 Förhäxad 
16.35Home videos 
17.05 Las Vegas 
18.00Rules of engagement 
18.30Christine 
19.00 Färjan 
20.00Ugly Betty 
21.00Ullared 
22.00 So you think you can dance 
23.45CSI NY
0.45Criminal minds 
1.40MacGyver 
2.45 Jakten på nätpedofilerna 
3.35 Las Vegas (R) 
4.25 Förhäxad (R) 
5.10–5.50 Ellen DeGeneres show 

ONSDAG 30/6

6.28Gomorron 
Sverige 
9.30 Samtal på
Strömsö 
10.00–10.30 Programstart: Vinnarna 
12.00 Rapport 
12.05 In treatment (R) 
12.30 Dieternas kamp (R) 
13.15–13.45Namnam med Noman 
14.35 Film: Semestersabotören 
16.00 Rapport 
16.05Gomorron Sverige 
16.55 Flyttlasset går 
17.25 Cleo (R) 
17.55 Sportnytt 
18.00 Rapport 
18.10 Regionala nyheter 
18.15Hundra procent bonde 
18.45Anne mat 
19.15 Din plats i historien (R) 
19.20 Regionala nyheter 
19.30 Rapport 
20.00 Säsongstart: Uppdrag gransk-
ning – sommarspecial 
21.00 Film: Kampen om Sydafrika 
22.45 Syndens lag: Gladys svåra val 
23.40 Stand-up med John Oliver 
0.25Vinnarna (R) 
0.55 Landet runt (R) 
1.40 Spår av brott (R) 
2.10–3.40 Studentbal i Mississippi 
5.00Tjejerna i kören (R) 
5.30–6.00 Reflex (R) 

16.55Världens mo-
dernaste land (R) 
17.40 Nyhetstecken 
17.50 Uutiset 
18.00 De svarta hålens gåta (R) 
18.50 Dansar med hundar (R) 
18.55Oddasat 
19.00Vem vet mest? (R) 
19.30 Situation senior 
20.00Antikmagasinet 
20.30 Fashion 
21.00Aktuellt 
21.25 Regionala nyheter 
21.30 Flight of the Conchords 
22.00 Sportnytt 
22.15 Regionala nyheter 
22.25 Rapport 
22.35 In treatment 
23.00 Sopranos (R) 
23.55–0.25 Ingen bor i skogen (R) 

6.15 Dagsändningar 
10.20Våra bästa år 
11.15 Design: Simon & 
Tomas (R) 
12.10 Cityakuten (R) 
13.05Oprah Winfrey show (R) 
14.00Masterchef Australia 
15.00The Tyra Banks show 
15.55Top model 2 (R) 
16.55 Design: Simon & Tomas (R) 
17.55 Navy CIS (R) 
18.55 Keno 
19.00How I met your mother (R) 
19.30 2 1/2 män (R) 
20.00 Lyxfällan (R) 
21.00Morden i Midsomer 
23.10 Sex and the city (R) 
0.30 2 1/2 män (R) 
0.55How I met your mother (R) 
1.25 Jims värld (R) 
1.55Alla älskar Raymond (R) 
2.50 Film: Sueno americano 
4.40The Riches (R) 
5.30–6.15Montel Williams show (R) 

5.50Nyhetsmorgon 
10.00 Doctors 
10.55Tillbaka till 
Aidensfield (R) 
11.55Hem till gården 
13.00–13.25Trav 
14.25Alarm 112 
15.00 Sommar med Ernst (R) 
16.00Två systrar, ett hjärta (R) 
17.00 Film: Wayne’s world 
18.20 Lotto, Joker och Drömvinsten 
18.25 Film: Wayne’s world 
19.00 Nyheterna 
19.30 c/o Segemyhr (R) 
20.00 Säsongstart: Miss Marple 
22.00 Nyheterna 
22.40Vinnare V64 – sommarstudion 
23.10 Lost 
0.05Will & Grace (R) 
0.35Arkiv X (R) 
1.35The District (R) 
2.30Anna Pihl (R) 
3.25 Survivor 
5.20–5.50Hitta hem (R) 

6.25 Dagsändningar 
11.55 Desperate
housewives 
12.50 DeGeneres 
13.40 Unga mödrar 
14.40 Rules of engagement (R) 
15.10 Christine (R) 
15.40 Förhäxad 
16.35Home videos 
17.05 Las Vegas 
18.00 Rules of engagement 
18.30 Christine 
19.00 Färjan 
20.00Wipeout 
21.00 Dawn Porter-dokumentären:
Mail order bride 
22.00 So you think you can dance 
23.00 CSI NY
23.55 Criminal minds 
0.50MacGyver 
1.50 Seriestart: Predator raw 
2.50 Skins 
3.50 Las Vegas (R) 
4.35 Förhäxad (R) 
5.20–6.05 Ellen DeGeneres show

TORSDAG 1/7

6.28Gomorron 
Sverige 
9.30Autograf 
10.00–11.00Upp-
drag granskning (R) 
12.00 Rapport 
12.05 In treatment (R) 
12.30–13.00 Situation senior (R) 
14.40Vi är alla Abrahams barn (R) 
15.30Vinnarna (R) 
16.00 Rapport 
16.05Gomorron Sverige 
16.55 Engelska Antikrundan (R) 
17.45 Så såg vi sommaren då (R) 
17.55 Sportnytt 
18.00 Rapport 
18.10 Regionala nyheter 
18.15 Strömsö 
18.55 Programstart: Grön glädje 
19.20 Regionala nyheter 
19.30 Rapport 
20.00 Säsongstart: Mitt i naturen 
20.30 Säsongstart: Djursjukhuset 
21.00 Film: Grey Gardens 
22.40 Syndens lag: Gladys svåra val 
23.35Allsång på Skansen (R) 
0.35Uppdrag granskning (R) 
1.35Woodstock 1969 (R) 
2.35–4.15 Film: Grey Gardens (R) 
5.00 Flyttlasset går (R) 
5.30–6.00Hundra procent bonde (R)

16.15Grabbarna
från Angora (R) 
16.45Moderna mål-
tider (R) 
17.40Nyhetstecken 
17.50Uutiset 
18.00 Kometen kommer? (R) 
18.50 En tjej i maskinrummet (R) 
18.55Oddasat 
19.00Vem vet mest? (R) 
19.30 Folk i farten 
20.00Tjejerna i kören 
20.30 Bokprogrammet 
21.00Aktuellt 
21.25 Regionala nyheter 
21.30 Reflex (R) 
22.00 Sportnytt 
22.15 Regionala nyheter 
22.25 Rapport 
22.35 In treatment 
23.00 Sopranos (R) 
23.40 Film: So close 
1.30–1.55 Flight of the Conchords (R)

6.15Dagsändningar  
10.20Våra bästa år 
11.15Design: Simon & 
Tomas 
12.10Cityakuten (R) 
13.05Oprah Winfrey show (R) 
14.00Masterchef Australia 
15.00The Tyra Banks show 
15.55Top model 2 (R) 
16.55Design: Simon & Tomas (R) 
17.55Navy CIS 
18.55 Keno 
19.00How I met your mother (R) 
19.302 1/2 män (R) 
20.00 Parenthood 
21.00 Sveriges fulaste hem (R) 
22.00Grannfejden (R) 
23.00 Sex and the city (R) 
0.152 1/2 män (R) 
0.45How I met your mother (R) 
1.10 Jims värld (R) 
1.45Alla älskar Raymond (R) 
2.40The company (R) 
4.35 Superskinny me (R) 
5.30–6.15Melrose place (R) 

5.50Nyhetsmorgon 
10.00Doctors 
10.55Tillbaka till 
Aidensfield (R) 
11.55Hem till gården 
13.00–13.25Trav 
14.25Alarm 112 
15.00 Sommar med Ernst (R) 
16.0035 år och mormor (R) 
17.00 Film: Wayne’s world 2 
19.00Nyheterna 
19.30 c/o Segemyhr (R) 
20.00 Start: Sommar med Ernst 
21.00 Seriestart: Luther 
22.00Nyheterna 
22.40 Kvinnor som mördar 
23.35 Folksam GP
0.05Will & Grace (R) 
0.35Arkiv X (R) 
1.35The District (R) 
2.30Anna Pihl (R) 
3.25 Survivor 
5.15–5.50Hitta hem (R) 

6.15Dagsändningar 
10.35 Is she really
going out with him? 
11.00 Färjan (R) 
11.55Desperate
housewives 
12.50 Ellen DeGeneres show 
13.40Unga mödrar 
14.40 Rules of engagement (R) 
15.10Christine (R) 
15.40 Förhäxad 
16.35Home videos 
17.05 Las Vegas 
18.00 Rules of engagement 
18.30Christine 
19.00 Färjan 
20.00 Samlandet förstör mitt liv 
21.00CSI 
22.00 Fringe 
23.00CSI NY
0.00Criminal minds 
0.55 Film: Gods and generals 
5.05 Förhäxad (R) 
5.45–6.25 Ellen DeGeneres show 

FREDAG 2/7

6.28Gomorron 
Sverige 
9.30 Strömsö (R) 
10.10–10.35Grön
glädje (R) 
12.00 Rapport 
12.05 In treatment (R) 
12.30 Flyttlasset går (R) 
13.00 Sverige! (R) 
13.30–14.15 Landet runt (R) 
14.20Gomorron Sverige 
15.10 Rapport 
15.15 Direkt: Eventuellt Fotboll 
18.00 Rapport 
18.10 Regionala nyheter 
18.15 Reprisstart: Hundkoll (R) 
18.45 Din plats i historien (R) 
18.50 Reprisstart: Solens mat (R) 
19.20 Regionala nyheter 
19.30 Rapport 
20.00 Direkt: Eventuellt Fotboll 
22.30VM-magasinet 
23.15 Dave Chappelle’s Block party 
0.55 Sverige! (R) 
1.25 Epitafios – besatt av hämnd (R) 
2.15 Kriminaljouren (R) 
3.00Mitt i naturen (R) 
3.30–4.00 London live (R) 
5.20–6.00 Strömsö (R) 

16.45 Flight of the
Conchords (R) 
17.10 Reflex (R) 
17.40 Nyhetstecken 
17.50 Uutiset 
18.00 Eventuellt Fotboll 
18.30Hannibal (R) 
18.55Oddasat 
19.00Vem vet mest? (R) 
19.30 Direkt: Eventuellt Fotboll 
20.00 En film om Marianne Gre-
enwood (R) 
21.00Aktuellt 
21.25 Regionala nyheter 
21.30 Säsongstart: Engelska 
trädgårdar 
22.00 Sportnytt 
22.15 Regionala nyheter 
22.25 Rapport 
22.35 In treatment 
23.00 Sopranos (R) 
23.55 Fashion (R) 
0.25Antikmagasinet (R) 
0.55–1.25Grabbarna från Angora (R)

6.15 Ska du säga (R) 
6.40Nanny (R) 
7.30 Jims värld (R) 
8.25Alla älskar Raymond 
9.25 Rachael Ray (R) 
10.20Våra bästa år 
11.15 Design: Simon & Tomas (R) 
12.10 Cityakuten (R) 
13.05Oprah Winfrey show (R) 
14.00Masterchef Australia 
15.00The Tyra Banks show 
15.55Top model 2 (R) 
16.55 Design: Simon & Tomas (R) 
17.55 Bones 
18.55 Keno 
19.00 Blåsningen (R) 
20.00 2 1/2 män (R) 
20.30How I met your mother (R) 
21.00 Film: In love and war 
23.15 Film: Chronicles of Riddick 
1.30 Film: Pluto Nash 
3.15 Film: Sneakers 
5.30–6.15Melrose place (R) 

5.50Nyhetsmorgon 
10.00 Doctors 
10.55Tillbaka till Ai-
densfield (R) 
11.55Hem till gården 
13.00Trav 
13.30 Direkt: Tennis 
17.00 Parkeringskriget (R) 
18.00 Barn som vill byta kön 
19.00 Nyheterna 
19.15 Lokala nyheter 
19.20 Lokalt väder 
19.25Vädret 
19.30 Direkt: Fotboll 
22.55 Nyheterna och vädret 
23.00 Flashforward 
0.50Confessions of a dangerous mind 
3.05 Deadwood (R) 
4.15 Dating confidential (R) 
5.20–5.55Hitta hem (R) 

6.30Home videos 
6.55 Unga mödrar (R) 
7.45 So you think you
can dance 
8.35Vänner 
9.00–10.00Quizzo 
10.30 Is she really going out with him? 
10.55 Färjan (R) 
11.50 Desperate housewives 
12.45 Ellen DeGeneres show 
13.35 Unga mödrar 
14.35 Rules of engagement (R) 
15.05 Christine (R) 
15.35 Förhäxad 
16.30 Entertainment now 
17.00Home videos 
17.30 Joey 
18.00 Surviving suburbia 
18.30 Real housewives of New York 
19.30Home videos 
20.00 CSI Miami 
21.00 Film: Scary movie 
22.40 Supernatural 
23.40 Film: The grudge 
1.30 Criminal minds 
2.25 Paranormal state 
3.25 Extreme rescue 
4.20 Beyond the break 
5.00 Ellen DeGeneres show (R) 
5.40–6.05Home videos 

LÖRDAG 3/7

6.00Namnam med
Noman (R) 
6.30Norsk attrak-
tion 
7.00Antikmagasinet 
7.30 Fashion (R) 
8.00Anne mat (R) 
8.30Hundra procent bonde (R) 
9.00 Rapport 
9.05 Strömsö (R) 
9.45 Det goda livet (R) 
10.35–11.25 Engelska Antikrundan 
11.30 Reflex (R) 
12.00 Rapport 
12.05Vinnarna (R) 
12.35 Djursjukhuset (R) 
13.05 Engelska trädgårdar (R) 
13.35–14.05Mitt i naturen (R) 
14.10 Uppdrag granskning – som-
marspecial (R) 
15.10 Rapport 
15.15 Direkt: Eventuellt Fotboll 
17.50Helgmålsringning 
17.55 Sportnytt 
18.00 Rapport 
18.15Merlin Brittisk äventyrsserie
från 2009.
19.00 Pip-Larssons (R) Svensk famil-
jeserie från 1998.
19.30 Rapport 
19.45 Sportnytt 
20.00 Direkt: Eventuellt Fotboll
Kvartsfinal 4.
22.30VM-magasinet 
23.15 Studio 60 on the Sunset Strip
(R) Dramaserie från 2006.
0.00 Film: Taxi driver 
1.50 Stand-up med John Oliver (R) 
2.30 Larry Sanders show 
2.55 Ingen bor i skogen (R) 
3.25–3.50 Fria mot alla odds (R) 
5.15–6.00 Dieternas kamp (R) 

12.50 Bokprogram-
met (R) 
13.20Tjejerna 
i kören (R) 
13.50 Situation senior (R) 
14.20Moderna måltider (R) 
15.15 Ingen bor i skogen (R) 
15.45 In treatment (R) 
17.50 Fotboll Kvartsfinal 3.
18.30Wimbledonklassiker 
19.30 Eventuellt Fotboll Kvartsfinal 4.
20.00 La Finta Giardiniera Veckans fö-
reställning.
22.40–0.55 Film: I’m not there
Drama från 2007.

6.15 Ensamma hemma (R) 
7.05Nanny (R) 
8.00 Lois & Clark 
9.00 Jims värld (R) 
10.00 Just shoot me (R) 
10.30 I nöd och lust (R) 
10.50Top model Australien (R) 
16.25 Funniest pets and people (R) 
16.55 Community 
17.55 Simpsons 
18.25 Scrubs Komediserie från 2008.
18.55 Keno Kenodragningen.
19.00 2 1/2 män (R) Komediserie
från 2009.
19.30How I met your mother (R) Ko-
mediserie från 2009.
20.00 Blåsningen (R) 
21.00 Film: Nätet Thriller från 1996.
23.15 Film: Blade Skräckaction från
1998.
1.50 Film: Dukes of Hazzard: The 
beginning 
3.35 Film: Dreamers 
5.30–6.15Melrose place (R) 

5.55 Barnprogram 
7.58Nyhetsmorgon
lördag 
11.30–12.55 Lotta
på Liseberg (R) 
13.55 Film: Den nakna pistolen 
15.30 Direkt: Fotboll 
19.00 Nyheterna 
19.20Vädret 
19.30 Film: Guldkompassen Brittiskt
äventyrsdrama från 2007.
21.45 Lotto, Joker och Drömvinsten 
22.00 Direkt: Friidrott 
23.55Team America: World police 
1.50 Film: Twilight 
3.45 Fallen angel (R) 
5.20–5.55Hitta hem (R) 

6.05Home videos 
6.30Atom 
6.55Trinny & Susan-
nah: Stilakuten 
7.45Vänner 
8.10–9.00 Biggest loser 
9.55 Everwood 
10.45 So you think you can dance –
de bästa 
11.40 So you think you can dance (R) 
14.10 Ullared (R) 
15.10 Roomservice (R) 
16.10 Jamies Amerika (R) 
17.15Wipeout (R) 
18.15 Film: Hajar som hajar Animerad
komedi från 2004. Svenskt tal.
20.00Home videos 
21.00 Criminal minds 
22.00 Film: Scary movie 2 Komedi
från 2001.
23.30 Film: The grudge 2 
1.30The life & times of Tim (R) 
2.05 CSI (R) 
3.00 Inside (R) 
4.00 Dawn Porter-dokumentären:
Mail order bride (R) 
4.55 Beyond the break 
5.40–6.05Vänner (R) 



Oscar Brolin, 18
år, sommarlov,
Nacka:

– Jag är gluten -
intolerant så jag
äter mest biskvi-
er.

Vilken är ditt 
favoritbakverk?

Robbin Wester-
back, 15 år, som-
marlov, Stock-
holm:

– Wienerbröd,
geggan i mitten är
favoriten.

Alexander Äng-
fors, 15 år, 
sommarlov, Boo:

– Dammsugare,
jag gillar både
marsipanen och
fyllningen.

Jerry Engström,
18 år, sommarlov,
Storängen:

– Vanliga kanel-
bullar.

NVP SISTA FRÅGAN:

Läs om det hundraårsjubilerande 
familjebageriet i Stavsnäs på sidan 18.
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