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Låsta portar hindrar
ambulanspersonal
NACKA Hindren för ambulansen ökar. Bommar,
bockar och låsta portar minskar framkomligheten.

I värsta fall förväntas den som ligger akut sjuk själv
ta sig till ett fönster och kasta ner nyckeln. ➤ 6

NACKA HANDBOLL
Skurus handbollsdamer gör
sin bästa säsong på åtta år –
nu varvar tränaren, kapte-
nen och laget upp för SM-
slutspel. Läs om lagets upp-
laddning i Sporten.       ➤ 28

SPORTEN

När porslinet
hade egen flotta
KULTUR Porslinstillverk-
ningen har långsamt skalats
ner. På 1800-talet var det
annorlunda – då hade Pors-
linsfabriken till och med ett
eget rederi. ➤ 23

Värmdö dåligt
rustat för kris
VÄRMDÖ Värmdö kom-
muns kris- och säkerhetsar-
bete får underkänt av KP-
MG. Bristerna är allvarliga.

– Det är svårt att tro att det
ska fungera i ett krisläge, sä-
ger Lars Åman, S, ordföran-
de för kommunrevisorerna.

➤ 14

Livsfarligt bus
på Värmdöleden
BOO Pojkstreck kan få all-
varliga konsekvenser. Det
blev en familj från Hemmes-
ta påminda om, när de blev
attackerade med ett isblock
från en gångbro i Orminge.
NVP kollade upp lokala
rackartyg som slutat illa. 

➤ 7

Silver-Skuru
varvar upp

Är det utsidan som
räknas? ➤ 15-20

Tema hälsa och skönhet:

NÄRINGSLIV 22

”Trodde aldrig jag
skulle hitta ett jobb”

SALTSJÖBADEN 11

Hemlig rapport
om tågkraschen
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Shinawatra på
besök i Sjöstaden
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Tvärstopp 
för barnvagnar
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MED HAMMARBY SJÖSTAD NVP.seLäs även:

Ambulanssjukvårdarna Anders Vänskä och Robin Andersson hindras ofta av låsta portar. Fisksätra, Henriksdal och Orminge är de områden där problemen är
störst. Om den som är sjuk inte själv kan hjälpa till att släppa in dem får de i nödlägen slå in en ruta. FOTO: JENNY FREJING



D
et skrattades åt Thailands
premiärminister i Hammar-
by sjöstad i förra veckan.

Det sorgliga är att orsaken är ännu
mer skrattretande.

Premiärministern hade åkt till
Sjöstaden på ett litet studiebesök.
Yingluck Shinawatra ville se den
nya miljöstadsdelen och fick
bland annat en förevisning om
hur sopsorteringen fungerar. Då
kom hennes omedvetna punchli-
ne, för när hon frågade vad som
händer om man inte sköter sig
brast den svenska delegationen i
skratt.

Vadå händer? 
Det händer inte ett skit. Det vet

ju vi svenskar. Kasta vad du vill.
Om det är bilbatterier i lådan för
glas eller pizzakartonger i glasbe-
hållaren spelar ingen roll. Ingen
åker fast.

Det är till och med ganska en-
kelt att dumpa ett fartyg. Risken
att åka fast är liten.

De flesta anmälningar om miljö-
brott av företag läggs också ner,
och samhället får stå för kostna-
den. Saneringen av Fisksätra ma-
rina är bara ett exempel. Och skul-
le något företag åka fast, är miljö-
boten ofta lägre än förtjänsten av
brottet.

Visst har vi kul?

Thailand kan säkert lära sig nå-
got om miljöarbete av Sverige,
men det mesta bygger på frivillig-
het. För straffar miljöbrottslingar
gör vi inte.

Det här med miljöarbete är ju
mest på skoj.

Därför skrattade vi
åt premiärministern

Skriv en insändare: Nacka Värmdö Posten, Box 735, 131 24 Nacka. Mejla till: red@nvp.se Du får vara anonym och underteckna
med en signatur, men redaktionen behöver namn och kontaktuppgifter.Vi förbehåller oss rätten att korta texter.

Skulle vilja slå ett slag för
att busschaffissarna lär sig
att titta i backspegeln innan
de stänger bakdörrarna. Det
har hänt mig vid flera tillfäl-
len att jag kommit i kläm
med min rollator. Det kan
vara svårt när det är en stor
glipa mellan bussen och re-
fugen att komma av och på.
Jag åker visserligen ”gratis”
men det ska väl inte vara
med livet som insats.

I förra veckan kunde det
gått illa i Orminge C. Jag

skulle åka hem och klev på
bussen baklänges, det är
lättare när avståndet till
bussen är stort. Framhjulen
fastnade mellan buss och
refug, dörrarna åkte igen
och jag kunde bara släppa
rollatorn. Tre unga tonårs-
tjejer kom till min hjälp och
plockade upp allt åt mig och
lyfte upp rollatorn på bus-
sen. Heder åt dessa rara
flickor!

”Gnällkärringen”

Titta i backspegeln!
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Hur kommer det sig att
Grisslingerakan, som ju är
porten in till Värmdölandet,
är fullspäckad med reklam-
skyltar? Vart man än tittar
så är det plakat på plakat
med reklamskyltar för diver-
se saker. Det förfular miljön
och ser ovårdat ut. Grisslin-
gerakan skulle kunna vara
så vacker med utsikten över

Grisslinge havsbad och na-
turen. Efter Shellmacken
avtar skyltningen. Jag tyck-
er man bör satsa på att fixa
till Grisslingerakan så det
blir en attraktiv väg att åka
på. Värmdö borde även
snygga till cirkulationsplat-
serna. Se bara på Nackas
prunkande cirkulationsplat-
ser med blomsterarrange-

mang och klippt gräs. På
Värmdös cirkulationsplatser
står i bästa fall en torr en.
Vid Grantomtahallen har
man ordnat upp vägen på
ett utmärkt sätt med kullers-
ten, planteringar och snyg-
ga bullerplank (utan re-
klamskyltar). Fortsätt med
den stilen!

Ulrika

Det var länge
sedan jag
blev så
upprörd som
när jag läste
om hur Milton
Kärrlander
blev lämnad av
sin skolskjuts.
När det gäller
chauffören
undrar jag dels
hur han ser på
sitt uppdrag,
dels vilken män-
niskosyn han har. Men jag
blir faktiskt lika upprörd
över vd Magnus Klintbäcks
uttalande. Det är på plats att
påminna honom att hans fö-

retag kör för våra
skattepengar och
att pressen är satt
att bevaka hur des-
sa medel används.
Det är ju en av de
bärande tankarna
i vår demokrati.
Det är nog dags
att Klintbäck om-
prövar sin in-
ställning. Det lär
väl komma fler

upphandlingar.
Slutligen tycker

jag att kommunens inställ-
ning andas en flathet utan
motstycke. Skärpning!

Sven-Olle Mårtensson

Skärpning, Klintbäck!

Reklamskyltarnas Eldorado
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ÅRETS GRATISTIDNING 2011

Thomas Bodström hotar
med civil olydnad för att få
fotbollsplaner skottade.

Kom igen Bodström och
slappna av. Du driver en
ungdomsverksamhet och
inte en miljardindustri a la
Barcelona.

Slappna Av

Om nu inte kommunen har
råd med detta – låt Boo FF
sköta och betala det själ-
va. Något som de ej får i
dagsläget. Ofattbart.

Henrik

Kommentarer 
från NVP.se

”Jag upprörs
över att jag
skulle ha mindre
rätt att säga att
jag bor i Saltis
än de som bor
vid Tippen. ”
Läs hela inlägget på:
Fisksatrabloggen.se

Från bloggarna
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Blev lämnad av skolskjutsen

INGARÖ

Förståndshandikap-

pade Milton Kärrlan-

der, 20 år, blev läm-

nad på en väg på Ing-

arö av Taxi Kurirs

skolskjuts.

Chauffören försvann

från platsen, efter att

ha stoppat en förbi-

passerande bilist.

Varje dag åker 20-åriga Mil-

ton Kärrlander skolskjutstaxi

till och från sina två hem på

Ingarö och Värmdö till Hele-

nedals särskolegymnasium

på Liljeholmen. Två veckor i

månaden åker han från sitt

korttidshem på Årsta Gård.

Det är fasta körningar, tax-

ibilen ska hämta Milton halv

åtta på morgonen och halv

fem på skolan. 

Men det har, enligt mam-

ma Piret Bergholtz, inte fun-

gerat särskilt bra sedan Taxi

Kurir tog över ansvaret för

skolskjutsarna i höstas. 

– Det har varit en kata-

strof. Det är olika chaufförer

varje gång, de vet inte vem

de kör, de har inte vinterdäck

eller skoltaxiskyltar. De hit-

tar inte hit eller kör omvägar.

Ibland har Milton knappt ätit

frukost förrän de är här, ib-

land blir han hämtad halv fy-

ra fast de ska hämta på sko-

lan halv fem. Och de ringer

inte och meddelar när de

kommer för sent, säger Piret

Bergholtz.
Milton är förståndshandi-

kappad. Han har även dow-

ns syndrom och en grav au-

tism. Det gör att han inte kan

prata eller göra sig förstådd

annat än med några tecken.

– Milton har svårt för för-

ändringar, han är en vane-

människa, alla som sett Rain

man förstår vad jag menar.

Är det något som avviker el-

ler om taxin är 30 minuter

försenad förstör det för oss

alla, men mest för Milton. 

Okänd bilist hjälpte

Droppen som fick bägaren

att rinna över var fredagen

den 8 februari. Då blev Mil-

ton avsläppt på en väg på In-

garö av Taxi Kurir. Chauffö-

ren kom inte uppför backen

till hemmet och stoppade en

okänd passerande bilist som

fick ta hand om Milton. Dä-

refter försvann taxichauffö-

ren från platsen.

– Min man var ute och

skottade när det kom en bi-

list och frågade: ”Väntar du

på en kille”. Min man blev

chockad. 
– Tänk om vi inte varit

hemma. Vad skulle bilisten

gjort med Milton, som inte

har nyckel, inte pratar och in-

te kan göra sig förstådd?

Tänk om Milton fått ett ut-

brott, vad hade killen gjort

då? Hur kan man lämna ifrån

sig ett barn eller ungdom

som man har ansvar för, till

vilt främmande människor?

Säger Piret Bergholtz, som

ändå är väldigt tacksam för

den hjälp Milton fick av den

okända bilisten.

”Säg upp avtalet”

Att Milton hoppade in i den

främmande bilen är en gåta

för familjen.
Men det kan ha berott på

att bilisten hade samma bil

som Miltons pappa och spe-

lade musik.
– Milton älskar sin pappas

bil och musik.

– Om det varit friska barn,

som tvingats åka skoltaxi

som fungerade så här dåligt,

så hade det varit folkstorm.

Men bara för att det är barn

och ungdomar som inte kan

tala för sig får det tydligen gå

till hur som helst. Jag hoppas

kommunen säger upp avta-

let så de inte får köra barn

längre, säger Piret Bergholz.

När Taxi Kurir tog över

körningarna av kommunens

skolskjutsar i höstas utlova-

de de att två chaufförer skul-

le turas om att köra.

– Det lät väldigt bra. De ha-

de särskild utbildning för

barn i behov av särskilt stöd.

De hade vår korrekta adress

och de hittade, det skulle in-

te vara några problem. Och

de hade vinterdäck! Det blev

inte som utlovat. 

CHARLOTTA WESTLING

charlotta.westling@nvp.se

VÄRMDÖ

Värmdö kommun har

regelbundna möten
i men

att genomföra uppdraget

fackmässigt och med god

omsorg.
Samtliga förare ska ha taxi-

l itimation och ska

skolskjutshandläggare. Bo-

laget har hanterat händelsen

enligt sina rutiner. Den aktu-

ella föraren kör inte längre

funktionshindrade elever.

t m är det lag på vin-

så bolaget som är ansvarigt

för att göra avvikelserappor-

ter. Kommunen gör ingen

egen rapport.

Däremot har kommunen

kontinuerliga avstämnings-

ö med Taxi Kurir för att

låg avvikelsenivå, säger Cat-

harina Lebel.

– Vi ser i nuläget inget skäl

till att säga upp avtalet.

NVP har sökt Åse Lund-

gren på Taxi Kurir, som är

ansvarig för skolskjutsarna

h r inte återkommit.

Värmdö: ”Naturligtvis inte acceptabelt”

20-årige Milton Kärrlander åker skolskjutsaxi varje dag från hemmet i Ingarö. Men det senaste halvåret har det inte fungerat bra. FOTO: NADIA ENEDAHL

Från förra veckans NVP.

"Min poäng är ganska enkel.
I Värmdö kommun råder ingen brist
på skollokaler. Däremot råder det
brist på kvalitet!"

Läs Cecilia Strömmars svar till Värmdös skolpolitiker på NVP.se

Hur länge ska det vara möj-
ligt för pojkar att utföra
”pojkstreck” på gångbron
över motorvägen 222 vid
Orminge? En familj fick sin
vindruta på bilen krossad av
ett isblock. De lyckades stan-
na och köra åt sidan och där
uppe stod fyra pojkar med
rånarluvor över huvudena.

Det var således inte något
oskyldigt pojkstreck utan ett
rent mordförsök på bilister.
För att förhindra detta be-
hövs att gångbron förses
med höga räcken. Då kan
heller inget klätterglatt barn
ramla ned på motorvägen av
misstag.

Ingen som bor vare sig i
Stockholm, Nacka eller Vär-
mdö ska behöva riskera livet
när den åker på en motor-
väg för att några omogna
barn inte vet vad de håller
på med. Föräldrarna är ock-
så skyldiga som brister i an-
svar över barnen.

Motorvägar brukar Tra-
fikverket ha hand om, både
att bygga och underhålla.
Här behövs uppenbarligen
att bilisterna försvaras mot
mordlystna barn. Det är inte
första gången det händer.
Andra årstider kastas stenar.
De skadeglada barnen fattar
uppenbarligen inte vad de
kan ställa till med. Försvara
oss mot dem! Tack.

Trafikverket har fått kopia
på ovanstående. Med ett bi-
fogat brev med förslag till
åtgärder. Jag uppmanar po-
litiker att också kräva åtgär-
der. Även bussförare kan bli
utsatta, vilket skulle kunna
medföra en större katastrof.
För att inte tala om långtra-
dare.

Ann Helena Rudberg
Värmdö

Läs mer om händelsen på
sidan 7 i denna veckas tidning.

Pojkstrecket var
ett mordförsök

VECKANS ROS till kvinnan
som hjälpte mig vid bom-
men till Hjortvägen, freda-
gen 1:a mars, med min per-
mobil. Du är värt guld för
mig. Gott skratt och lite styr-
keträning fick vi också, utan
att behöva betala för det.

Aija
VECKANS ROS
Efter en ”fallo-
lycka” i de-
cember kom
jag i kontakt
med Värmdö Koo-
perativa Hemtjänst.
Dessa under-
bara människor skulle jag
vilja ge massor av beröm för
Ert trevliga bemötande. All-
tid glada och vänliga. Tack
för att ni finns. Gun Thalin
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NVP DEBATT ”Hela skärgården ska vara levande” 
Åtta ledande M-politiker diskuterar
skärgårdstrafiken på NVP.se

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

Sälj eller byt in ditt guld
hos Lizhel Juveler

Ring eller besök oss för dagsaktuellt pris.

Välkommen!
 

Därför engagerar vi oss

Värmdö står inför stora ut-
maningar. Kommunens ma-
joritet kör i diket i fråga efter
fråga. Skolorganisationen
landar snett. Byggplaner blir
inte av. Centrumlösningen
måste göras om. Utlovade
förskolor blir inte av. Och så
vidare.

Vi tycker att det får vara
nog nu. Nog med gnäll, nog
med bristande ansvar, nog
med beslut utan dialog med
medborgarna. 

Därför har vi alla valt att
engagera oss politiskt i Soci-
aldemokraterna i Värmdö,
samhällsutvecklarna.

All förändring börjar i tan-
ken. Vi har börjat där och tar
nu stora personliga kliv för
att bidra till vår gemensam-

ma samhällsutveckling.
Vi vill att människor i Vär-

mdö får en bra start i livet, en
meningsfull vardag och ett
värdigt slut. Vi lever i en glo-
bal värld som står inför stora
utmaningar. Hur ska vi få jor-
dens resurser att räcka till?
Hur ska dessa fördelas? Hur
kan marknadsekonomin lösa
problemen? Svaren tror vi
bygger på kunskap, samtal
och samarbete – idéer
sprungna ur Socialdemokra-
ternas kamp för frihet, jäm-
likhet och solidaritet.

Bara så tror vi att också

Värmdö kan ta sig an framti-
den. Vi tror att Socialdemo-
kraterna står för den bästa
politiken för att utveckla vår
skola, boende, jobb, närings-
liv, miljö och infrastruktur. 

Vi vill ha en utvecklingsin-
riktad skola där alla ges lik-
värdiga förutsättningar att

nå sin fulla potential. En sko-
la som eleverna väjer till,
snarare än ifrån.

Vi vill utveckla kommunen
långsiktigt. Vi vill se en effek-
tiv styrning och ledning. Vi
vill se en klok och effektiv an-
vändning av skattemedel.

Vi blir ledsna när vi hör po-
litikerföraktet i samhället. Vi
blir ledsna när vi ser politiker
som bidrar till detta själva.

Vi tror inte att politiken lö-
ser allt i en handvändning.

Men vi tror på de goda ex-
emplens makt. Vi lovar att
göra allt vi kan för att leva
upp till det.

I vårt samhälle lämnas in-
gen utanför, men alla måste
ta ansvar. Det här är vårt sätt.

Karin Aaseby, S
44 år, gymnasielärare

Tor Arnekleiv, S
18, studerande

Pelle Blom, S
52, IT-konsult

Karolina Krystek, S
36, språkkonsult

Linnéa Liman, S
20, studerande

Mikael Lindström, S
42, journalist

Julius Olin, S
19, restauranganställd

Johan Ribbing, S
39, gymnasielärare

Mattias Ravander, S
39, grundskolelärare

Susanne Wretström, S
50 år

Patrik Åberg Domeij, S
17, gymnasieelev

VÄRMDÖ ”Vi tycker att det får vara nog nu. Nog
med gnäll, nog med bristande ansvar, nog
med beslut utan dialog med medborgarna.”
Ett antal nya medlemmar i Socialdemokrater-
na i Värmdö skriver om varför de väljer att en-
gagera sig politiskt.

”Vi blir ledsna när vi hör politikerförak-
tet i samhället. Vi blir ledsna när vi ser
politiker som bidrar till detta själva.”

VÄRMDÖ Värmdö har som
bekant problem med sina
skolor. Ett av problemen är
att skolorna underpresterar.

Ett annat är att skolorna
omorganiseras utan att be-
rörda involveras. Mindre
skolor har råkat särskilt illa
ut medan de stora kolosser-
na prioriterats.

Tack vare ett mycket ak-
tivt engagemang från främst
föräldrar så ändrades beslu-
tet om att lägga ner Munk-
moraskolan i elfte timmen.
När det gäller Kyrkskolan så
avser majoriteten att dra ner
skolan från en F-5 skola till
en F-3 skola. Detta har väckt
berättigade protester från

många föräldrar och andra
medborgare. De befarar
nämligen att nedgradering-
en kommer att få till följd att
Kyrkskolan till sist kommer
att läggas ned.

En sådan utveckling vore
mycket olycklig eftersom
skolan är den enda på norra
Värmdölandet. Den bidrar
därmed till en levande gles-
bygd, vilket norra Värmdö
får anses vara.

Skolan visar även mycket
goda resultat, har en hög lä-
rartäthet och en hög andel
behöriga lärare. Dessutom
har skolan en mycket upp-
skattad skärgårds- och fri-
luftsprofil. För att föräldrar-

nas farhågor inte ska besan-
nas, och för att skolans goda
kvaliteter ska kunna tillvara-
tas, har jag lagt en motion i
kommunfullmäktige. Där fö-
reslår jag bland annat att
kommunstyrelsen ges i upp-
drag att utreda förutsätt-
ningarna för att i första
hand utvidga Kyrkskolan till
en F-9 skola och i andra
hand till en F-6 skola.

Mitt huvudförslag medför
att skolans elever kan gå ut
hela grundskolan utan nå-
got skolbyte. Detta skulle
befrämja en harmonisk skol-
gång utan störande skolflyt-
tar. En sådan satsning skulle
även vara till gagn för norra

Värmdös utveckling och at-
traktionskraft. Nu har det ju
också visat sig att det fattas
skollokaler trots att det tidi-
gare sades att det fanns ett
överskott av lokaler.

Denna ”bristsituation”
kan hanteras genom att låta
Kyrkskolans 4-5:e-klassare
gå kvar där. Då blir det ledi-
ga lokaler i Hemmestasko-
lan som kan användas istäl-
let för att bygga nytt i Vik.

Återstår att se om majori-
teten än en gång sätter
prestigen i högsätet eller om
medborgarnas intressen
istället sätts i första rummet.

Henrik Paulsen, C 

Satsa på Kyrkskolan, politiker!

Så kan gängen stoppas
VÄRMDÖ Omkring 5 000
svenska ungdomar är i risk-
zonen att bli värvade till kri-
minella nätverk. För att fö-
rebygga att unga söker sig
till gäng behöver vi satsa på
stöd till familjer, stärka sko-
lan, motverka utanförskap
och öka möjligheterna för
unga att få jobb.

Men det behövs samtidigt
fler och mer kraftfulla insat-
ser för att slå tillbaka mot de
kriminella gängen. Mer
samverkan behövs och Vär-
mdömodellen bör spridas
som en förebild över hela
landet.

Ofta har brottsligheten ta-
git sin början redan innan
barnet fyllt 15 år, inte sällan
redan i tioårsåldern. Det
faktum att personer under
15 år inte är straffmyndiga
utnyttjas ibland hänsynslöst

av kriminella gäng. Samhäl-
lets reaktion när unga begår
brott måste bli tydligare och
kraftfullare. Därför bör en
domstolsliknande nämnd –
en barnbrottsnämnd – inrät-
tas. Denna ska behandla

ärenden där barn under 15
år begått ett allvarligare
brott eller ett brott som ofta
leder till fortsatt kriminali-
tet. 

Fler poliser ska vara synli-

ga i områden med hög
brottslighet och i områden
med aktiva kriminella gäng.
Forskning visar att ökad di-
rekt patrullering i områden
med hög brottslighet funge-
rar brottsförebyggande. Till
varje skola bör det vara knu-
ten en särskilt utnämnd po-
lis. I flera kommuner har
man alltmer börjat inse hur
viktigt samarbetet mellan
polisen, sociala myndighe-
ter, skolan och andra aktö-
rer är.

Värmdö har all anledning
att känna stolthet över Värm-
dömodellen, som innebär ett
etablerat samarbete mellan
dessa instanser. Tiderna för
utredning av ungdomsbrott
har kortats markant, samti-
digt som man klarar upp fler
brott. Värmdömodellen be-
höver spridas till fler. 

Fler unga ska dömas till
ungdomstjänst, speciellt när
det gäller mer ringa brott.
Straffet ska ha en tydlig
koppling till brottet. Har
man klottrat så ska man sa-
nera klotter. Lika viktigt
som att den som begår brott
möts av en tydlig reaktion är
att det är möjligt att bryta
den brottsliga banan.

Om gänget öppnar fam-
nen för dig och det upplevs
som din enda möjlighet ökar
naturligtvis risken att du
börjar begå brott igen. Det
får aldrig anses ”kört” för en
ung person som har hamnat
snett.

Caroline Szyber, KD
Riksdagsledamot och

rättspolitisk talesperson

Stefan Dozzi, KD
Kommunalråd, ordf i BRÅ

”Forskning visar
att ökad direkt
patrullering i om-
råden med hög
brottslighet fun-
gerar brottsföre-
byggande.”

Karin Aaseby är en av artikelförfattarna.

Antec Bad & Wc
Öppettider: Mån-Fre 11-18, Lör 11-15 Telefon 570 106 00

Vi finns på Chamottevägen 17, Gustavsbergs hamn
(bredvid Villeroy & Boch Gustavsberg AB s badrumsutställning)

Reservation för tryckfel.

20%rabatt

på hela sortimentet
Villeroy & Bosch, Gustavsberg, Dryson,

Svenska Badkar, IDO (ej WC)
Gäller beställningsvaror t o m 26 mars

Vi säljer även Gustavsberg reservdelar.
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Förhandling om
rektors framtid
NACKA En rektor i Nacka
stängdes för några veckor
sedan av sin tjänst, efter
misstankar om ekonomiska
oegentligheter. 

Något som NVP tidigare
skrivit om. I förra veckan av-
slutade kommunen sina för-
handlingar med rektorns
fackförbund. 

Personalen kommer inom
kort att informeras om vad
man kommit fram till. Klart
är dock att misstankarna
kvarstår.

Krossade rutor
med kundvagnar
BOO Klockan 03.26 natten
till söndagen grips tre ung-
domar för skadegörelse i
Orminge centrum. 

De misstänkta ska ha an-
vänt kundvagnar för att
krossa busskurer i centru-
met.

Det fick två personer att
reagera, som filmade yng-
lingarna med mobilkamera,
och sen larmade polisen och
höll kvar pojkarna fram tills
det att ordningsmakten var
på plats, där en anmälan
upprättades.

Avslöjades av
falskt id-kort
NACKA En man greps vid
12.50 i lördags på en
elektronikkedja i Sickla köp-
kvarter, sedan han försökt
att hämta ut beställda varor
med en falsk id-handling.

Varorna ska ha uppgå till
ett värde av flera tiotusen
kronor, enligt polisen. Man-
nen satt under helgen an-
hållen misstänkt för bedrä-
geriförsök.

NOTERAT

FREDAG
22.00 När en misstänkt
drogpåverkad bilist i
Fisksätra försöker fly
från polisen, kör han i
stället rätt in i den. Man-
nen grips därefter.

LÖRDAG
18.32 En ordningsvakt
skallas av en berusad
man i Orminge centrum.
Det sedan väktaren för-
sökt att väcka mannen,
som somnat på en park-
bänk. Mannen grips för
våld mot tjänsteman
23.14  En misstänkt ratt-
fyllerist stoppas på Älta-
vägen. 

SÖNDAG
23.14 Polisen får in ett
överfallslarm från en livs-
medelsbutik i Jarlaberg.
Men larmet visade sig va-
ra falskt, på grund av ”tek-
niskt strul”.

HELGEN I
KORTHET
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TEMA HÄLSA & SKÖNHET 16-17
»Jag vill hinna se mina barnbarn innan hjärtat stannar»

Nyckellåsta portar gör det svårt för ambulanspersonalen i
Nacka. De har ingen kod för att ta sig in. FOTO: JENNY FREJING

”Vi måste komma fram”
FISKSÄTRA/NACKA
Fler och fler låsta portar, och bockar och bom-
mar. Det hindrar ambulanser att komma fram.

I Nacka varnar ambulansansvariga för att
patientsäkerheten kan vara hotad. 
”Hej, jag ringer från ambulan-
sen. Vi är utanför din port nu,
men vi kan inte komma in”. 

Denise De L’Etanche i Fisk-
sätra har fått det här samta-
let vid ett flertal tillfällen den
senaste tiden.

Hon lider av ett allvarligt
hjärtfel, och tvingas ofta till-
kalla ambulans. Hennes port
har ingen portkod, och låser
sig automatiskt på kvällen.

De gånger hon fått hjärt-
problem på kvällstid och
ringt 112 har ambulansper-
sonalen inte kunnat ta sig in
till henne utan hennes hjälp.
Hon riktar skarp kritik mot
sin hyresvärd, Stena fastig-
heter, som inte vill installera
någon portkod. 

Måste låsas upp
– Jag måste ta mig hela vä-
gen genom lägenheten till
köksfönstret och slänga ut en
nyckel, samtidigt som det
känns som hjärtat spricker
och jag är på väg att bli med-
vetslös. Jag känner mig så
otrygg, tänk om jag kollapsar

innan jag kommer fram näs-
ta gång? säger Denise De L’E-
tanche. Många lägenhetshus
har portar som låser sig auto-
matiskt på kvällarna.

En del har inte portkod,
utan måste låsas upp med
nyckel.

Om ambulans tillkallas till
ett sådant hus ska det i den
bästa av världar finnas nå-
gon anhörig eller granne
som kan komma och öppna
porten, om den som är sjuk
eller skadad inte kan göra
det själv. 

Måste ge portkod
Finns portkod ska den hjälp-
sökande helst vara i ett skick
så att han eller hon kan ge
den till SOS alarm, som se-
dan för den vidare till ambu-
lanspersonalen.

Det finns nämligen inte en
och samma kod som hjälpin-
satser kan använda överallt.

– Jag ser det här som en pa-
tientsäkerhetsrisk. Fastig-
hetsägarna tänker på säker-
heten i hänseendet att inga

obehöriga ska komma in.
Men de låser samtidigt ute
viktiga samhällsfunktioner.
Vi tar oss ju alltid in på något
sätt, men det kan ta dyrbara
minuter helt i onödan, säger
Susanne Pålshagen, stations-
chef på Samariten Ambulans
i Nacka.

Elise Berggren är kommu-

nikationschef på Stena fas-
tigheter, och hon ser inga
problem med att det inte
finns portkod i hyreshusen i
Fisksätra.

Hon vill inte svara på frå-
gor i telefon, utan mejlar
istället. 

”Vi har ett, för fler-
bostadshus, vanligt system

där portarna låses under
kvällstid. Vi har kontakter-
med räddningstjänsten, och
det är inget problem för dem.
Blir man sjuk och inte kan
öppna så tar sig rädd-
ningstjänsten in i alla fall.
Det finns flera olika möjlig-
heter”, skriver hon. 

”Måste komma fram”
Men Susanne Pålshagen
skulle helst se att det fanns
portkod till alla hus, som am-
bulanspersonal kunde an-
vända. 

– Jag förstår inte varför det
inte går. Brevbärare har väl
en sån kod? 

Ett annat problem som Su-
sanne Pålshagen ser är att
bockar och bommar sätts
upp runt gårdar, för att hind-
ra bilar från att köra in. 

– Vi måste faktiskt kunna
komma fram, fastighetsägar-
na verkar glömma det ib-
land. Nu finns också en trend
att fastighetsägarna tar fram
egna nycklar till bommarna,
att våra bomnycklar inte
längre fungerar. Då tar vi oss
inte in. Jag vet inte varför de
gör så, men det är något vi
ser mer och mer. 

HANNA REINHOLDSSON

Denise De L’Etanche i Fisksätra har vid flera tillfällen fått hjäl-
pa ambulanspersonalen att komma in. FOTO: NADIA ENEDAHL

Hotellanställd gripen för grov stöld
NACKA
En kvinnlig hotellan-
ställd i 40-årsåldern
har gripits misstänkt
för att ha stulit från
sin arbetsplats. 
Det var vid 13-tiden på ons-

dagen som kvinnan greps av
polisen på hotellet i Nacka,
sedan hon ertappats av sä-
kerhetspersonal med att stjä-
la saker som tillhörde hotel-
let.

En del av det beslagtagna
godset fann polisen i kvin-

nans bil. Därefter gjorde po-
lisen en husrannsakan i den
misstänktas bostad, där man
upptäckte att stora delar av
bohaget tillhörde hotellet.

Enligt polisen handlar det
om stora belopp och stölder-
na ska ha pågått i ett års tid.

Man uppskattar stöldgodset
till ett värde av flera hundra-
tusen kronor.

Många föremål
Det kan handla om upp emot
100 föremål som stulits.

Kvinnan satt under freda-

gen anhållen misstänkt för
grov stöld. Det framgår inte
om det är från gäster eller
från hotellet som kvinnan
stulit.

GUSTAV GRÄNDEBY

gustav.grandeby@nvp.se

Ambulanspersonal slår larm – svårt att ta sig in till patienter



Dödligt fall
utreds vidare
HEMMESTA En arbets-
platsolycka med dödlig ut-
gång inträffade i Hemmesta
i november förra året, när
en 31-årig man föll ner från
ett villatak. Nu misstänks en
stockholmare i 50-årsåldern
för arbetsmiljöbrott, inne-
fattande vållande till an-
nans död. När dödsolyckan
inträffade försökte övriga
arbetsstyrkan med uppliv-
ningsförsök, utan framgång.
Enligt polisen hade inte den
förolyckade mannen någon
säkerhetslina.

26 datorer stals
i Skuru skola
SKURU 26 datorer stals på
Skuru skola under natten
mot torsdagen. Tjuvarna tog
in sig i skolan genom att
bryta upp en ytter- och in-
nerdörr. Något larm ska inte
ha utlösts i skolan, varför
polisen misstänker att in-
brottet kan ha skett redan
på onsdagskvällen.

Det var skolans vaktmäs-
tare som larmade polisen
om inbrottet på torsdags-
morgonen.

NOTERAT
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Järnia Sickla, Sickla Köpkvarter 08-400 157 11
Järnia Solna, Solna C. 08-735 82 50

Sommarservisen!

Tillbringare

49 kr

Tekanna

59 kr

Porslinsmugg
Snygga porslinsmuggar

i fina färger och mönster

10 kr/st
Vid köp av 4 eller fler.

”Det small som en bomb”
VÄRMDÖ
Emmanuel har den
senaste tiden slagits
av tanken: Hur hade
jag reagerat om det
slutat illa?

Det var för en och
en halv vecka sedan
som ett pojkstreck
kunde fått katastrofa-
la följder för honom
och hans familj.

Strax före midnatt på lörda-
gen för en och en halv vecka
sedan fick polisen larm om
att en familj fått sin framruta
på bilen kvaddad av ett stort
isblock. Personen som ring-
de var chockad, och uppgav
att de sett pojkar med huvor
uppdragna över ansiktet,
springa från platsen.

Det var Emmanuel Contre-
ras Iglesias, boende i Hem-
mesta, som ringde. Han ha-
de i en hastighet av 90 kilo-
meter i timmen lyckats
bromsa och styra bilen avsi-
des på 222:an – efter att ha
fått framrutan krossad.

Det stora isblocket som
kastades ner från gångbron,
vid avfarten från Orminge,
uppfattades i första skedet
som något annat: 

– Jag trodde först att det
var en bit snö som lossnade
från bron. Sedan small det
som en bomb, som ett jätte-
knallskott. Jag såg ingenting
efter att isen landat på fram-
rutan, men lyckades styra åt
sidan, säger Emmanuel. 

– Polisen säger att det var
bra gjort av mig, men jag för-
sökte bara behålla lugnet ef-
tersom jag visste att jag hade
bilar bakom mig, säger Em-
manuel Contreras Iglesias.

Nackapolisen har fått in
vittnesuppgifter på fyra poj-
kar, med uppdragna huvor,
som sprang åt olika håll efter

attacken. Två mot Lännersta,
två mot Orminge. Brottet ru-
briceras hittills som framkal-
lande av fara för någon annan.

Sker regelbundet
– Det är med viss regelbun-
denhet liknande brott sker.
Jag tror nog inte att de här
pojkarna, som gör det här,
egentligen förstår vad de kan
ställa till med, för det här är
ett ofog som kan få mycket
allvarliga konsekvenser, sä-
ger Robert Heurgren, infor-
matör för Nackapolisen, och
fortsätter: 

– Blir man chockad är det

lätt att man ställer sig på
bromsen. Det kan innebära
att bilar bakom kör in i en, el-
ler att man sladdar av vägen. 

Det var när familjen steg ur
bilen på 222:an som de såg
att det rörde sig om pojkar.

– De stod kvar på gångbron
och tittade på oss, och när jag
började skrika på dem börja-
de de springa. Barn måste för-
stå att sådana här grejer kan
sluta väldigt illa. När jag har
lagt mig de senaste dagarna
har jag tänkt: Hur hade jag re-
agerat om det slutat illa?

GUSTAV GRÄNDEBY

1. Lek med soft air guns 
Sex patruller, helikopter,
piket och hundar kallades
till Fisksätra en söndag i
maj 2011, efter ett larm-
samtal från en person som
sett två personer gå
omkring med en pistol och
en k-pist. Det visade sig va-
ra två 15-åriga pojkar med
soft air guns. 

2. Eldade i papperskorg
År 2009 brann delar av Sko-
lan Lär i Gustavsberg ner
till grunden. Branden
spreds från en sopbehålla-
re in i skolbyggnaden. Poli-
sen hade starka misstan-
kar om att den anlagda
branden utförts av ungdo-
mar från trakten. 

3. Tände fyrverkerier
Enligt Värmdö närpolis är
det vanligt att unga pojkar
placerar smällare i brevlå-
dor. Ibland händer det
även att man lägger rake-
terna på marken, och riktar
dem, innan de tänds på.
– Det kan sluta riktigt illa,
säger närpolisbefäl Rick-
ard Torstensson.

3 pojkstreck som
fått konsekvenser

Emmanuel Contreras
Iglesias. FOTO: PRIVAT

Rutan krossades mitt på Värmdöleden.
FOTO: EMMANUEL CONTRERAS IGLESIAS



Arriva kritiseras
för tung apparat 
NACKA Huvudskyddsombu-
det på Arriva, som bland an-
nat kör Saltsjöbanan, larmar
nu om arbetsmiljöproblem.
Det är viseringsapparaten för
biljetter som är så pass tung
och svårmanövrerad att
många konduktörer har fått
värk i rygg, nacke och axlar
av att använda apparaten,
vilket de gör uppemot 1 000
gånger per arbetspass.
Många konduktörer har ock-
så fått kramp och sömnpro-
blem. En ny viseringsapparat
skulle ha börjat användas i
februari, men har blivit förse-
nad till minst april. Skydds-
ombudet menar att något
måste göras akut innan fler
tvingas sjukskriva sig. 

Kronofogden
kräver in pengar
BETSEDE Kronofogden krä-
ver Värmdö kommun på
drygt 3,8 miljoner kronor.
En privatperson anser sig
blivit felbehandlad och har
ansökt hos myndigheten för
att få hjälp att driva in sin
fordran.

– Det är en fastighetsägare
som är missnöjd med en de-
taljplan och gått till Krono-
fogden för utebliven vinst,
säger Eva Brytting, fastig-
hetshandläggare på mark-
och exploateringsenheten.

Kommunen bestrider kra-
vet från Kronofogden.

NOTERAT
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1. Jättemur fick bygglov
av misstag

2. Milton blev lämnad av
skolskjutsen

3. Kvinna misstänkt för
mordförsök i Boo
4. Thomas Bodström
förbereder pirataktion
5. Kastade isblock från
bro: ”Small som en bomb”

Mest läst på
NVP.se (1-8 mars)

Fler elever – gick ändå back
VÄRMDÖ
Trots att antalet ele-
ver i grundskolan blir
fler har skolorna gjort
ett stort underskott.

Ökade personal-
kostnader och färre
förskolebarn och
gymnasieungdomar
har bidragit.

Befolkningen ökar, och även
det totala antalet elever i
grundskolan.

Ändå gick utbildningssty-
relsen, som är huvudman för
kommunens skolor, back
med 24,4 miljoner kronor
i fjol. Underskottet ökar jäm-
fört med 2011.

– Vi behöver titta på vilka
åtgärder vi måste göra, och vi
behöver också få tydligare be-
folkningsprognoser så att vi
planerar för rätt antal barn
och elever, säger Pia Ander-
sen, produktionschef på Pro-
Varmdo.

Inom förskola och grund-
skola beror underskottet på
att kommunen haft högre
personalkostnader än man
räknat med och ett vikande
barn- och elevunderlag i sto-
ra delar av kommunen. Sko-
lorna har inte hunnit anpassa
sin ”kostym” tillräckligt
snabbt. 

– Det är svårt att säga hur
stor del av förskolans un-
derskott som beror på vikan-
de barnunderlag, för det är
inte i alla förskolor som barn-
antalet minskar, säger Ann-
Christin Jernberg, handläg-
gare på ProVarmdo.

Fler i förskoleklass
Förskolorna står för nästan
halva underskottet, minus
tio miljoner kronor. Jämför
man helåret 2012 med 2011
minskade antalet barn i de
kommunala förskolorna
med 50 barn. Men jämför
man vårterminen 2012 med
hösten samma år, så är
minskningen dramatisk, 200
barn. Orsaken var att fler
barn började förskoleklass.
Och med dem försvann skol-
pengar motsvarande cirka
sju miljoner. Pengnivån är

nämligen lägre i försko-
leklass än i förskolan.

– De har haft svårt att an-
passa sin organisation, säger
Ann-Christin Jernberg.

Den stora utmaningen är
nu det förändrade barnun-
derlaget i flera områden. För
det finns förskolor som har
goda prognoser, där antalet
barn är stabilt, lika väl som
förskolor med minskat antal
barn. Det pågår effektiviser-
ingar och lokaler som inte
används sägs upp. 

Analys saknas
Det är svårare att analysera
grundskolornas situation.
Elevantalet ökar totalt sett,
även i kommunens grund-
skolor, och alla skolor går in-
te minus. Av kommunens 13
grundskolor går nio back,
men fyra står för större un-
derskott, Djurö, Kvarnber-
get, Munkmora och Hem-
mesta F-5. 

Jämfört med 2011 gick det
65 fler elever i kommunens
grundskolor i fjol. Dock har
antalet elever minskat i år 6-
9. Kommunen vet inte varför,
någon analys har inte gjorts. 

– Vissa skolor har haft fär-
re elever och andra har haft
fler. De skolor som haft fler
elever har inte gjort ett över-
skott som täckt underskottet
för de skolor som haft färre
elever, säger Ann-Christin
Jernberg.

Behöver ny prognos
Även i Värmdö gymnasium
minskar elevantalet både to-
talt sett och elever från Värm-
dö. I dagsläget har kommu-
nens skolor kapacitet för cir-
ka 1 000 fler elever. Men av
underskottet på 24 miljoner
kronor så är bara drygt två
miljoner kronor relaterat till
fastigheter i förskola och
grundskola.

– Det handlar både om lo-
kaler och personalkostna-
der. Det tar tid, säger Pia An-
dersen.

Kommunen arbetar för att
ta fram en bättre prognos för
elevunderlaget.

CHARLOTTA WESTLING

”Många söker sig hit”
LÄMSHAGA

Lemshaga Akademi
är en av de friskolor
som många Värmdö-
elever söker sig till.
Men kön är lång.
– Vi har alltid ett högt tryck
men vi går strikt efter köti-
den. Vi är förstås glada för att
många söker hit, det är ett
kärt bekymmer. Samtidigt
tycker vi att det är tråkigt att
kommunen tappar många
elever till andra kommuners
skolor, säger Anna-Lena
Bengtsson rektor på frisko-
lan Lemshaga Akademi.

Skolan är populär, många

barn ställs tidigt i livet i kön.
Men kön är lång, mellan
1 500 och 2 000 barn står i
den och det finns bara 445
platser på skolan.

– Just nu har vi lite längre
kö än normalt. Men vi tar ba-
ra in 52 elever till försko-
leklass, år 4 och år 6. Så det
påverkar varken kommunens
köer eller klasser. De elever
som inte kommer in här, ten-
derar att gå till Nacka. 

Vill öka samarbete
I Värmdö finns det 10 000
barn och ungdomar. Av dem
går drygt 3 300 Värmdöele-
ver i friskolor i kommunen

eller i andra kommuner, el-
ler i andra kommuners förs-
kolor, grundskolor och gym-
nasier. Det skulle Lemshagas
rektor vilja ändra på.

– Vi skulle vilja att Värm-
dös skolor, oavsett om det är
kommunala eller friskolor,
skulle vara det naturliga va-
let för Värmdös elever, och vi
vill mer vara ett komplement
till kommunens skolor än
konkurrent, säger Anna-Le-
na Bengtsson, som gärna vill
se ett ökat samarbete med
Värmdö kommuns skolor.

CHARLOTTA WESTLING

charlotta.westling@nvp.se

Rektorn Anna-Lena Bengtsson på
Lemshaga Akademi. FOTO: JENNY FREJING
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KUMMELGÅRDEN
Restaurang & Catering

Vi serverar svensk
husmanskostbuffé, wok samt 2 rätter till.

Ring för att boka din fest, party, bröllop, sommar-
fest, studentskiva eller affärskonferens hos oss.

Vi fixar mat, dryck och arrangemang
för all slags festligheter.

Skarpövägen 10, Saltsjö-Boo • Tel 08-715 17 03

Behöver ni hjälp med event eller
med att uppdatera ert reklammaterial?
Kontakta oss! Vi profilerar ert företag.

www.profileventstockholm.se

NACKA
Nacka vänder förlus-
ten 2011 till vinst 2012.
Men det är med
knapp marginal och
tack vare försäljning
av en tomträtt i Salt-
sjöbaden.

Men kommunen le-
ver inte upp till målet
om god ekonomisk
hushållning.

Plus 123 miljoner kronor.
100 miljoner bättre än bud-
get. Den bilden visar Nacka
kommuns årsredovisning för
2012.

Men 90 miljoner av över-
skottet kommer från försälj-
ning av en bostadsrättsföre-
ning i Saltsjöbaden, och 46
miljoner från återbetalning-
ar av premier för avtals-
gruppssjukförsäkringen. 

Utan de pengarna skulle
man hamnat på röda siffror
andra året i rad.

Tvingas fortsätta låna
Kommunen säger sig nå sju
av sina olika mål, men eko-
nomin fortsätter att vara då-
lig. Nacka kan fortfarande in-
te finansiera sina verksam-
heter utan tvingas låna, även
om det är mindre än tidigare
år.
Hur har arbetet gått med

att komma tillrätta med
bristerna i till exempel hur
bra kontroll man har på si-
na investeringar?

– Man har kommit en bit på
väg för att klara ut det, men
än har man inte gjort det fullt
ut, säger kommunstyrelsens

ordförande Mats Gerdau, M.
Förra året gav revisorerna

Nacka en anmärkning för att
bland annat ombyggnaden
av stadshuset blivit rejält
mycket dyrare än beräknat.
2012 blev renoveringen av
Stavsborgsskolan dyrare på
samma sätt. I stället för fem
miljoner kronor kostade ar-
betena 16 miljoner, och en
stor del av arbetet genomför-
des utan att politikerna fick
ta ställning till fördyringen.

Kritiska till förklaringarna
Både S och NL är kritiska till
skötseln:

– Vi är väldigt kritiska till
den fördyringen, som förkla-
ras med att det är det sista
projektet som fanns kvar en-
ligt den äldre modellen.  Den
dag jag ser att man arbetar på
ett nytt sätt tror jag att man
ändrat sig, säger Majvie
Swärd, S.
– Stavsborgsskolan är nog
det sista projektet som över-
skrider sin budget på det vi-

set. Jag upplever att vi har
koll på ekonomin nu, säger
Mats Gerdau. 
Resultatet bygger mycket
på ett par engångsintäkter,
medan driften går med för-
lust. Hur ser du på det?

– Det finns engångsintäk-
ter, men det finns också en-
gångsutgifter. Miljösaner-
ingen i Fisksätra marina är
en kostnad på tio miljoner
och IT och telefoni har kostat
nästan fem.

Det som oroar är istället
underskotten i fem av de
kommunala skolorna och i
de sociala stödverksamhe-
terna.

– Vi ska hålla i alla kostna-
der och budgeterar för ett
överskott på 70 miljoner kro-
nor 2013, säger Mats Ger-
dau.

Just nu granskar Nackas
revisorer ekonomin och
kommer att presentera sin
syn senare i mars.   

LENNART SPETZ

Ett positivt bokslut  
– men brister kvarstår
Försäljningar räddade Nacka från minusresultat

Nacka lever inte upp till målet om god ekonomisk hushåll-
ning, enligt kommunens revisorer. FOTO: JENNY FREJING

Mats Gerdau, M.
FOTO: CARL LUNDBORG

Av Nackas åtta mål för sina
verksamheter når man sju:
• God kommunal service
• Stort medborgarinflytande
• Stor valfrihet
• God livsmiljö och långsik-
tigt hållbar utveckling
• Trygg och säker kommun
• Effektivt resursutnyttjande
• Lägsta möjliga skatter
och avgifter

Däremot är kommunens
ekonomi inte i balans.
Överskottet nås genom en-
gångstäkter och det är un-
derskott i ett antal nämn-
der och verksamheter,
bland annat i de kommu-
nala förskolorna och sko-
lorna och tekniska nämn-
den. Trots att låneskulden
ökade från 1 569 miljoner
kronor till 1762 miljoner
höjde man lånetaket, och
får därigenom godkänt.

Nacka når sju 
av åtta mål

Fritt fram att lämna vapen
NACKA
Nu kan du gå till poli-
sen och lämna in dina
vapen, utan att få följd-
frågor på det. 

Från den första mars
till sista maj råder det
nämligen vapenam-
nesti.

Vapenamnesti innebär att
den som har skjutvapen och
ammunition utan tillstånd,
kan lämna in det till polisen
anonymt.

– Vi kommer inte att ställa
frågor till dem som lämnar in
vapen, så det är bara att kom-
ma hit i lugn och ro. Jag tror
att många kan dra sig för att
lämna in vapen, just för att
man är osäker på frågorna,
säger Robert Heurgren, in-
formatör på Nackapolisen.

Framför allt handlar det
om pistoler, revolvrar och
jaktvapen.

– Det är för att få in vapen
som figurerar ute i samhäl-
let, och få bort dem från
marknaden helt enkelt.
Många passar på att lämna in
vapen som de är osäkra på,
det kan röra sig om handeld-
vapen från dödsbon, säger
Robert Heurgren.

Polisen vill att den som
lämnar in vapnet ser till att
det är oladdat innan det
transporteras. 

GUSTAV GRÄNDEBY

Så här såg det ut hos Nackapolisen 2007 när det senast var
vapenamnesti. FOTO: JENNY FREJING

• 2007 (mars–maj) lämna-
des det in drygt 13 000
skjutvapen och 14 ton am-
munition i hela landet. Till
Nacka 218 skjutvapen.
• År 1993 (juli–september)
lämnades det in 17 000
skjutvapen. I Nacka polis-
mästardistrikt inkom 117
skjutvapen.

Tidigare insatser



NACKA
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 12 MARS 2013 11

NACKA 
Vad som egentligen
hände under Saltsjö-
banekraschen är fort-
farande ett mysteri-
um. Två rapporter om
olyckan har skrivits –
men de är hemlig-
hetsstämplade. 

Efter tågkraschen i Saltsjöba-
den krävde Arbetsmiljö-
verket in utredningar av
olyckan från både Arriva,
som trafikerar Saltjsöbanan,
och Caretia, där städerskan
som skadades allvarligt i
olyckan var anställd. 

Arbetsmiljöverket konsta-
terade i sitt inspektionsmed-
delande till Arriva att det var
oklart vilka lokala skydds-
regler som gäller för Neg-
lingedepån. De krävde att
Arriva, förutom att utreda
olyckan, skulle utfärda loka-
la skyddsregler, inrätta loka-

la skyddsanordningar, och
samordna arbetet med att fö-
rebygga risker för olycksfall
och ohälsa. 

Under förra veckan skulle
både Arrivas och Caretias
svar på Arbetsmiljöverkets
krav komma in. NVP har för-
sökt få ut handlingarna, men
de sekretessbelades. 

Lutar åt arbetsmiljöbrott
Enligt Lars Byström, polisens
presstalesman, är polisut-
redningen nu inriktad på ar-
betsmiljöbrott. Städerskan
mår ”efter omständigheter-
na bra”, säger han. 

– Det är med tanke på de
allvarliga skador hon hade
initialt. Hon är inte helt
hundra än, men det går åt
rätt håll i alla fall. 

Svante Anderberg på
Nackapolisen är den som
håller i utredningen, som
omrubricerats till vållande
av kroppskada. Städerskan

är utskriven från sjukhuset
nu, berättar han.

– I nuläget finns inga miss-
tänkta. Det är det vi håller på
att utreda, vem eller vilka
som kan vara ansvariga, sä-
ger han. 

Det kan dröja ända till en
bit in på sommaren innan
Saltsjöbanan går som vanligt
igen, enligt SL. 

Något exakt datum går in-
te att ge i nuläget. Det är
stoppblocken vid ändstatio-
nen som måste uppgraderas,
och det kan ta tid. 

SL utreder också säkerhe-
ten längs banan rent gene-
rellt. Sedan olyckan trafike-
ras delar av Saltsjöbanan
med buss. 

Haverikommissionens ut-
redning av olyckan är inte att
vänta förrän tidigast i början
av 2014. 

HANNA REINHOLDSSON 

hanna.reinholdsson@nvp.se

Biljett ett måste för
barnvagnar i Slussen

Det har blivit svårare att ta sig
från bussterminalen till stads-
bussarna i Slussen. Gallerian,
där det fanns hiss och rull-
trappor, är avstängd sedan
några månader tillbaka. Nå-
got som har begränsat fram-
komligheten för många.

Inne vid tunnelbanan finns
hissar, men för att nå dem
måste man passera spärrarna.

– Hittills har spärrvakterna
öppnat grinden när jag sagt
att jag bara ska igenom. Men i
torsdags i förra veckan sa de
att jag måste visa en biljett, att
det bestämts av deras chef, sä-
ger mamman Heliana Caspi.

”Det är lite ogint av SL”
Sandra Klackenborn är en
annan förälder som reagerat.

– Det är lite ogint av SL att
hantera det på det viset. Det
värsta som kan hända är att
några mammor någon gång
friåker med t-banan. Vore

det ett så stort problem?
Bekymret gäller alla som

inte kan välja trapporna, så
som funktionshindrade,
äldre  eller föräldrar med
barnvagnar. I synnerhet den
sista gruppen tvingas till en
extra kostnad, då barnvag-
nar åker gratis med bussar.

– Vi i min mammagrupp
har varit i kontakt med
Stockholm, Nacka och SL.
Alla säger att det inte är de-
ras problem. Vi får vänta till
2014 när Slussen byggs om,
säger Sandra Klackenborn.

Får stöd av busschaufför
Busschauffören Kent Björk
bekräftar föräldrarna:

– Det finns spärrvakter som
släpper igenom barnvagnar
ibland, men de flesta gör det
inte. Vissa hotar istället med
1200 kronor i kontrollavgift.

SL bekräftar att det är des-
sa regler som gäller, men ef-

ter kritiken funderar man
kring hur man ska underlät-
ta för föräldrarna.

– Att det skulle vara något
nytt stämmer inte, så här har
det varit sedan gallerian
stängde. Men vi måste kom-
ma till rätta med det på något
sätt. Vi undersöker om vi kan
göra undantag för personer
som inte ska resa vidare, och
som bara ska upp till Söder-
malmstorg, säger Jesper Pet-
tersson på SL:s presstjänst.
Hur konkret är det?

– Kommer ett sånt beslut
kan det gå fort. Det är inget
sånt beslut fattat än, men det
är det vi diskuterar och job-
bar efter. Blir det så måste vi
vara tydliga med att det bara
gäller om man inte ska åka
vidare.

JÖRGEN LÖWENFELDT

SLUSSEN
Har du barnvagn eller rullstol och vill ta dig
från Slussens bussterminal till Götgatan? Då
måste du först lösa SL-biljett.

Tågrapporter hemliga

Det finns en möjlig väg ut
för den som till nöds vill gå.
Det är att promenera genom
bussterminalen och upp mot
Gamla stan, och sedan vän-
da tillbaka.

Nybygget av Slussen har ställt till det för folk med barnvagnar. FOTO: ELISABETH UBBE
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Flest män i
lokalpolitiken
NACKA/VÄRMDÖ Med an-
ledning av den internatio-
nella kvinnodagen förra
veckan granskade nyhetsby-
rån Siren jämställdheten i
landets kommunfullmäkti-
ge. Den visar att Nacka kla-
rar sig bra i sammanhanget,
där sitter 51 procent män
och 49 procent kvinnor. I
Värmdö är politikerna inte
lika jämställda, där är för-
delningen mellan män kvin-
nor är 59 respektive 41 pro-
cent. Det gör att Värmdö
kommun hamnar på 166:e
plats av Sveriges kommu-
ner.

SKL: Vägtullar
en dålig idé
NACKA Att finansiera broar
med tullar, så som föreslås
för nya Skurubron, är en då-
lig idé. Det tycker Sveriges
Kommuner och landsting i
en debattartikel i Motala
Vadstena Tidning. Införan-
det av vägtullar vore ett
systemskifte i svensk trafik-
politik, något som både är
orättvist för bilister och dyrt
att driva, hävdar SKL.

NOTERAT

STRÖMMA OUTLET
STOCKHOLMS STÖRSTA SORTIMENT
TILL STOCKHOLMS LÄGSTA PRISER

JÄTTEREA
PÅ VÄRMDÖ

Butiken hittar du på Värmdö, vid Strömma Kanal
Öppettider: Mån-Fre 10-18, Lör 10-17, Sön 11-17

www.strommaoutlet.com
Tel: 571 406 10

VI REAR
Påslakan i Hotel Satin Fr 199:- Påslakan i Egyptisk  

Bomull Fr 149:- Percale Påslakan Fr 299:- Underlakan
Egyptisk Bomull  Percale Satin Prydnadskuddar i 300 Olika

Motiv Fr 99:- Plädar Fr 99:- Morgonrockar Fr 399:- 
Sovkuddar Fr 69:- Microfibertäcken 399:- Dunkuddar 

Fr 269:- Frotte Fr 25:- Badlakan Fr 99:-  Sherpaplädar Bad-
rumsmattor Fr 99:- Kökshanddukar, Grillvantar, Grytlappar
Rea Stora Tavlor, Seglarmotiv, REA på bra småmöbler 

Laundrybags, Teakmöbler, Present, Överkast

GUSTAVSBERG

Förvirringen kring för-
skoletomten i Char-
lottendal tycks total.
Vid ett möte med
upprörda grannar i
förra veckan sa politi-
kerna att man var
överens – men det ne-
kar JM till. 

Frågan om att bygga 140 bo-
städer istället för en förskola
på den så kallade förskole-
tomten i Charlottendal har
upprört många boende i om-
rådet.

De känner sig svikna, såväl
av kommunen som av bygg-
bolaget JM.

Även JM har protesterat,
eftersom de anser att de har

rätt att återköpa tomten om
kommunen inte bygger en
förskola. 

Vid ett stormöte i kom-
munhuset i förra veckan fick
de boende olika besked av de
högst ansvariga politikerna i
kommunen.

Känner inte till brev
– Den information jag fått
och tagit del av, är att JM in-
te använt sin möjlighet att
köpa tillbaka tomten och är
överens med kommunen om
att det ska byggas bostäder,
säger kommunstyrelsens
ordförande Monica Petters-
son, M.

Det innebär att varken hon
eller samhällsbyggnads-
nämndens ordförande Peter
Frej, M, känner till de två
brev som JM skrivit till kom-
munen, om att man vill ut-
nyttja sin option för återköp
av tomten.

Och inte heller ett mejl
från JM till Peter Frej i sam-
ma ärende.

”Tillhör oss”
– Då ska jag be att få fram de
handlingarna och se hur vi
hanterar dem, säger Monica
Pettersson.

Regionchef Per Venner-
ström på JM säger till NVP att
JM inte ändrat uppfattning i
ärendet.

– Vi tycker fastigheten till-
hör oss, säger han.

CHARLOTTA WESTLING

charlotta.westling@nvp.se

Förvirring om tomt

Kris för krisberedskapen?
VÄRMDÖ
Värmdös beredskap
för kriser och olyckor
får underkänt av revi-
sorerna.

Bristerna är allvarli-
ga, bland annat är det
oklart om brand-
skyddstillsynen fun-
gerar. Och någon sä-
kerhetschef finns inte.

– Det är inte bra. Det råder en
allmän avsaknad av kontroll
och en otydlighet i ansvar
och samordning. Kommu-
nens kris- och säkerhetsarbe-
te är inte prioriterat och det
märks, säger Lars Åman, S,
ordförande för kommunrevi-
sorerna.

Det är revisorsfirman KP-
MG som, på kommunreviso-
rernas uppdrag, granskat
kommunens kris- och säker-
hetsarbete. 

Hur kommunen hanterar
oförutsedda händelser som
olyckor, elavbrott, bränder,
trafikolyckor och naturkata-
strofer. Men också hur man
skyddar människor, infor-
mation och fysiska tillgångar
i samband med hot och våld,
stöld, skadegörelse, och
egendomsskydd. 

I granskningen har reviso-
rerna funnit allvarliga brister.

Det handlar om otydlighet
i hur ansvaret fungerar i
praktiken på tjänstemanna-
nivå. Kommunen har ingen
säkerhetschef sedan 2011.
Sedan februari 2012 ligger
kommunens risk- och säker-
hetssamordning på en sam-
ordnare. Det är oklart om
risk- och säkerhetsansvaret
ingår i arbetsuppgifterna.
Samordnaren har inte heller
genomgått någon grundläg-
gande utbildning i risk- och
säkerhetsfrågor.

Blockerade vägar
Det är också oklart hur
många verksamheter som
besökts för brandtillsyn de
senaste två åren. I brandför-
svarets register finns ett 50-
tal objekt i kommunen, som
ska ha regelbunden tillsyn.
Revisorerna har fått ta hjälp
av brandförsvaret och fastig-
hetsenheten men bara fått
fram ett fåtal tillsynsproto-
koll, men det kan vara fler
objekt som besökts. Ett, Styr-
mannens skola, visade på
brister, bland annat blocke-
rade och låsta utrymningsvä-
gar som kan försvåra eller
omöjliggöra en utrymning.

Den högsta ansvariga poli-

tiska nämnden, Krisled-
ningsnämnden, har bara haft
två möten på ett år, men inga
protokoll eller minnesan-
teckningar finns.

Befogad kritik
Inte heller fungerar kommu-
nens system för incidentrap-
portering. Inga incidenter
har sammanställts eller ana-
lyserats efter 2011.

Enligt KPMG har kommu-
nen inte deltagit i några cen-
trala utbildningar och kurser
de senaste två åren. 

KPMG anser bland annat
att kommunen nu måste tyd-
liggöra ansvar och säkerstäl-
la grundläggande kompe-
tens. Man måste också få
kontroll över hur många
brandsynsobjekt som besöks
och eventuella brister. Sko-
lor, äldreboenden och för-
skolor måste få information
om vad ett brandskyddsarbe-
te innebär i praktiken. 

Tjänstemännen anser att
KPMG:s kritik är befogad
och att i de fall Värmdö kom-
munen inte redan åtgärdat

bristerna, så ska det ske.
– Visst, jag kan förstå deras

kritik. Det är något vi inte ar-
betat särskilt effektivt och
bra med, men redan 2012
tog vi fram en risk- och sår-
barhetsanalys. Vi har också
sett till att krislednings-
nämnden återupptagit sitt
arbete och har regelbundna
träffar. Så vi är på god väg,
säger kommunstyrelsens
ordförande Monica Petters-
son, M.

CHARLOTTA WESTLING

Krisberedskapen är inte god. Bilden är tagen under en övning med elever på G2 Gymnasium.
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Gamla smycken får nytt liv ➤ 20Inga ursäkter – bara träning ➤ 16-17

Den osminkade sanningen ➤ 18-19

TEMA

HÄLSA& SKÖNHET
NVP

FOTO: VIRPI AHOLA
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Herr- & Damklippning

Från 220:-
Pensionärsklippning

Från 180:-
Barnklippning (upp till 10 år)

160:-
Färgning   Slingor   Toning   Permanent

Från 490:-
Produkterupp till 50%

Gustav De Lavals Torg 10

131 60 Nacka (Station Saltsjö-Järla) 

Öppettider: Mån-Fre 10-18, Lör 10-15
Tel. 466 99 98

Drop in och tidsbeställning
SALONG ZA Z

MEDICINSK FOTVÅRD
Vårerbjudande
Ord.priser: Vuxna 480:-
Pensionärer & ungdom 440:-
50 kr rabatt vid medtagandet av annons

Välkommen önskar Med. Fotterapeut 

Elisabeth Hammarbom
Barnhemsvägen 11 i Skuru 
0708-56 86 50   www.skurufotvard.se

I SKURU

Tjock, fet, plufsig, knubbig
och mullig. Många har hört
orden men bakom dem lig-
ger så mycket mer.  För Mark-
us Steinauers del har vikt-
uppgången kommit av stress
i egenskap av egen företaga-
re, dåliga matvanor och
skengraviditet medan hans
fru bar på deras tvillingar.

Sena middagar
– Ibland kunde jag leva på
kaffe och ett äpple under en
arbetsdag på tolv timmar.
Men när jag kom hem så
tryckte jag i mig en rejäl mid-
dag och somnade i soffan ef-
teråt. Det var som att ju tyng-
re jag blev desto fler ursäkter
hittade jag på för att slippa ta
tag i problemet, säger han.

För Jenny Larsson har situ-
ationen sett annorlunda ut.
Två graviditeter, där extra ki-

lon inte försvunnit efteråt,
ligger till viss del bakom vikt-
uppgången. Men även ett
brinnande intresse för god
mat, smågodis, fika med vän-
nerna och mys i soffan med
något smaskigt till, har rullat
på under några år, och satt si-
na spår.

– Jag har alltid haft pro-
blem med vikten sedan tidi-
ga tonåren och kommer få

kämpa med det hela livet, sä-
ger hon.

För cirka sex månader se-
dan bestämde sig både Mar-
kus och Jenny för att göra nå-
got åt situationen. Men det
är inte lätt att efter flera års

uppehåll bara dyka upp på
gymmet igen. 

– Det kändes obekvämt,
som att man inte passade in,
säger Jenny.

Och Markus fyller i:
– Jag hade ingen kondition

och träningsvärken efteråt
var så tung att man inte di-
rekt ville återkomma.

Trots det har båda två tagit
tag i hälsan och jobbat för ett
välmående, på utsidan såväl
som på insidan. Familjen och
framtiden är vad som fått
dem att kicka i gång. Jenny

har två barn, varav den mins-
ta är 18 månader.

– Till slut kom jag till en
punkt då jag kände att jag in-
te klarade mer ångest över
min vikt. Jag vill kunna fin-
nas där och orka saker för mi-
na barns skull. 

Tänker på hjärtat
Markus har inga små barn
längre, men han har passerat
50 års ålder och vill leva kvar
för att se barnbarnen när den
dagen kommer.

– När det var som värst

NACKA
Det finns mängder av sätt att lägga på sig vikt.

Men det finns bara ett sätt att gå ner – bryta
dåliga mönster och komma i gång. Det har bå-
de Markus Steinauer och Jenny Larsson lyck-
ats med.

– Jag vill hinna se mina barnbarn innan hjär-
tat stannar, säger Markus, som vägt 120 kilo.

Efter sitt första träningspass hade Markus svår tränings värk.
Nu är han snart redo för ett cykellopp på tolv mil.

”Blev andfådd av att  
Från soffmys till träningslokalen. På Itrim i Sickla har Jenny Larsson och Markus Steinauer börjat bryta sina dåliga vanor – tillsammans

”Ibland kunde 
jag leva på kaffe

och ett äpple”

DITT LOKALA CENTRUM NÄRA DIG

Öppet: Mån-Fre 9-19, Lör 10-15
Björknäs C, Björknäs Torg 19, Saltsjö-Boo
08-715 67 60 • www.apotekbjorknas.se

-det personliga apoteket!

10%
på alla Vichy och
Avéne produkter

Gäller 11-30/3

Gäller 11-30/3
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blev jag andfådd av att knyta
skorna och så ska det inte va-
ra. Har fått berättat för mig
via en läkare vilka risker det
finns för hjärtinfarkt och dia-
betes vid övervikt, speciellt i
mitt åldersspann.

Ny livsstil
Sedan starten i månadsskif-
tet september/oktober 2012
har båda två förbättrat kos-
ten och motionen rejält. Mar-
kus äter fyra stabila mål, för-
delat över dagen och Jenny
har lagt upp realistiska trä-
ningstillfällen på gymmet,
där två till tre pass i veckan
är vad som är möjligt i hen-
nes nuvarande livssituation.

– Det handlar om motiva-
tion och för att få det, är mitt
tips att skriva upp varför man

vill ändra sin hälsa. Har man
också försökt själv flera
gånger utan att lyckas så gäl-
ler det att hitta ett stöd. Ta
kontakt med ett träningscen-
ter eller ha en kompis du kan
ringa när det går tungt och

du känner sug efter den där
godispåsen, säger Jenny.

I dag har hon gått ner från
80 kilo till 59 och med tanke
på hennes längd, 163 centi-
meter, behöver hon inte tap-
pa något mer.

– Jag hade satt upp delmål
för viktnedgången men nu är
jag nöjd och mår bra, så allt
handlar om att bibehålla vik-
ten.

För Markus del är resan in-
te över än. Han startade på
120 kilo och är i dag nere på
93. Målet är 85 pannor, men

han känner ingen stress över
det utan hoppas nå dit inom
närmaste året. Han ska ge-
nomföra en annan resa i
sommar, som en del av sin
personliga målsättning.

– Det blir att cykla ”Siljan
Runt” i juni tillsammans
med brorsan. Det är en
sträcka på tolv mil och med
min nya livsstil kommer jag
att cykla ifrån honom nu, sä-
ger han med självförtroende
i rösten.

ANGELICA LUNDBERG

Jenny Larsson tycker att det är viktigt med realistiska mål.
Som småbarnsförälder tränar hon två till tre gånger i veckan.

knyta skorna”
har de gått ner över 50 kilo. FOTO: ELISABETH UBBE

”Det handlar 
om motivation”

Sitter du
i soffan?

Varför?
Utveckling kommer bara
till den som vill förändras

/Magnus Carne, tränare

Träningskort
2499 kr/st

(ord.pris 4500 kr)
Ring för mer info.



TEMA HÄLSA & SKÖNHET
18 NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 12 MARS 2013

NACKA
Hon har en doktors -
examen i psykologi.
Hennes forskning vi-
sar att vårt utseende
kan göra skillnaden
mellan ett friande och
ett fällande i domstol.
Och hennes slutsats
är hård:  

– Vi vill att det ska
vara insidan som räk-
nas, men det är helt
enkelt inte så det är. 

Angela Ahola heter hon,
Henriksdals egen skönhets-
forskare. Hon började tidigt
reflektera över hur olika hon
blev bemött, beroende på om
hon var sminkad eller inte.

– Om jag var osminkad var
det som om jag var osynlig,
berättar hon. 

Hon valde att forska kring
utseendets påverkan på om-
givningen när hon började
plugga psykologi. I en studie
använde hon foton på sam-
ma ansikte, men ändrade va-
riabler som hårlängd, hår-
färg och sminkning. 100 per-
soner fick sedan svara hur de
uppfattade bilderna.

Snygg – men oseriös
Kvinnoansiktet med kraftigt
smink och utsläppt blont hår
ansågs visserligen vara mer
attraktivt än samma ansikte
utan smink och med uppsatt
hår, men det sminkade kvin-
noansiktet bedömdes också
vara både mindre seriös, in-
telligent och anständig än
den osminkade. 

– För att hårdra mina resul-
tat så anses en kvinna inte kun-
na vara både vacker och smart.
Hon är antingen eller. Det här

Doktorns dom: Det är  
• Gå till en färganalytiker
och/eller en stylist för att
ta reda på vilka färger och
kläder som passar dig. 

• Det vi lärt oss om smink
sitter i många fall kvar se-
dan vi var i 13-årsåldern.
Det är inte säkert att du
ska sminka dig på samma
sätt i vuxen ålder. 

• På sociala medier kan du
tjäna mycket på att anlita
en professionell fotograf
som tar dina profilbilder.
Anlita en sminkös och en
stylist också, när du ändå
är igång! Och vet dina vink-
lar, från vilket håll du är
snyggast på bild. 

• Om du som kvinna ska på
anställningsintervju eller
löneförhandla: sätt upp hå-
ret, ha inte för stora
smycken, ha på dig mörka
kläder som utstrålar pon-
dus. Smyg utanför den nya,
potentiella, arbetsplatsen
för att se vilka klädkoder
som gäller. 

• På morgonen när man är
trött vill man helst av allt
bara sätta på sig något my-
sigt, men kanske inte så
fint, och sen gå till jobbet.
Gör iordning en outfit kväl-
len innan, så är du alltid
fint klädd.  

• Svenska män är så himla
dåliga på att klippa sitt hår. I
andra länder klipper sig män-
nen var tredje vecka. Här lå-
ter männen håret bli helt vild-
vuxet och okontrollerat. Ha
mer kontroll över er kropps-
behåring, svenska män! 

Angelas tips:

Köp en klänning

från Vera Mont

så får du ett 

presentkort 

värde 300:-
Gäller 12-17/3 2013

Bröllop & Fest!

Tel 715 40 30 • Orminge Centrum

Öppetider Mån-Fre 10-19, 

Lör 10-16, Sön 12-16

Angela Aholas slutsats är enkel: Det är svårt att uppfattas som både snygg och seriös. FOTO: JENNY FREJINNG



finns inte för män på samma
sätt. De kan vara både och. 

Angela menar att vårt ut-
seende och hur vi klär oss är
ett starkare kommunika-
tionsmedel än vad vi vill
medge. Att vi automatiskt
dömer och bedömer männi-
skor utifrån utseende och
kön, och att de här faktorer-
na förvandlas till informa-
tion om hur vi tror männi-
skor är, som personer.  Det är
ett sätt att göra omvärlden

mer förståelig. Och den gam-
la svenska mentaliteten att
”ni får ta mig som jag är”, är
på väg bort, menar hon vida-
re.

”Hårdare krav”
– Förr hade människor tryg-
ga anställningar, och de gifte
sig runt 20. De behövde allt-
så bara hålla sig snygga fram
till dess. Sen kunde de slapp-
na av och ”bli fula”. I dag har
vi en uppluckrad relations-

och arbetsmarknad, folk by-
ter både partners och jobb of-
tare. Det bidrar till hårdare
utseendekrav. 

Hon menar också att utse-
endet och kläderna påverkar
konkreta saker som löneni-
våer och arbetserbjudanden
mer än vi kanske tror, att
kompetens inte alltid är allt.
Ska vi bara acceptera att
det är så, i såna fall? 

– Om till och med domare
och poliser dömer efter det

yttre, vilket min forskning vi-
sar, är det nog bara att accep-
tera att det är så det ser ut.
Sen får man göra det bästa av
det man har. Det finns vissa
saker vi inte kan ändra, som
ansiktsdrag och längd. I öv-
rigt är vårt utseende otroligt
manipulerbart. 

Bedöming en instinkt
Att vi är så fokuserade på
andras utseenden och yttre
attribut kan ha en fullt natur-

lig förklaring. Angela säger
att det helt enkelt handlar
om överlevnad.

– Människan har ett behov
av att kunna lokalisera faror
för att överleva. Om jag träf-
far en ny person, det kan va-
ra en vän, fiende eller ny
partner, behöver jag snabbt
kunna avgöra om den perso-
nen utgör en fara för mig. De
som är dåliga på att lokalise-
ra faror överlever inte. 

Men det finns hopp. Vi är

nämligen snyggare än vad vi
själva tror. 

– På stenåldern såg vi san-
ningen.  Nu matas vi med
photoshoppade bilder, vi får
en orealistisk bild av skön-
het, och mäter oss efter orea-
listiska bilder. Vi är alla så
mycket vackrare än vad vi
tror. 

HANNA REINHOLDSSON

hanna.reinholdsson@nvp.se
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utsidan som räknas
• Angela Aholas avhandling
visar hur utseende påver-
kar rättsväsendets bedöm-
ningar av åtalade perso-
ner. 
• Studien, där poliser, advo-
kater, domare, åklagare
och juridikstuderande in-
gick, visade att dessa yr-
kesgrupper gjorde bedöm-
ningar av de åtalades per-
sonlighet, moral och pålit-
lighet baserat på utseende
och kön. 
• 300 simulerade rättsfall
ingick i studien.

Alla inte lika
inför lagen  

Ett osminkat ansikte med kort,
eller uppsatt, hår uppfattas som
vänligt, ärligt och seriöst. Däre-
mot inte lika attraktivt.

Kort hår, särskilt mörkt, uppfatt-
sas generellt som dominant.
Med smink tillskrivs egenskaper
som utåtriktad och självsäker.

När håret blir längre händer sa-
ker. Förutom kvinnlighet ansågs
det också signalera nervositet –
och risk för kriminalitet.

Den mest stereotypa, feminina
looken. Smink i kombination
med långt hår upplevs attrak-
tivt – men seriositeten sjunker.

Välkommen

till Öppet hus

Lör 16/3 kl. 12-14

- Träff a våra hälokonsulter och få 

mer information om xtravaganzas 

viktminskningsprogram.

- Möt kunder som gått ner i vikt

med xtravaganza.

- Gå en rundvandring 

i våra lokaler

Kliniken för estetisk behandling
Ger dig 25% rabatt

på våra behandlingar
dessutom alltid gratis konsultation hos

Läkare eller Sjuksköterska!
(Gäller t o m 15 April)

Fraxium ‐ laserbehandling ‐ rynkor, acneärr,  Permanent

hårborttagning, Kroppsskulptering, Injektionsbehand‐

lingar ‐ Botox /Fillers, Kemisk peeling

Vi arbetar med Neostrata hudvård

www.skincareacademy.se

Tel: 0700 90 25 10 • Duvnäsvägen 1, Nacka 
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SJÖSTADEN I slutet av mars
slutar landslagsåkarenThe-
rese Borssén sin alpina kar-
riär. Istället ska den utförså-
kande Sjöstadsbon börja ar-
beta på Sjövillan Motion,
där hon går in som delägare.
Hon ska även börja läsa till
att bli personlig tränare. 

Den 18 mars utlovas ytter-
ligare kändisfaktor på gym-
met, då kampsportsprofilen
Jörgen Kruth ska hålla i en
boxningsträning.

Utförsåkare blir gymägare i Sjöstaden

Borssén tog sex pallplatser i världscupen under karriären.

… Kajsa Avila, från Värmdö,
som dammsuger landet på
gamla silversmycken, för
att upcycla dem. Förra
veckan lanserade hon sitt
halsbandskoncept ”I used
to have an amulet”.

Vad är dina förhoppningar
med lanseringen?

– Jag hoppas att mina kun-
der får en relation till sina
smycken, och att de känner
att de ska kunna bära dem
varje dag. De ska vara per-
sonliga, utan att vara svår-
burna. 
Vad är upcycling?

– Det är att återanvända
saker som egentligen ska
skrotas. I mitt fall tar jag
hand om ”skrotsilver” som
ska smältas ner, och tillbe-
hör som jag hittat på vinta-

ge- och second hand-buti-
ker. Alla material är återan-
vända. Jag tror att jag är en-
sam om att göra det med
ädla metaller i Sverige.

Du har en tanke om att
smycken laddas med en be-
tydelse?

– Ja, de har redan en
historia innan jag gör dem.
Det kan vara att de har bu-
rits av någon annan, eller
att de legat i en byrålåda i
hundra år. Det skapar mer-
värde och nyfikenhet. 
Du arbetar i en friggebod på
Värmdö.

– Ja, jag trivs bra där. Det
är mitt lilla paradis.
Vad kommer halsbanden
att kosta?

– Nu kostar de mellan 
1 200 kronor och 5 000 kro-
nor. De är exklusiva i och
med att varje smycke är
unikt, och för att de är gjor-
da av silver och tar tid att
göra. Och man kommer att
vara ensam om sitt smycke. 

GUSTAV GRÄNDEBY

”Jag tar hand om skrotsilver”
HALLÅ DÄR ...

Ett exmepel på Kajsa Avilas
smyckeskonst.

I en liten friggebod på Värmdö ger Kajsa Avila skrotsilver nytt liv. FOTO: JOCKE BERGSTRÖM

HAMMARBY SJÖSTAD An-
ders Wedin har för tredje
året i följd korats till Sveri-
ges kunnigaste optiker. Till
vardags jobbar han på We-
dins & Söderberg i Hammar-
by sjöstad. Både Anders och
hans kollega Kajsa Söder-
berg har en medicinsk ma-
gisterexamen med inrikt-
ning mot klinisk optometri,
och tillgång till avancerad
undersökningsutrustning
för att tidigt kunna hitta
tecken på ögonsjukdomar.

Hattrick för
Sjöstadsoptiker

Anders Wedin.

08-570 307 40 • Mariaplan 2, Gustavsberg 
Välkomna till oss! Anki, Carina & Malin 

Nu är Malin tillbaka
på Klippversta ń!

Leg. Naprapat
Marie Ekman
Varmt välkomna om Ni 
har muskel-led-ryggbesvär.
Jag finns på Värmdö
Friskvårdscenter.

Akuttider finns.
0703-40 68 94
Fenix väg 18, 
Värmdö Köpcentrum (Mölnvik) 

Tokstressad?
Nyfiken att prova på hand-
ledning enskilt eller i grupp
med gestaltmetodik?

Lokal: Hälsans Hus i Gustavs-
berg eller på arbetsplatsen.

Liselott Ljungdahl Swedberg
Organisationskonsult • Leg. sjukgymnast
Tel: 070 558 01 13
Mail: liselott@kurutveckling.se
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Glasögon Linser Ögonhälsoundersökningar
08-12 20 33 33  Hammarby Allé 32  www.wedin-soderberg.se

Gör din synundersökning hos

Sveriges kunnigaste
optiker

Sopor i Sjöstaden
lockade storbesök
SJÖSTADEN
När Thailands pre-
miärminister Ying-
luck Shinawatra be-
sökte Sverige i förra
veckan bad hon om
att få besöka – Ham-
marby sjöstad. 

Vad det var som
lockade? Soporna.

”Vi har tur med vädret idag,
det är sol och inte så många
minusgrader”. Så hälsades
Yingluck Shinawatra väl-
kommen efter att hon klivit
av båten i Sjöstaden. Shi-
nawatra såg nästan för-
skräckt ut innan hon hann
samla ihop anletsdragen, le
och säga att ja, visst är det
fint väder. 

Sjöstaden känt i utlandet
Tillsammans med en stor de-
legation från Thailand,
däribland en handfull thai-
ländska ministrar, anlände
Yingluck Shinawatra till

Sjöstaden med båt under
måndagsförmiddagen. Ste-
fan Attefall, KD, bostadsmi-
nister, och Sten Nordin,
M, Stockholms finans-
borgarråd var också
med på rundturen. 

– Yingluck Shinawat-
ra bad själv om att få se
Hammarby sjöstad,
som ju är känd i resten
av världen för att vara byggt
både modernt och klimats-
mart. Hon var särskilt intres-
serad av hur sopsortering
fungerar, och hur man kan få
människor att ändra sitt be-
teende när det kommer till
återvinning, säger Petra Kjel-
larson, Stefan Attefalls pres-
sekreterare. 

Fick skratt som svar
Yingluck Shinawatras offici-
ella ärende i Sverige var att
träffa statsministern och un-
derteckna ett samarbetsavtal
mellan Sverige och Thai-
land, om bland annat brotts-
bekämpning. Men väl i Ham-
marby sjöstad passade hon

på att fråga saker av helt an-
nan natur:
– Men vad händer om man

sorterar fel? frågade hon
när hon visades återvin-
ningsstationer. 

Det är oklart om hon
fick något bra svar på frå-
gan. Det var istället ett
rungande skratt från den
svenska delen av folkmas-

san som mötte henne. 
Stellan Fryxell är arkitekt

och en av hjärnorna bakom
Hammarby sjöstad. Under
lunchen fick han sitta mellan
premiärministern och vice
premiärministern.

– Vice premiärministern
var tyst, sa inte så mycket.
Men Yingluck Shinawatra var
trevlig och lättsam, chosefri.
Hammarby sjöstad är mer
känt utomlands än i Sverige.
Det är klart att det är kul att
högt uppsatta människor vill
besöka Sjöstaden för inspira-
tion, säger Stefan Fryxell.

HANNA REINHOLDSSON

hanna.reinholdsson@nvp.se

Thailands premiärminister Yingluck Shinawatra passade på att besöka Sjöstaden under Sve-
rigebesöket, för att inspirereras av sophanteringen. FOTO: ELISABETH UBBE



NÄRINGSLIV 
& EKONOMI

TOPPLACERING Nacka placerar sig på en fjärde plats över lan-
dets kommuner med störst andel kvinnliga företagsledare, 35
procent, bland kommunens företag. Det visar siffror från SCB:s
entreprenörskapsdatabas. Det är bara Lidingö, Danderyd och
Vaxholm som ligger före. Med en andel på 29 procent hamnar
Värmdö på 30:e plats av landets samtliga 290 kommuner.

PRISAS Atlas Copco rankades i förra veckan som ett av världens
mest etiska företag av internationella organisationen Ethisphere
Institute. Så här sa Håkan Osvald, chefsjurist på Atlas Copco:
“Att göra affärer på ett etiskt sätt är inte bara det rätta utan det
är också hur vi utvecklar och ökar tillväxten på vår verksamhet
på ett lönsamt sätt”.

Näringslivsredaktör: Gustav Grändeby
Tel: 555 266 24  e-post: gustav.grandeby@nvp.se
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Earth hour på
Skepparholmen Nacka
Lördag den 23 mars kl 20.30-21.30 släcker vi ljuset, precis som 
människor över hela världen gör. Kom och dela Earth Hour med oss!

Vi erbjuder både kvällspaket och övernattningspaket med bl. a. 
wellnessföreläsning med hjärnforskare Marie Ryd och härlig musik med
Anna Christoffersson. Pris från 600 kr per person.

Besök vår hemsida för mer information
eller ring 08-747 6500.
Drop in i baren i hela kvällen. Varmt välkomna!
www.skepparholmen.se

Davids aspergers var inget hinder 
VÄRMDÖ
De som stod längst bort från arbetsmarkna-
den var i fokus. I dag har 60 personer med oli-
ka funktionsnedsättningar fått jobb. 

– Jag trodde aldrig att jag skulle hitta ett arbe-
te där jag kände mig accepterad, säger David.

röks det även två ton kött om
dagen.

23-åringen från Värmdö
har flera olika arbetsuppgif-
ter, en av dessa är att fixa i
ordning kycklingspetten: 

– Vi plockar spetten och
doppar dem i vår egentillver-
kade marinad, sen förs de in i
en ugn där marinaden och
örterna får fastna. Vi säljer
både till restauranger och
butiker, berättar han.

78 har fått sysselsättning
David Björkfäll är en av
många Värmdöbor som fått
jobb via kommunens nyligen
avslutade projekt KomAn,
där målet var att få ut perso-
ner med funktionsnedsätt-
ningar i arbete

Initiativet startade 2009,
med hjälp av EU-pengar. I
dag har totalt 60 Värmdöbor
fått jobb den vägen, och yt-
terligare 18 personer läser
eftergymnasiala utbildning-
ar. 

– Det är ett jättebra resultat,
och då ska man betänka att
många av de här personerna

stod väldigt långt från arbets-
marknaden. Vi tycker att pro-
jektet har varit väldigt lyckat,
säger Eva Barnes–Sundqvist,
på Värmdö kommun.

För KomAn blev Värmdö
kommun nyligen nominerad
till Götapriset, som delas ut till
Sveriges bästa utvecklings-
projekt inom offentlig sektor.

Projektet uppmärksammat
– Det har gällt personer med
olika former av funk-
tionsnedsättningar. Psykis-
ka, fysiska eller neuropsykia-
triska. Via oss har de kommit
ut i arbete och fått det stöd de
behöver, både arbetsgivarna
och arbetstagarna, berättar
Eva Barnes–Sundqvist.

David Björkfäll tog möjlig-
heten att hoppa på utveck-
lingsprojektet när han hörde
talas om det. I dag har han va-
rit fast anställd i snart två år.

– Jag trodde aldrig att jag
skulle hitta ett arbete där jag
kände mig accepterad. På ti-
digare praktikplatser har det
känts väldigt tungt. Men här
förstår cheferna mig, och jag

har jättefina kollegor.
Hur yttrar sig aspergers?

– Jag har svårt att koncen-
trera mig och hålla fokus en
längre tid. Jag kan också be-
höva extra tydliga instruktio-
ner. Men det framförde min
jobbcoach till min chef, och
då har de behoven tillgodo-
setts, säger David Björkfäll.

Projektet genomfördes
mellan den 1 juli 2009 och 31
december 2012. Tre av tio
deltagare har blivit helt, eller
delvis självförsörjande ge-
nom arbete eller studier med
CSN-medel.

GUSTAV GRÄNDEBY

gustav.grandeby@nvp.se

I maj har David Björkfäll, som
har aspergers syndrom, job-
bat två år på barbequerökeri-
et Bbq & chili, som ligger i
Kummelbergets industriom-
råde. I byggnaden tillverkas
flera olika grillprodukter, här

• Samarbetet skedde mel-
lan Värmdö, Tyresö, Ha-
ninge och Nynäshamn. 
•Av de totalt 900 deltagar-
na har 30 procent blivit helt
eller delvis självförsörjan-
de genom arbete eller stu-
dier med CSN-medel.

Om KomAn

Värmdöbon David Björkfall fick chan-
sen, och tog den. Kommunens arbets-
marknadsprojekt blev lyckosamt för
honom. FOTON: NADIA ENEDAHL



Det är sjörättsjuristen Rolf
Ihre som står bakom den bok
som behandlar rederiets
105-åriga verksamhet, från
1842 till 1947.

Han flyttade till Gustavs-
berg för några år sedan och
fick höra talas om rederiet. 

– Det finns artiklar som
skrivits genom åren och bil-
der i arkiv, men jämfört med
fabriken är det ingen som
sammanställt rederiverk-
samheten. Många som bor
här vet ingenting om den
idag.

Andra har forskat
Han började för sin egen
skull skriva om det han läste
och fick kontakt med pors-
linsmuseets Kjell Lööw. För-
ra året blev det bestämt att
de skulle göra en bok och en
utställning om rederiverk-
samheten.

– En stor del av materialet
är sammanställningar av ar-
tiklar som skrivits genom
åren, så forskningen har
gjorts av andra, inte minst av
Gustav Alexandersson, som
intervjuade många på sin fri-

tid och vars artiklar jag byggt
mycket av boken på.

Resultatet är en omfattan-
de berättelse på 135 sidor,
där fakta om båtkonstruktio-
ner, besättningar, geografi
och 1800-talets skärgård
kombineras med ett hundra-
tal historiska bilder.

Gustavsberg en avkrok
När porslinsfabriken startade
i Gustavsberg 1825 var det på
en plats som varken hade nä-
ra till sina kunder eller till rå-
varor. Vägarna mot Stock-
holm var närmast stigar,
kompletterade med färjor
och flottbroar. Sjötrafik var
en növändighet och tidigt
fanns rederiet Godenius & Co
med som samarbetspartner. 

Reguljära båttransporter
för både råvaror, varor från
fabriken och för sommargäs-
ter tog sin början på 1830-

talet, och 1842 köpte fabrik-
srederiet sin första egna
ångdrivna skovelångare.
Som de flesta andra av farty-
gen fick den namnet Gustaf-
sberg.

Ångaren ersatte segelfar-
tyg för att göra fabriken mer
oberoende av vädret. Och
fartyg man själv ägde gjorde
att man fick bättre kontroll
över sina transporter.

Den följdes av ytterligare
tolv fartyg och 1912 byggdes
det sista, propellerångaren
Gustafsberg VII, som fortfa-
rande trafikerar Gustavs-
berg.

– Rederiet vände sig till al-
la som som ville och hade råd
med transporten, och detta
blev den första reguljära
båttrafiken med tidtabell i
skärgården.

Som mest hade rederiet
sju båtar i trafik i skärgården

samtidigt, kring 1920. 
– Till det ska man lägga al-

la de internationella fartyg
som kom, och som gjorde
Gustavsberg till en interna-
tionell plats. Godeniusrede-
riet och fabriken var tillsam-
mans ett inte helt obetydligt
rederi för den tiden.

Lerfartyg från England
Rolf Ihre har pratat med
många om porslinsrederiet,
och nya tips om nytt material
har hela tiden dykt upp. 

– Någonstans har jag varit
tvungen att sätta stopp, för
den här boken. Men det är
möjligt att jag fortsätter,
med det nya material jag hit-
tar. Något som ingen skrivit
om är alla segelfartyg som
gick till Gustavsberg med le-
ra från England. De tillhörde
Godenius rederi, och när de
seglade ut i världen hade de

med sig porslin från fabriken
som de kunde visa upp. 

Den som har mer informa-
tion som båttrafiken till och
från Gustavsberg kan alltså
fortfarande bidra, till exem-
pel via Porlinsmuseet.

LENNART SPETZ

lennart.spetz@nvp.se

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

BOKSLÄPP På torsdag den 14 mars ger Christer Johansson, Finntorp, ut sin
debutdiktsamling Laika. På Nacka stentryckeri i Finntorp kommer han att
läsa dikter ur samlingen mellan klockan 17 och 21.
En del av dikterna, som han skrivit mellan 1985 och 2012 utgår från miljön i
och runt Finntorp. 
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Hamnen 1872. Till vänster hjulångaren
Wermdö, byggd 1854. Till höger propel-
lerångaren Gustafsberg, och bakom dem
briggen Evening Star, som troligen levere-
rat en last porslinslera till fabriken. 

FOTO: UR BOKEN PORSLINSREDERIET

GUSTAVSBERG
För Porslinsfabriken
var sjöleveranser av
råvaror och porslin en
nödvändighet. 

Nu har företagets
rederi, som trafikera-
de såväl skärgården
som Nordsjön med
upp emot 20 båtar, till
slut skildrats.

Nygammal båthistoria skrivs

Sjörättsjuristen Rolf Ihre har skrivit boken som behandlar re-
deriets 105-åriga verksamhet. FOTO: NADIA ENEDAHL

Gustavsberg V lägger till i hamnen 1897. Två år senare brann
fartyget ner. FOTO: UR BOKEN PORSLINSREDERIET

• 3 hjulångare
• 8 propellerfartyg
• 2 fartyg för Östersjö- och
Nordsjötrafik.
• Bogserare
• Påmar
• Segelfartyg 

Klockan 13 på lördag, den
16:e mars invigs utställning-
en om Porslinsrederiet.

Rederiets flotta
genom åren
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Dags att söka 
Ungdomskultur-
stipendiet och 
Kulturstipendiet
2013
Sista ansöknings- och
nomineringsdag är 31 mars.
Läs mer på www.varmdo.se 

Välkommen med din ansökan
     eller nominering! 

Kultur- och fritidsnämnden

Bio-Bosse prisad
för filmgärning
VÄRMDÖ Eldsjälen Bo
Dahlqvist, ”Bio-Bosse” som
skött Gustavsbergs Bio, har
utsetts till årets Gustavs-
bergare 2012 av hembyg-
dsföreningen Gustavsbergs
vänner. Han tilldelas ut-
märkelsen bland annat för

att han i all blygsamhet
stretat för att bevara, men
också utveckla, film-
konsten. Samt att ”med ho-

nom lever
bion som
en självk-
lar plats
för möten
mellan
människor. 

GUSTAVSBERG

Prick klockan 17 på
internationella kvin-
nodagen avtäcktes
den omstridda Siv Ju-
hlin-siluetten utanför
porslinsmuseet. 
En klassisk konstkupp à la
Dan Wolgers, iscensatt av
porslinsmuseets styrelse och
vänner.

– Det känns väl som vi run-
dat ett hörn. Men vi har inte
gjort något självsvåldigt. Så
kulturkontoret har nog ingen
talan i detta fall, och vill de
stoppa detta får de nog strida
med fastighetskontoret, sä-
ger museichef Kjell Lööw.

Striden om Siv Juhlin-silu-
etten har pågått i två år. Först
försökte Siv Juhlins minnes-
förening få kulturnämnden
att ta emot skulpturen, som
skapats av industridesignern
och professor emeritus Jan-
Olof Landqvist. 

Två år lång skulpturstrid
Men föreningen fick nobben.
Flera ledamöter visste inte
vem Juhlin var, dessutom ha-
de hon inte varit död tillräck-
ligt länge ansåg nämnden.

För ett år sen försökte man
på nytt skriva till kommu-
nen. Men trots att Gustavs-
bergs konstförening, Gustav-
sbergs vänner, Fornminnes-

föreningen och porslinmuse-
et ställde sig bakom, fick för-
eningen inget svar. Då gav
man upp och skänkte siluet-
ten till porslinsmuseet som
sökte bygglov för siluett-
skulpturen. Men kulturkon-
toret var fortsatt negativ.

Avtäcktes på kvinnodag
Nu har byggkontoret beslutat
att det inte behövs bygglov
för att sätta upp skulpturen.
Och fastighetskontoret har
sagt ja till att porslinsmuseet
får sätta upp den.

Så på internationella kvin-
nodagen den 8 mars, avtäck-
tes siluetten av Siv Juhlin, ti-
digare fabrikskemist och de-

korchef. En kvinna som var
med och räddade delar av
Hushållsporslinsfabriken när
Hackman-Rörstrand la ner
tillverkningen 1994. I kake-
lugnrummet öppnade samti-
digt en utställning om Siv Ju-
hlins arbete och produktion
som pågår till 19 maj.

– Det tyckte vi var lämp-
ligt. Siv Juhlin var kvinna, en
eldsjäl och en driftig person,
en förebild för andra kvin-
nor, säger Kjell Lööw.

I samband med invigning-
en delades 2013 års Siv Juh-
lin-stipendium ut. Det gick
till Laszlo Kriss, ordförande i
KF Stockholm.

CHARLOTTA WESTLING

Symbolisk konstkupp
Gunilla Lundahl avtäcker silhuetten av Siv Juhlin i Gustavsberg på internationella kvinnodagen.                   FOTO: BENGT BERGLUND

Bio-Bosse.
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DET HÄNDER
INVIGNING AV SAGORUM och ny entré på 
Gustavsbergs bibliotek, lördag 16/3
kl 13.00. Musikskolans barnkör fram-
för Alfabetssånger. Kom sedan och möt 
sagoberätterskan Sago-Annika kl 13.30. 
Biblioteket bjuder på saft och kaka. 

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

KALENDARIET

FÖRENINGSNYTT

KULTURLUNCH onsdag 13
mars, kl 13.00 på Ektorps-
hemmet. Medverkande
Khashayar Farmanbar. 
Välkomna! Arr: Nacka PRO
Samorganisation.

ONSDAG 13 MARS

BIO ”Flight” visas på 
Gustavsbergsteatern, 
Gustavsbergs C. kl 19.00.
Från 11 år. Biljett: 80:- 
köpes på plats eller via
www.eurostar.se

FÖREDRAG Var rädd om din
ork! Slösar du med din kraft
så måste du ha ett bra
krafttillflöde.Lena Genne-
rud på företaget HejdaDig
gör dig medveten om dina
”kraftpoäng”! Björknäskyr-
kan kl 19.00 (Fika från
18.30). Fri entré. Se vidare 
bjorknaskyrkan.com

UGGLEKVÄLL Under vintern
eller tidig vår kan man höra
våra ugglors lockrop. 
Vi börjar med att lära oss
de olika ugglorna och deras
läten. Sedan åker vi till en
plats där vi tror att chansen
är stor att få höra ugglor.
Samling sker kl 18.30 på
Statoils parkering vid 
Tippen. Ingen deltagarav-
gift, men vi delar på bil-
kostnaderna. Anm senast
11 mars till Jan Kulin,
jan.kulin@telia.com eller
717 53 44. Arr: Saltsjöbad-
ens Naturskyddsförening. 

TORSDAG 14 MARS 

UNDERHÅLLNING på Gustavs-
gården, kl 14.30. Anna
Bromé och Lena 
Magnusson underhåller på
temat "Judy Garland”. 
Arr: FGK/SLL.

BOKRELEASE kl 17-21 på
Nacka Stentryckeri ram &
galleri. Christer Johansson
kommer under kvällen läsa
valda dikter ur sin samling
och det kommer att bjudas
på något gott att dricka och
lite tilltugg. Det kommer
också finnas lite ”ögongo-
dis ” på väggarna i form av
Emanuels konst, så många
sinnen kommer att tillgodo-
ses denna dag. Finntorpsv
5C, Nacka. Tel 718 24 04.

TRÄNA SVENSKA/SPRÅKCAFÉ kl
10.30-12.00, plan 4 på biblio-
teket i Gustavsberg. Passar
dig som håller på att lära
dig svenska. Upplysningar
Brita tel 571 45 262. Arr: Rö-
da Korset Värmdökretsen i
samarbete med biblioteket.

DU BEHÖVER INTE BOTTENMÅLA!
Spara tid och pengar och
rädda Östersjön! Odd Klofs-
ten, VD för Boatwasher AB,
berättar om vad du ska 
tänka på när du slutar bot-
tenmåla båten. Kl 19, Torn-
huset Gustavsbergs hamn,
Kontakt: Johan Aronsson,
073-380 00 25. Arr: Natur-
skyddsföreningen Värmdö.

FREDAG 15 MARS

BIO ”Johan Falk, kodnamn:
Lisa” visas på Gustavs-
bergsteatern, Gustavs-
bergs C. kl 19.00. Biljett: 85:- 
köpes på plats eller via
www.eurostar.se

FÖREDRAG “Barnen i kemika-
liesamhället” ett föredrag
av Katarina Johansson.
Barnen är de största förlo-
rarna i vårt massiva kemi-
kaliesamhälle. Redan vid
födseln har de upp till 200
främmande ämnen i sitt
blod. Och sedan fortsätter
det. Kl 19.00 i församlings-
hemmet vid Uppenbarelse-
kyrkan i Saltsjöbaden.
Arr: Salsjöbadens Natur-
skyddsförening. 

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

LÄSGRUPP Seniorcenter Dia-
manten välkomnar till läs-
grupp kl 10-12. Kaffe, smör-
gås, nybakat och sedan
högläsning. Ingen föranmä-
lan! Alla seniorer är väl-
komna! Rullstol eller rolla-
tor är inget hinder. Tel 570
474 71 Kullsvedsv. 2 Hem-
mesta.

BARNRYTMIK på Dieselverk-
staden. Kl 9.15 och 10.30 för
1-4 år och småsyskon. Kl
11.30 för 2-8 mån. Kl 13.00
och 14.00 för 8-18 mån.
Pris 80 kr för 1 barn, 40 kr
för syskon.

LÖRDAG 16 MARS

FAMILJELÖRDAG Klä av med
Teater Tre. Vardagskomik
och en lätt igenkännbar 
situation har fört Klä på klä
av genom hela Sverige och
ut i världen, den närmar sig
nu tusentalet spelade före-
ställningar. Kl 15.00 på Die-
selverkstaden. För barn
från 2 år och vuxna. 
Biljetter 100 kr bokas på 
ticnet.se och i Dieselverk-
stadens informationsdisk.
Arr: Nacka kulturcentrum.

STOR PRYLMARKNAD i Gustav-
sberg. Allt för barn 0-15 år.
Begagnade kläder (stl 74 -
ungdom), skor, leksaker,
babysaker, vagnar, cyklar
mm. Kl 8.30 - 12.15 i Ekedal-
skolans matsal, gymnastik-
sal och Röda skolan.
Rea 50% kl 13.30 - 14.30

FAMILJELÖRDAG ”Vill veta”
med Teater Tre. Vad var det
som hände? En visuell och
lyrisk berättelse om två
systrar som söker svar. Kl
13.00 på Dieselverkstaden.
För barn från 5 år och vux-
na. Biljetter 100 kr bokas på
ticnet.se och i Dieselverk-
stadens informationsdisk.
Arr: Nacka kulturcentrum.

LOPPIS i Björknäskyrkan, kl
11-15. Värmdöv. 622 vid
Centralplan, Björknäs.

FÖLJ MED NER I SICKLA GRUVA
Följ med på en industri-
historisk vandring i Sickla
som avslutas 20 m ner i
Sickla gruva. Turer kl 12 och
kl 14. Start på Stockholms
läns museum, Järnvägs-
gatan 23 i Sickla.

ÖPPEN VERKSTAD - DROP-IN.
Låt fantasin flöda och släpp
kreativiteten fri! Inspireras
t.ex. av den aktuella 
utställningen i Nacka
Konsthall och skapa ditt
eget konstverk. Dieselverk-
staden, kl  13-15. 

SÖNDAG 17 MARS

MASLENITSJA Kl 13-16 Kom-
mer vår förening bjuda alla
som vill till Fisksätra biblio-
tek för att fira Maslenitsja.
Vi engagerar en kvinnlig
kör "Blommiga Sjalen" och
en barnteater "Malvina". 
Vi firar med ryska sånger,
dansar och äter massor av
pannkakor. Arr: Russkij
klubb och Fisksätra 
bibliotek.

BIO ”Oz” visas på 
Gustavsbergsteatern, 
Gustavsbergs C. kl 15.00.
Från 11 år. 3D, glasögon
finns att låna. Biljett: 95:- 
köpes på plats eller via
www.eurostar.se

TA MED BARNEN PÅ EN VAND-
RING för att se vad som 
kännetecknar vinterknop-
par hos asp, ek, lönn mfl.
Ingela Johansson, förskole-
lärare och utomhuspeda-
gog och Kerstin Lundén
guidar. Efter vandringen
gör vi egna knoppar i papi-
er-maché. Medtag matsäck
(korv för grilling vid bra 
väder), dryck och förstor-
ingsglas. Samling kl 11.00
vid stora parkeringen vid
Boo Kyrkväg. Busshpl: Boo
kyrka. Uppl: Ingela 070-281
80 71.  Samarr: Boo 
Miljö- och Naturvänner.

BIO ”Johan Falk, kodnamn:
Lisa” visas på Gustavs-
bergsteatern, Gustavs-
bergs C. kl 19.00. Biljett: 85:- 
köpes på plats eller via
www.eurostar.se

BIO ”Var är bus-Alfons?” 
visas på Gustavsbergstea-
tern, Gustavsbergs C. kl
13.30. Barntillåten. Biljett:
40:- köpes på plats eller via
www.eurostar.se

MÅNDAG 18 MARS

FÖREDRAG Kulturmiljövärden
och förtätningen av Sick-
laön. Kommunens antikva-
rie Johan Aspfors kåserar
över konflikten mellan be-
byggelseexpansion och be-
varande av värdefull kultur
och natur. Kl 19.00 i Diesel-
verkstaden, Lilla Scen, 
Sickla. Fri entré. 
nackamiljo.se 
Arr: Nacka Miljövårdsråd.

FÖREDRAG Träffa Lina Wolff i
Älta Kulturknut, Älta
Centrum, kl 19.00. Hon till-
delades tidningen Vi:s litte-
raturpris 2012 och är  nomi-
nerad till SR:s romanpris
2013. Hon berättar om hur
hon skapar sammansatta
karaktärer i sina  berättel-
ser. Entréavgift: 50 kr medl
och 80 kr övr. Arr: Älta kul-
turför och Älta bibliotek.

FÖRELÄSNING Att sätta grän-
ser -ett villkor för växande.
Psykologen och författaren
Bengt Grandelius föreläser
om föräldraskapets utma-
ningar. Kl 17.30-19.30 i Kyr-
kans hus, Orminge
Centrum. Efteråt bjuds på
korv och fika. Vi erbjuder
barnpassning för barn mel-
lan 4-12 år också, då önskar
vi anmälan till Sophie 070-
646 26 31 el sophie.skolde-
berg@svenskakyrkan.se

DATORHJÄLP för seniorer. En-
skild hjälp med dina dator-
problem, kl 14-16 i PRO-
lokalen Sturev 12 Saltsjöba-
den. Arr: SeniorNet Nacka.

STROKEFÖRENINGEN träffas kl
15-16.30 på Gustavsgården,
Trallbanev 5c. För info ring
Rakel 715 15 13. 
Arr: Strokeföreningen Öst
Värmdö Nacka.

VÅRPROMENAD vill du ha säll-
skap på promenaden? 
Vi vandrar på stigar och
skogsvägar i 1-2 tim, med
eller utan stavar. Samling 
kl 9.30 på ERstaviksparker-
ingen i Nacka. Info Kerstin
070-482 28 92, kerstin.mur-
by@telia.com 
Arr: Södertörn- kretsen.

ZUMBA för vuxna drop in
måndagar och onsdagar kl
19-20. Ledare: Cilene Nätte-
rö. Kostnad: 60 kr per gång.
Plats: Fisksätra Folkets
Hus. Arr: www.darra.se

BRIDGE spelas på Gustavs-
gården, ikväll Kvällstävling.
Trallbanev 3-5, kl 18.30.
Kontaktperson Ronny 0703-
285 978.

UNDERHÅLLNING och ÅRSMÖTE
med Föreningen Guldkanten
i samlingssalen på Gustavs-
gården kl 14.00. Björn Schüldt
står för underhållning.

TISDAG 19 MARS

DATORHJÄLP för seniorer.
Enskild hjälp med dina 
datorproblem, kl 10-12
på biblioteket i Nacka 
Forum.
Arr: SeniorNet Nacka.

CHOKLAD Lena Oetterli kom-
mer till Gustavsgården 
kl 14.00 och berättar. 
Arr: SPF Värmdö.

BIO ”Ego” visas på 
Gustavsbergsteatern, 
Gustavsbergs C. kl 19.00.
Från 7 år. Biljett: 80:- 
köpes på plats eller via
www.eurostar.se

DATATRÄFF FÖR SENIORER
Program: Windows 8.
Nacka Seniorcenter 
Ektorpsvägen 17, kl 14-16. 
Arr: SeniorNet Nacka. 

REMAKE-JUNTA i Dieselverk-
staden, kl 18.30-20.30 i 
Lambertrummet, Diesel-
verkstaden.  Ta med det du
vill göra om: kläder, prylar,
accessoarer, gardiner. 
Ingen kostnad.

ÖVRIGT

ÅK SKATEBOARD PÅ ARTIPELAG!
Nu är det öppet i vår Artbox
för dig att åka! Hittils har vi
sett åkare från 2 till 55 års
ålder som haft roligt på sin
nivå, provat nya brädor och
fått tips av våra instruktö-
rer.  Lördagar och söndagar
kl 11-17 tom 17/3! 
www.artipelag.se

HEMMESTA LOPPIS har 
öppet tisdag-fredag kl 14-19
och lördag-söndag kl 11-16. 
www.hemmestaloppis.se

UTSTÄLLNINGAR

KONSTFACK gästar Fisksätra
bibliotek tom 31/3.  
Carolina Ljungström med
textiltryck och Mitra Mäki
med glas.

BILDER som skapats vid
sammankomster i Fisksätra
av Viktor Mukeng visas på
Fisksätra bibliotek 
tom 31/3.

RYSK TRADITIONELL KONST
Dymkovo toys och Khokhlo-
ma visas Fisksätra biliotek
hela mars månad.

NACKA STENTRYCKERI ram &
galleri. Stort urval av grafik
och org. målningar från
Sveriges konstelit. Finn-
torpsv 5C, Nacka. 

UNIKA KUDDAR Sonja Hank 
visar ett 50-tal kuddar med
motiv från gamla kors-
stygnstavlor där prov på
kvinnors förmåga och läng-
tan efter det sköna för
hemmen visas. Utställning-
en visas på Orminge biblio-
tek, mars ut.

OLJEMÅLNINGAR Sabina Kadiyska, konstnär, visar tidlös konst
som kallas "art tomorrow". Oljemålningar med skir färgpa-
lett och mycket fantasi. Älta Bibliotek tom 28/3. Välkomna!  
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V Ä R M D Ö  KO M M U N  I N F O R M E R A R

Get on line week 2013
på Värmdö bibliotek!
Get on line week är en digital delaktighets-
kampanj som pågår mellan den 18-24/3
över hela Europa. 

På Värmdö bibliotek kommer det att pågå aktivi-
teter varje vardag som ex att lära sig ladda ned
e-böcker och att lära sig grunderna i Facebook. 

För aktuella datum och tider se  
www.varmdo.se/bibliotek

Välkommen!



FAMILJENYTT

26 NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 12 MARS 2013

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

Allianskyrkan i Älta
Söndag 17/3, kl 11.00 Gudstjänst. Medv. Jan-Eric Jansson,
Linda Krig m.fl. www.allianskyrkanialta.se

Boo församling, Kyrkans hus 
Tisdag 12/3, kl 10.00 Oasen. Kl 11.00 Senior-Qi gong. Kl
12.00 Tisdagssoppa. Kl 16.30 Te & häng. Kl 18.00 Sinnes-
romässa. Kl 19.00 Zenmeditation. 
Onsdag 13/3, kl 08.30 Morgonmässa. Torsdag 14/3, kl 
12.00 Oasen. Kl 13.00 Finsk samtalsgrupp. Kl 19.00 Regn-
bågen. Kl 19.00 Bibelgruppen. Måndag 18/3, kl 10.00 Må
bra-gruppen. Kl 18.00 Ignatiansk spiritualitet. Tisdag 19/3
All verksamhet inställd pga personalutbildning. 
www.booforsamling.se

Djurö, Möja och Nämdö församling
Djurö kyrka Söndag 17/3, kl 17.30 Kvällsgudstjänst med
Yvonne Hallin.

Saltsjöbadens församling
Tisdag 12/3, kl 11.45 Lunchmässa. 
Onsdag 13/3, kl 09.00 Morgonbön, Skogsö kapell. 
Kl 18.30 Kvällsmässa. Torsdag 14/3, kl 09.00-12.00 Öppet
hus - Babysång & café, Församlingshemmet.
Söndag 17/3, kl 11.00 Mässa, efteråt våfflor tillförmån för

Svenska kyrkans internationella arbete. Kl 16.00 Konsert
"Ave Maria". Vokalensemblen Alicia, Sopransolist: Jenny
Ohlson Akre. Mathias Kjellgren, orgel. Dir: Jenny
Tjärnström. Entré 60 kr som går till ”Allt för att utrota
hungern” - Svenska kyrkans internationella arbete.
Tisdag 19/3, kl 11.45 Lunchmässa. Kl 13.30 Rörelse & Ro,
Församlingshemmet. Kl 18.30 Stillhet & Ro, Skogsö kapell.
Onsdag 20/3, kl 09.00 Morgonbön, Skogsö kapell. Kl
09.30-10.30 Barngudstjänst. Kl 18.30 Kvällsmässa. Kl
19.00 - 20.30 Kan man tro - på Uppståndelse och evigt liv?
Vi träffas, fikar och samtalar.
www.svenskakyrkan.se/saltsjobaden

Skärgårdskyrkan Värmdö
Torsdag 14/3, kl 10-13 Baby-Café. Kl 19.00 Bibelläsning
och bön. Lördag 6/3, kl 18-20 Bönekväll. 
Söndag 17/3, kl 11.00 Gudstjänst City Brass och 
Ann-Charlotte Westling. Söndagsskola. Kyrkkaffe.
www.skargardskyrkan.nu

Tallåskyrkan, Gustavsberg
Onsdag 13/3, kl 10.00 Bibel och bön. 
Kl 19.00 Sinnesrogudstjänst. Camilla Ulén. Lisbeth Fhager
m fl. Enkelt fika från kl. 18.00. 
www.tallaskyrkan.se

FÖDD ▼▼

Välkommen Lirim! Editas,
Emines och Luans lillebror
föddes 28 jan på sös.

GRATTIS ▼▼

Nu fyller Isa 2 år den 14
mars, tiden går så snabbt
med dig i familjen. 
Grattis älskade trollunge
från mamma, pappa, Teo
och Viggo.

GRATTIS ▼▼

Grattis! Önskar vi vår 
näpna, glada och pigga lilla
Ella på 1-årsdagen.
Varma Bamsekramar från
farmor och farfar.

GRATTIS ▼▼

Engla 7 år! Grattis och lycka
till i skolan. Vi älskar dig!
Mamma, pappa och Oscar.

FÖDD ▼▼

Den 15 aug 2012 kom vår
älskade Hannah, 1573 gr och
39 cm "stor" till världen. 
Vi älskar dig! Kram store-
bror Victor, mamma 
Christina och pappa Jocke.

FÖDDA ▼▼

Den 5 december 2012 kom
våra älskade tvillingar 
Emilia och Lovisa till 
världen. Stolt storebror är
Ludvig. Malin och Jimi.

GRATTIS ▼▼

14 mars för ett år sedan
föddes vår älskade flicka
Emma! Grattis på födelse-
dagen tokstollan önskar
mamma och pappa.

FÖDDA ▼▼

Ett stort grattis till Sara och
Ken, som nu har fått två
underverk. Kramar Jennie,
Jimmie och Maria.

87 500
Nacka- och Värmdöbor läser Nacka Värmdö Posten 

varje vecka

När livet möter döden - Finns vi här för dig
När behovet uppstår att ordna en be-
gravning är det många frågor som vi
ställs inför.

Vi hjälper dig att skapa ett personligt,
vackert och värdigt avsked.

Andrés & Emma

Välkommen att ringa 08-570 344 27 
för tidsbokning eller besök vår hemsida
www.wermdobegravning.se för mer info

Vi erbjuder Dig hembesök utan extra kostnad
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GRATTIS ▼▼

GRATTIS ▼▼

Grattis Melker 9 år den 17/3
önskar farmor och farfar.

GRATTIS ▼▼

Hipp hipp hurra för vår 
älskade Emma som fyller 6
år den 7 mars! Många 
kramar och pussar
mamma och pappa och 
syrran Olivia.

GRATTIS ▼▼

Stort grattis till finaste 
killen Elias som fyllde 5 den
28 feb. Puss och kram från
mamma och pappa.

Grattis Lilo 25 år den 7 okt
Önskar Jeppe, Miriam
Jacob, Agnes, Ivar och Knut

Vår käre och innerligt älskade Make 
Far, Morfar och Farfar

Leif Isaksson
* 24 november 1937 på Söder i Stockholm

✝ 26 februari 2013 i Nacka

BIRGITTA
LARS och LOTTA

PÄR och CHRISTEL
TINA och ANTE

Leifs stolthet - alla Barnbarnen
Släkt och många vänner

Älskade Leif
Sexton år vi var när vi möttes på en dans 

i ljuvlig sommarkväll.
Ektorpsbor det blev vi när vi byggde vårt första tjäll.

Barnen kom.
Barnbarnen likaså.

Så lyckligt lottade vi blev vi två.
Men säg den saga som endast solsken har.

För Dig där sjukdom mest blev givet, 
så många orosmoln det var.

Hur tappert Du har kämpat för livet mången gång.
Men med sällsam kraft och vilja 
Du kom åter med hopp och sång.

Min trofaste Käre Make, nu är det slut som vi alla vet.
Tack för många fina år. 

Din i evighet
Birgitta              

Begravningsgudstjänsten äger rum tisdagen den 26 mars kl 10.30
i Nacka kyrka. Efter akten varmt välkomna till minnesstund i

församlingssalen. Tänk gärna på Hjärt-Lungfonden 
tel 0200-88 24 00. Till läkare och sköterskor på ASIH Nacka 

samt avd 52, Nacka sjukhus familjens varmaste TACK.

Läs om vårt arbete och ge en  
gåva på www.räddabarnen.se 

eller plusgiro 902003-3

Vår älskade Make,
Pappa och Farfar

Christer
Sundström

* 3 juli 1943
Har lämnat oss, 
släkt och vänner

i stor sorg och saknad

Ingarö�8 januari 2013

Agneta
Niclas och Tobias

Marie och Joy
Moa, Rasmus, Alexander,

Jonathan och Novalie

Sov i ro

Begravningen har skett
i stillhet.

Min älskade farmor
vår kära

Ulla Frisk
* 16 februari 1933
† 25 februari 2013

SARA
Thomas

Alva  Embla  Thyra  Sixten
Släkt och vänner

Vårt liv, vår tid, 
en dag i sänder

så tyst och stilla 
glider bort
Om litet 

eller mycket händer
är tiden alltid lika kort

Det nyttjar ej att se sig om
Den tid som var, som är, 

var blott ett lån från
evigheten

Begravning med urna 
28 mars kl 11.00

i Gustavsbergs kyrka.
Välkomna till minnesstund
efter akten. O s a till Liljas
begravningar 08-7153309

senast 25 mars. 
Tänk gärna på Hjärt-

Lungfonden, tel 0200-882400.
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SPORT »Vi har svårt med tajmningen
i anfallsspelet.»

före detta skuru-spelaren nathalie hagman i
sydsvenskan om  sitt lag, lugi, inför 

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

Niklas Instedt reporter
555 266 27
niklas.instedt@nvp.se

Ingemar Lundin reporter
555 266 27
ingemar.lundin@nvp.se

SPONSRING Värmdö IF och Coop Fo-
rum har tecknat ett sponsoravtal
där handelskedjan bidrar med 170
000 kr årligen under en treårsperiod. 

Förkval nästa
för Seahawks 
NACKA BASKET
Seahawks är klara för för-
kvalet till Basketettan. Det
stod klart efter söndagens
storseger, 94-36, mot
Fredrika Bremer från Ha-
ninge i säsongens sista serie-
match. 

– Vi var spända inför mö-
tet eftersom det var en mås-
tematch, och därför att vi
haft det tufft i tidigare mö-
ten mot dem, sade Saltsjö-
badens Seahawks assiste-
rande tränare efter drabb-
ningen. 

Första kvalmatchen spe-
las hemma på söndag mot
Sigtuna.  

Tre lokala lirare
till distriktslag 
BOO INNEBANDY
Tre lokala lirare har tagit
plats i Stockholms
distriktslags-SM i innebandy
för HJ17. Det är Oliver Fors-
berg och Oscar Wahlberg
från Nacka Wallenstam
samt Bookillen Niklas Rami-
rez Lindberg, som spelar för
Tyresö Trollbäcken.

Slutspelet avgörs i Hel-
singborg och finalen, som
spelas den 14 april, direkt-
sänds i TV4 Sport. Men först
måste Stockholm ta sig vida-
re från gruppspelet, där
man möter Södermanland,
Gästrikland, Uppland och
Västerbotten.

Brons i debuten
för Tim Wäger 
NACKA KARATE 
Relativt nybildade IF Nacka
Kyokushin Karate Kai åkte
till Gävle i början av mars.
Där gjorde flera av klubbens
aktiva sin första tävling, Tim
Wäger 11 år, Samuel Boca-
negra, 9 år, och Gabriel
Arancibia Gomez, 9 år. Bäst
gick det för Tim Wäger, som
tog en bronsmedalj i debu-
ten. 

NOTERAT

Två av Skurus nyckelaktörer inför lagets stundande SM-slutspel. Ett handbollsdrama som drar igång på hemmaplan om två veckor.              FOTO: NADIA ENEDAHL

Bedriften till trots, det verkli-
ga målet ligger ett par veckor
fram i tiden. Vi talar förstås
om SM-slutspelet, som för
Skurus del inleds med en
kvartsfinal på hemmaplan.
Vilka motståndarna blir be-
stäms direkt efter morgonda-
gens avslutande seriematch. 

Västerås, Lundagård eller
Eslöv? Lyssnar man till Eme-
lie Westberg är saken biff. 

– Sävehof väljer mellan
sjuan och åttan, medan vi får
ta det som blir över, och då
skulle Västerås passa oss ut-
märkt. 
Varför det? 

– Det är ett lag vi sedan
länge har ett övertag på, se-
dan slipper vi den långa re-
san ner till Skåne, säger kap-
tenen som tillsammans med

de övriga i laget befinner sig
mitt i en ovanligt svettig trä-
ningsperiod. Kroppen känns
därför aningen tyngre än vad
den brukar göra. 

Målet är lätta kroppar
– Vi kör på hårt ett tag till in-
nan vi släpper på träningen
innan de första slutspelsmat-
cherna, det är då vi ska kän-
na oss lätta, snabba och vara
i form, säger Westberg som
dragits med en fotskada un-
der större delen av säsongen,
men som de senaste mat-
cherna kunnat gå för fullt. 

– Tajmingen och skotten
sitter där de ska, meddelar
hon. 

Kvaliteter det slog gnistor
om i förra veckans möte mot
Kärra, där Skuru vann med

39-26 och där samtliga spe-
lare fanns med i målproto-
kollet.

– Det var jättekul, samti-
digt som det är viktigt att vi
hittar bredden i spelet, att vi
inte smalnar av och blir för
lättlästa för motståndarna. 
I ”gamla Skuru” gjordes
målen ofta av ett fåtal, så är
det inte nu? 

– Vi har gjort framsteg i
och med att vi allt oftare hit-
tar fram med våra kantspela-
re, men också via mittsexan.
Tidigare blev det mycket från
nio meter, säger 22-åringen
och får medhåll från sin trä-
nare. 

– Mot Kärra senast gjorde
vi mål i 65 procent av våra
anfall, så i det fallet var vi
även effektiva. Är en Skuru-
spelare inne i tio, femton mi-
nuter brukar hon också sätta
två till fyra bollar. Att alla gör
mål är lite av vår melodi, sä-
ger Erik Larholm. 
Vilka är nycklarna för att
lyckas i ett slutspel? 

– Ett bra försvars och
målvaktsspel. Och det är nå-

got vi kommer att träna vida-
re på fram tills det att slut-
spelet drar igång. 
Som göteborgare vet du
förstås hur man gör för att
slå ett lag som Sävehof?

– Man ska definitivt ha sin
match, medan dem inte får
göra några av sina bättre.
Möter vi ett så bra lag kan vi
inte prioritera bort något, ef-
tersom de har utsökta spela-
re på samtliga positioner. Vi
måste vara över hela plan. 

Det gäller att ni spelar ert
eget spel på högsta möjliga
nivå? 

– Ja, helt klart är det så. 
Topprestera om två veckor

vill även lagets kapten.
– Efter en mycket bra ge-

nomförd säsong känner vi
oss lugna och tillfreds. En
ganska skön känsla att ta
med sig in i slutspelet, säger
Westberg. 

NIKLAS INSTEDT

NACKA HANDBOLL 
Oavsett hur det går i morgondagens match
mot Spårvägen kommer Skuru att knipa
andraplatsen i serien. Det är främsta bedriften
på åtta år, och snäppet bättre än i fjol då man
slutade trea. 

Inom kort går laget in i ännu ett slutspel. 

Skuru laddar för slutspel
Kaptenen: ”Känner lugn”

Tränaren Erik Larholm med kaptenen Emelie Westberg. 
FOTO: NADIA ENEDAHL

Seahawks på väg mot seger. 



HANINGE ISHOCKEY
Den inledande förlus-
ten i kvalspelet blev
en väckarklocka för
Nacka som därefter
tagit två raka skalper.
Senast i söndags mot
Haninge borta där
man vann med 4-2. 

Förra veckans derby mot
Värmdö blev en fartfylld ry-
sare där Nacka med nöd och
näppe klarade segern. En ar-
betsinsats som i söndgas följ-
des upp med en ny, betydligt
enklare seger.  

– Ja, vi sprattlade till och
vann rätt så kontrollerat. Ett
ledningsmål redan efter 20
sekunder hjälpte oss, varef-
ter vi mer eller mindre styrde
matchen, summerar Nackas
sportchef Jan Mastomäki. 
Segern mot Värmdö var
viktig? 

– Absolut. Det  tar ett tag
innan man lär sig division 2-
spelet, även om jag tycker att
vi kommit en bra bit på väg,
säger han vars mannar nu
har fram till söndag på sig in-
för returmötet mot Bajen
Fans. 
Skräckmotståndare?

– Den inledande förlusten
blev chockartad, men nu vet
vi betydligt bättre hur vi ska
tackla dem. Det ska bli riktigt
roligt att få möta dem igen,

säger sportchefen vars lag re-
pat sig och fått blodad tand. 

Hur det gick för rivalerna
Värmdö mot just Bajen Fans
IF? Det blev ännu en smärt-

sam förslut, 3-2, trots led-
ning 1-0 efter den första pe-
rioden. I nästa match väntar
Haninge.

NIKLAS INSTEDT
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Kessiakoff i lång
utbrytning 
NACKA CYKEL
Nackacyklisten Fredrik Kes-
siakoff satt i helgen med i en
tidigt iscensatt och lång ut-
brytning i det italienska
etapploppet Tirreno-Adria-
tico. Det var på lördagsetap-
pen som den fyra man star-
ka gruppen förmådde sätta
färg på tävlingen, en utbryt-
ning som neutraliserades
först med den sista stigning-
en, då endast en mil åter-
stod av loppet. 

Med och jagade ifatt var
ett koppel av starka åkare
som Alberto Contador, Chris
Froome och Michal Kwiat-
kowski, som med etappen
tog över ledningen i den
sammanlagda tävlingen. 

Fredrik Kessiakoff. 

NOTERAT

ÅRSMÖTE
Djurö-Vindö Idrottsförening kallar sina medlemmar till ordinarie
årsmöte. Tisdag 26 mars kl. 19.00 på Djurönäset

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på kansliet
samt på hemsidan, www.dvif.se, en vecka innan årsmötet.

Välkommen!

Vämdö IF Damlag/fotboll Div 4

söker spelare
Har du spelat fotboll tidigare och är sugen på att
träna 2 ggr/vecka på fina Värmdövallen? 
Både utespelare och målvakter 
är hjärtligt välkomna!

Hör av dig till tränare Lasse Andersson
tel. 070-761 82 45, varmdolasse@gmail.com

Derbyt mellan Värmdö och Nacka blev en rysare som till slut vanns av Nacka som nu fått fart på skridskorna i kvalserien till ettan.                FOTO: NADIA ENEDAHL

Nacka växer i kvalserien

Topplöpare till 
Järla Orientering
NACKA ORIENTERING
Järla Orientering för-
stärker med två topp-
löpare, Mattias Mil-
linger och Anneke
Hald Björgum. 

Millinger, 29, som kommer
från OK Linné i Uppsala har
lång erfarenhet av orienter-
ing på högsta elitnivå, med
talande meriter som VM-
guld i stafett och SM-guld i
långdistans, 2010.

– Mattias  kvaliteter som
orienterare och som person
ger hela föreningen ett stort
tillskott, säger Järlas elitle-
dare Anders Asplund.

Anneke Hald Björgum, 21,
är förstaårssenior och kom-
mer från Kristiansands OK i
Norge.

NIKLAS INSTEDT Mattias Millinger. 

Måljubel i lokalderbyt mellan Värmdö och Nacka. 
FOTO: NADIA ENEDAHL
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Bilar & Tillbehör

bilia.se

Jarlabergsvägen 2
131 48 Nacka 08-517 840 00
Öppettider Mån-fre 9-18, lör 11-15

Allt som rör Renault. 

Och bra priser 
på Clio.

Begagnad Clio 2011
Med 3,5 års nybilsgaranti, skattebefriad och lätt 
begagnade vinterhjul.

Billån 89.900:-
1.261:-/mån
60 mån 25.000:- kontant

Endast
7 st bilar 

kvar!

Privatleasing
1.499:-/mån
0:- kontantinsats!

Baserat på 89.900:- 36 mån, 5.95% ränta. Effektiv 
ränta 6,12%. Bilen på bild är extrautrustad. Erbjudandet 
kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter. Med 
Reservation för tryckfel.

Widgrens heta i Jujutsu-cup

Sara Widgren här fajtandes med finskan Outi Kristina Järvilehto. FOTO: NADIA ENEDAHL

NACKA KAMPSPORT
Helgens Nordic BJJ
open championships i
Nacka samlade 660
deltagare från 12 län-
der. För Nacka Dojo-
stjärnorna Sara och
Fredrik Widgren blev
det både segrar och
förluster. 

Sara Widgren, som nyligen
tog brons i Ju Jutsu-VM vann
sin inledande match mot
finskan Outi Kristina Järvi-
letho, men föll därefter i en
jämn finalmatch. Sara råka-
de där greppa motstånda-

rens kläder felaktigt med
poängavdrag som följd, och
förlusten var ett faktum. 

Bättre gick det för brodern
Fredrik, som gick hela vägen
till final, där han också vann. 

Tuffa matcher
– Det var genomgående tuffa
matcher med bra mostånd
varför jag är mycket nöjd
med segern, sade Fredrik ef-
ter finalen. 

Syskonparets paradgren
är dock Sport Ju Jutsu, även
om de till och från, som i hel-
gen, brukar tävla i brasili-
ansk Ju Jutsu.

NIKLAS INSTEDT

HANDBOLL

Elitserien dam

VästeråsIrsta - Spårvägen    36-32 (16-19)
Team Eslöv - Caperiotumba    39-20 (22-6)
H 43/Lundagård - Lugi    20-30 (8-14)
Heid - Höör H 65    20-25 (8-13)
Skuru - Kärra    39-26 (18-13)

Sävehof 20 20 0 0 695 –437 40
Skuru 21 17 1 3 583 –460 35
Lugi 21 14 3 4 529 –427 31
Höör H 65 21 13 2 6 512 –460 28
Skövde 20 11 3 6 516 –495 25
Team Eslöv 21 9 3 9 514 –507 21
VästeråsIrsta 21 10 0 11 536 –535 20
H 43/Lundagård21 8 2 11 526 –554 18
Spårvägen 21 6 1 14 537 –603 13
Heid 21 5 1 15 447 –570 11
Kärra 21 3 2 16 520 –617 8
Caperiotumba 21 0 0 21 401 –651 0

Division 2 östra

Lif blå - Bolton    21-30 
Skogås - Hallstahammar    24-23 
Tyrold - Skuru    32-30 
Ljungsbro - Örebro SK    31-24 

Bolton 21 18 2 1 584 –451 38
Hallstahamm     21 17 2 2 630 –481 36
Cliff 20 16 0 4 596 –523 32
Lif blå 21 10 2 9 588 –587 22
Ljungsbro 21 10 2 9 554 –565 22
Tumba HK 20 7 3 10 536 –523 17
Örebro SK 21 8 0 13 511 –583 16
VästeråsIrsta 20 7 1 12 592 –565 15
Sollentuna 20 7 1 12 524 –570 15
Tyrold 21 7 1 13 558 –659 15
Skogås 21 4 4 13 547 –626 12
Skuru 21 3 2 16 519 –606 8

Division 1 östra dam

Team Stockholm - Rimbo Roslagen 27-21 
Strand - Arbrå    24-23 
Borlänge - VästeråsIrsta    18-24 

VästeråsIrsta 24 20 0 4 659 –510 40
RP Linköping 24 18 1 5 629 –521 37
Nacka 23 17 0 6 606 –458 34
Borlänge 24 16 0 8 588 –501 32
Team Stock.        24 14 1 9 606 –592 29
Bolton 23 12 1 10 554 –503 25
GT Söder 23 12 1 10 551 –517 25
Strand 24 11 0 13 596 –629 22
Lidingö 23 9 3 11 563 –577 21
Göksten 24 9 1 14 537 –573 19
Arbrå 24 8 2 14 590 –619 18
Tumba 23 7 2 14 547 –622 16
Gustavsberg 23 4 2 17 445 –578 10
Rimbo Rosla. 24 1 0 23 462 –733 2

INNEBANDY

Division 1 östra Svealand

Farsta - Vallentuna   15-5 
Åkersberga - Hässelby    10-5 
Värmdö - Bollstanäs    5-6 
Nacka Wallenst - Älvsjö    7-4 
Salem - Kungsängen    9-7 
Södertälje - Täby FC    3-14 

Täby FC 20 13 4 3 159 – 97 46
Nacka Wall. 20 11 5 4 156 –106 39
Salem 19 12 2 5 144 –123 39
Älvsjö 19 11 3 5 145 –120 37
Hässelby 20 11 1 8 136 –117 34
Åkersberga 20 9 2 9 143 –118 30
Farsta 20 9 2 9 121 –115 30
Bollstanäs 20 8 3 9 118 –115 29
Värmdö 20 7 5 8 140 –118 28
Kungsängen 20 6 4 10 132 –162 24
Södertälje 20 4 1 15 83 –151 13
Vallentuna 20 1 2 17 90 –225 5

Division 3 Stockholm södra

Älta - Malmen    4-3 

Älta 15 10 4 1 75 – 46 34
Ingarö 14 11 0 3 115 – 48 33
Malmen 15 6 4 5 79 – 74 22
Örby 15 6 3 6 58 – 51 21
Sol 15 5 2 8 72 – 82 17
Tomtberga 14 5 1 8 72 – 89 16
Myrängen 14 4 4 6 61 – 78 16
Huddinge U 14 3 4 7 60 – 82 13
Nynäshamn 14 3 2 9 47 – 89 11

Division 4 Stockholm östra

Stockholm IBK - Högdalen  13-5 

Stockholm IBK 17 15 1 1 148 – 58 46
Boo KFUM 16 12 0 4 135 – 78 36
Tyresö IBS 16 10 2 4 109 – 78 32
Högdalen 17 9 1 7 129 –100 28
Triangeln 16 8 1 7 106 – 73 25
Sköndal 16 7 1 8 89 – 95 22
Älvsjö IBK 16 6 3 7 78 –111 21
Enskede 16 4 2 10 66 –104 14
Ericsson Sthlm 16 2 1 13 76 –153 7
DjuröÐVindö 16 1 2 13 57 –143 5

ISHOCKEY

Division 1 Kvalgrupp D

Värmdö - Nacka    3-5 
Bajen Fans - Haninge    5-4 
Haninge - Nacka    2-4 
Värmdö - Bajen Fans    2-3 
Bajen Fans 3 3 0 0 14 – 9 9
Nacka 3 2 0 1 12 – 11 6
Haninge 3 0 1 2 10 – 12 2
Värmdö 3 0 1 2 8 – 12 1



*1.6 i-DTEC med manuell växellåda i modellerna Comfort och S. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. **Gäller 
mellan 16/3-23/3 vid köp av nya CR-V. ***Gäller mellan 16/3-23/3 vid köp av ny bil. ****Gäller mellan 16/3-17/3, 
så långt lagret räcker. *****Finansiering genom Honda Finans, 36 månader, 50 % restvärde, 22 % kontant/inbyte, 
ordinarie avgifter, effektiv ränta mellan 4,47 % – 4,90 %. Gäller 16/3-23/3. För mer info kontakta din närmaste 
återförsäljare. Läs mer på honda.se. 

3,95%*****
NYBILSRÄNTA

Premiär för nya miljöbilen Civic 1.6 diesel

Stor Hondahelg
    lanseringen av vår nya miljöbil, dessutom 
bra erbjudanden hela helgen 16-17 mars

Pris från

Låg bränsleförbrukning, endast 3,6 l/100 km*

Klassens bästa lastutrymme, tack vare Magic 
Seats får du plats med nästan vad som helst

Lågt koldioxidutsläpp, 94 g CO2/km* 

Kraftfull motor, 120 hk, som ger dig 
en trygg körning med sportig känsla

UNIKT CR-V erbjudande: Urban Pack ca 11.900 kr**  
ordinarie pris ca 18.900 kr
Främre Aerostötfångare, bakre Aerostötfångare, vinge, kåpor för sidobackspeglar

Fina erbjudanden på alla modeller i helgen!

Provkörningspremier!****

Du får ett lyxigt underhållningssystem med 
två skärmar, DVD-spelare och två par trådlösa 
hörlurar ca 2900 kr*** ordinarie pris ca 10.000 kr
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www.rosenholtz.se          
08 - 654 61 00Rosenholtz Bil

Rosenholtz Bil 
– Värmdö Marknad –

Leveransvägen 7-9   Tel 654 61 00
www.rosenholtz.se

206.900 kr
Månadskostnad från 2.050 kr

Våra duktiga reportrar bevakar den
lokala trafiksituationen och motor-
världen i våra kommuner.

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

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

Upplagan är 70 838 ex. 

Dags att lägga i
en högre växel?
Var då med och annonsera i Nacka Värmdö Postens
biltema och visa vad du har att erbjuda våra
motorintresserade läsare! 

  

Utgivning 19 mars

Bokningsstopp
onsdag 
13 mars

Oavsett var 
katastrofen är. 
Inom 36 timmar 
kan vi vara där.
I katastrofsituationer hänger allt på att agera snabbt. 
Hjälp oss att vara i ständig beredskap så att vi kan rädda 

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

gå in på lakareutangranser.se för att ge din gåva. Tack. 

MODEL ORD.PRIS KAMPANJPRIS
QASHQAI 1,6cdi ACENTA Start/Stop 2WD 6M/T 237.400   212.500                   
QASHQAI 1,6cdi ACENTA S/S 2WD 6M/T Connect 244.400  219.500
QASHQAI 1.6dCi ACENTA S/S 2WD 6M/T Style 360    257.400  237.400
QASHQAI+2 1.6dCi ACENTA S/S 2WD 6M/T Style 360 269.600  244.600
QASHQAI+2 2.0L ACENTA 2WD 6M/T Connect 244.100  219.100

DESSUTOM ORIGINAL V-HJUL PÅ KÖPET!! Värde upp till 16.900:-

OBS! Ny adress
Värmdö Marknad, bredvid Coop Forum. Tel: 08-574 609 90
VARDAGAR 9-18. LÖRDAG-SÖNDAG 11-15
www.lindgrenbil.se

Serviceavtal 299 kr/mån
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Den 13 mars slår vi upp portarna till vårt apotek inne på 

nya ICA Maxi Värmdö. Vi söker nu en              läkemedelsansvarig 
                   farmaceut som ska kvalitetssäkra att våra kunder får läke-

medel, information och rådgivning på ett säkert och effektivt 

sätt. Tillsammans med dina nya kollegor är du också med 

och formar apotekets framgång från grunden. 

Cura apotekets koncept bygger på att göra vardagen lite enklare. 

Vårt mål är att, med placering i större ICA-butiker och generösa 

öppettider, erbjuda apoteksvärldens bästa kundupplevelse. 

Läs mer och ansök på www.curaapoteket.se. Du kan också höra 

av dig direkt till apotekschef Karin Hjertman på 010-422 94 11 

eller 070-335 55 38.

Vi söker en 
läkemedels ansvarig 
farmaceut till Värmdö.

www.curaapoteket.se 

Kundservicepersonal  
till Tallink Silja

Till vår- och sommarsäsongen söker  

vi ett antal medarbetare till vår kund-

service inom bokning och check-in,  

med placering i Värtahamnen i Stock-

holm. Arbetet består av flera olika upp-

gifter inom bokning och kundsupport 

via telefon, chat och mail, kombinerat 

med incheckning av passagerare. Vi 

söker dig som är serviceinriktad och 

finner det naturligt att alltid göra det 

yttersta för att tillfredsställa kundens 

förväntningar. Du ska behärska det 

svenska och engelska språket flytande  

i tal och skrift. Finska är meriterande.

Tallink Silja AB är marknads-

ledande inom kryssningar  

och reguljärtrafik på Öster-

sjön. Vi har tio fartyg som  

från Sverige bedriver trafik  

till Finland, Estland och  

Lettland. I Tallinn har vi fyra 

hotell och ett i Riga som  

ingår i vårt produktutbud.  

Fartygen opererar under  

varumärkena Tallink  

och Silja Line.

www.tallinksilja.se   
Ansökan: Vi tar emot din ansökan, CV och referenser via vår hemsida

http://www.tallinksilja.com/sv/web/se/jobba-hos-oss

Mer information om arbetet finns på vår hemsida.

Sista ansökningsdag: 31.3 2013

Arbetsmarknad

Familj söker extrafarmor
Godhjärtad och pålitlig senior sökes för hjälp i vardagen med
våra två fina barn, 4 och 6 år, boende i Eriksvik. 
Ersättning erhålles. Ring oss på 070-606 02 08.

BARNPASSNINGBARNPASSNING

Arbetsmarknad

Information och frågor 
angående

PRIVATANNONSER: 
555 266 36.

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

CITROËN C4. 
POSITIVE POWER, NU SOM NORDIC EDITION.
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+ EGS 6-AUTOMAT till e-HDi 110 AIRDREAM 9.000:- MILJÖBIL

CITROËN C4  
VTi 120 BENSIN 159.900:-
e-HDi 110 AIRDREAM  183.400:-
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www.autoyachtfinish.com
ALPHYDDEVÄGEN 1, NACKA. TELEFON 08-33 54 04  

ÖPPET: MÅNDAG - FREDAG 08.00-17.00

NACKAS NYA
BILVÅRDSCENTER!

HANDTVÄTT · REKOND · LACKSKYDD
INVÄNDIG KEMTVÄTT · BÅTREKOND

Alphyddevägen 1, Nacka. Tel 08-33 54 00. 
Öppet: Måndag - fredag 10 -18, lördag 11 -15

BYTER
nackabil.se

KÖPER SÄLJER

KUMMELBERGETS BIL & DÄCKSERVICE
Snickarv 4, Saltsjö-Boo • 715 08 19 (Kummelbergets ind.område)

Vi utför service och reparationer på samtliga bilmärken.
           www.kummelbergetsbil.se

nvp.se
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Vi kan vårt område!

TILLFÄLLE I EKTORP UGGLEVÄGEN – 40-TALSCHARM
73,5 KVM – 3 RUM OCH KÖK - GAVELLÄGENHET

Välkommen att titta på en av ett fåtal ”riktiga” 3:or på Ugglevägen.
Tidigt 40-tal och Nackas äldsta bostadsrättsförening. Här finns alla
möjligheter att förädla lägenheten. Kan bli en mini 4:a. 2.6 m i takhöjd
ger karaktär. Stort kök. Balkong med soligt sydvästläge. Fastigheter i
bra skick.

AVGIFT 5 000 kr/mån VISAS Sön 17/3 12.45-13.30 och tis 19/3 18.00-18.30
PRIS 1 750 000 kr/mån Ugglevägen 7, 1tr

TILLFÄLLE I JARLABERG – MILSVID UTSIKT
63,5 KVM – 2,5 RUM OCH KÖK OCH EGEN INGÅNG

Välkommen att titta på en ovanlig lägenhet med speciella egenskaper
i Jarlaberg. Huskänsla med egen ingång. Högt läge med fri utsikt från
balkong mot Stockholm. Extrarum med plats för egen säng. Genomgående
god standard och välplanerat. Bra förvaringsutrymmen och 2 uteförråd.
Förening med god ekonomi.

AVGIFT 4 097 kr/mån VISAS Sön 17/3 14.00-14.45 och mån 18/3 18.00-18.30
PRIS 1 645 000 kr/bud  Diligensvägen 94, 1tr

SÄLJESSÄLJES

Bostadsmarknad

Obs! Bilar köpes!
Vill du snabbt och enkelt
sälja din bil, oavsett märke,
miltal, skåp eller diesel.
Seriösa värderingar. Hämtas
och betalas kontant. Tel
076-248 75 06 el 08-647 11 66.

KÖPESKÖPES

Information och frågor 
angående

PRIVATANNONSER: 
555 266 36.

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

VÅR VERKSAMHET KONTROLLERAS AV SVENSK INSAMLINGSKONTROLL. VÅRT 90-KONTO  

GARANTERAR ATT DINA PENGAR ANVÄNDS SÅ EFFEKTIVT OCH BRA SOM MÖJLIGT.

Vår vision 
är att inte 
behövas.

Bli Barnrättskämpe och arbeta för att  
miljontals barn får en bättre morgondag.  

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

SALTSJÖBADEN - NEGLINGE  
Mycket attraktivt och rymligt bostadsrättsradhus om 136 kvm i två plan. Stora sällskapsytor,
3 sovrum med möjlighet att göra ytterligare ett. Eget förrådshus vid entrén med gott
om förvaring. Bra förening med garage, bastu, gemensamhetslokal & tvättstuga.
Mycket centralt läge med Saltsjöbanan runt knuten, ca 25 min till Slussen. Skolor,
affärer, bad och båthamn i närområdet. Energiprestanda: 115 kWh/Kvm/år

Acceptpris 4 100 000 kr Avgift 5 528 kr/mån inkl vatten, garage, kabel-tv
Visning Söndag 17/3 kl 14.00-15.00 samt onsdag 20/3 kl 18.00-18.30
Adress Berguddsvägen 24 Mäklare Cecilia Hall 070-650 88 06

2:a SALTSJÖBADEN - NEGLINGE
Mycket rymlig original 2:a om 67 kvm i villakvarteren i Neglinge. Kök med stor
matplats, vardagsrum med utgång till balkong i västläge. Hall med stor klädkam-
mare och garderobsvägg. Förråd i källaren. Nära till Saltsjöbanan, skolor, dagis
och bad och båtliv.

Acceptpris 1 300 000 kr Avgift 3 198 kr/mån inkl värme, vatten  
Visning Söndag 17/3 kl 15.30-16.00 samt onsdag 20/3 kl 17.00-17.30
Adress Freyvägen 8B, 2 tr Mäklare Cecilia Hall 070-650 88 06

5:A SALTSJÖBADEN - IGELBODAPLATÅN 
Gavel 5:a om 120 kvm med mycket bra läge och fönster i tre väderstreck. Ljust och
lugnt läge näst högst upp. Balkong mot vacker innergård. Lägenheten är i fint skick
med genomgående ekparkett. Förråd bredvid lägenheten. Hiss ner till varmgarage.
Bekvämt & tryggt boende nära centrum & tåg. Energiprestanda: 158 kWh/Kvm/år

Acceptpris 3 500 000 kr Avgift 5 160 kr/mån inkl värme, vatten, kabel-tv
Visning Söndag 17/3 kl 13.00-14.00 samt onsdag 20/3 kl 17.30-18.30
Adress Vinterbrinksvägen 15, 2 tr Mäklare Bore Måsén 070-717 75 45

ERA Mäklargruppen Nacka/Värmdö 
Telefon 717 70 00

www.erasweden.com

Gör det lättare att 
låna till bra ränta.

SALTSJöBADEN - MORABERG
Familjevilla med generösa ytor. Boyta ca 250 kvm fördelade på 9 rok varav 5 sov-
rum, stora sällskapsrum, öppna spisar på två plan. Byggår 1974 och tillbyggd 1990
på en härlig barnvänlig hörntomt om 1267 kvm. Fristående garage och stora altaner.
Sjöglimt ner till Moranviken med bad och båtbryggor. Skola, dagis, bra kommunika-
tioner och Skogsö naturområde runt hörnet. Energiprestanda: 103 kWh/Kvm/år

Acceptpris 7 400 000 kr 
Visning Söndag 17/3 kl 12.00-13.00 samt tisdag 19/3 kl 17.30-18.15
Adress Morabergsvägen 2 Mäklare Cecilia Hall 070-650 88 06

nvp.se



ACCEPTERAT PRIS 4 250 000 kr/bud. TOMT 175 kvm. Fin trädgårdstomt med insynsskyddat läge. EP 119 kWh/m²/år.
VISAS Sö 17/3 12.00-13.00. Må 18/3 18.00-18.30. Manhemsvägen 24. MÄKLARE Marie Meyer 08-716 17 00.

SKURU 4 rok, 109 + 3 kvm

Eftertraktat ateljéparhus Uteplats i söderläge Garage Bastu
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 6 490 000 kr/bud. AVGIFT 5 488 kr/mån. HISS Ja. EP 77 kWh/m²/år. VISAS Sö 17/3
13.30-14.15. Må 18/3 18.30-19.00. Mjölnarvägen 28. NACKA Elin Petrén 08-716 17 00.

KVARNHOLMEN 4 rok, 105 kvm

Hänförande utsikt över Saltsjöns glittrande vatten & Djurgården
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ACCEPTERAT PRIS 6 950 000 kr/bud. TOMT 1 012 m² med sol från morgon till kväll. EP 137 kWh/m²/år.
VISAS Sö 17/3 13.00-14.00. Må 18/3 17.30-18.15. Moranvägen 18. NACKA Emma Bivstedt 08-556 184 46.

SALTSJÖBADEN/SKOGSÖ 4 rok, 75 + 30 kvm

Fantastisk utsikt över Baggen & Moranviken! Gäststuga Två garage
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 250 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 143 m² (tomträtt).. EP 76 kWh/m²/år. VISAS Sö 17/3
14.00-15.00. Må 18/3 17.30-18.00. Snörpvadsgatan 37. NACKA Carina Larsson 08-556 184 34.

FISKARHÖJDEN/SALTSJÖBADEN 5 rok, 127 kvm

Familjevänligt och naturnära Uteplatser i både syd och östläge
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 7 995 000 kr/bud. TOMT 2 971 kvm naturtomt & stor altan med underbar sjöutsikt. Visas i apri l.
Kontakta mäklaren för mer information och intresseanmälan. NACKA Ragnhild Sjöberg 0705-657366.

VIKINGSHILL 5 rok, 102 + 25 kvm

Fantastisk sjöutsikt Stor altan med kvällssol Lugnt & naturnära
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ACCEPTERAT PRIS 2 295 000 kr/bud. AVGIFT 3 929 kr/mån. VISAS Sö 17/3 12.00-13.00. Må 18/3 17.30-18.15.
Stenkullen 2 A. VÄRMDÖ Annki Bruér 08-505 356 08.

STENKULLEN GUSTAVSBERG 3 rok, 72 kvm + loft

Modernt & charmigt Läcker loftvåning Egen uteplats och parkering
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ACCEPTERAT PRIS 3 350 000 kr/bud. AVGIFT 7 259 kr/mån. HISS Ja. Barnhemsvägen 11. NACKA Elin Petrén
08-556 184 39.

SKURU 4 rok, 135 kvm

Etage med två balkonger För intresseanmälan kontakta mäkaren
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ACCEPTERAT PRIS 1 975 000 kr/bud. TOMT 2 706 kvm . VISAS Sö 17/3 13.00-14.00. Djurdalsvägen 36. VÄRMDÖ
Magnus Wångrell 0708842511.

BARNVIK/DJURHAMN 4 rok, 60 kvm

Nära badplats Tre sovrum Plan tomt Härlig altan
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PRIS 3 595 000 kr/bud. TOMT 165 kvm (friköpt).. VISAS Sö 17/3 12.00-13.00. Må 18/3 17.30-18.00. Möjavägen 20.
NACKA Niklas Norlin 08-55618430.

KROKHÖJDEN 5 rok, 128 kvm

Barnvänligt Nyrenoverad övervåning 4 sovrum Garage
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ACCEPTERAT PRIS 2 350 000 kr/bud. AVGIFT 3 702 kr/mån. EP 109 kWh/m²/år. VISAS Sö 17/3 13.30-14.00.
Må 18/3 17.30-18.00. Winborgs väg 35. NACKA Jonas Backända 08-716 17 00.

JÄRLA SJÖ 2 rok, 61,5 kvm

Sjöutsikt Egen ingång Barnvänligt Generösa ytor
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ACCEPTERAT PRIS 1 895 000 kr/bud. AVGIFT 3 070 kr/mån. VISAS Sö 17/3 11.30-12.00. Ti 19/3 17.30-18.00.
Beckasinvägen 26. NACKA Jonas Backända 08-716 17 00.

SALTÄNGEN 3 rok, 68,5 kvm

Mysigt område Barnvänligt Stilrent
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ACCEPTERAT PRIS 2 350 000 kr. AVGIFT 4 418 kr/månad. VISAS Sö 17/3 15.00-15.30. Ti 19/3 18.30-19.00.
Fingerörtsvägen 5. NACKA Angelica Gedlund 08-716 17 00.

JÄRLA SJÖ 2,5 rok, 69 kvm

Toppskick Balkong Bredband blir inkluderat i avg.from april-juni
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ACCEPTERAT PRIS 1 790 000 kr. AVGIFT 2 700 kr/
mån. VISAS Sö 17/3 12.00-12.30. Må 18/3 17.30-18.00.
Beckasinv.30. NACKA Angelica 08-716 17 00.

SALTÄNGEN 2 rok, 57,5 kvm
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PRIS 1 095 000 kr/bud. AVGIFT 1 589 kr/mån.
EP 167 kWh/m²/år. VISAS Sö 17/3 12.30-13.00. Må 18/3
18.30-19.00. Edinsv. 11. NACKA Jonas, 08-716 17 00.

EKTORP 1 rok, 29,5 kvm, 2tr
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ACCEPTERAT PRIS 2 195 000 kr. AVGIFT 4 933 kr/
månad. VISAS Sö 17/3 13.00-13.30. Ti 19/3 17.30-18.00.
Järla Gårdsv.36. NACKA Angelica 08-716 17 00.

JÄRLA SJÖ 2,5 rok, 58 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 190 000 kr. AVGIFT 4 480 kr/
mån. VISAS Sö 17/3 14.00-14.30. Må 18/3 18.30-19.00.
Uppfinnargränd 6. NACKA Angelica 08-716 17 00.

JÄRLA SJÖ 2 rok, 60,5 kvm
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*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING



Ses i helgen!
NACKA 08-716 91 50  VÄRMDÖ 08-570 230 30

Accepterat pris: 5 495 000:-
6 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 162 kvm, biarea: 30 kvm
Tomt: 645 kvm, Byggt: 2012/2013

Adress: Storholmsvägen 7A
Visas sön 17/3 13.15-14.00 och mån 18/3 17.30-18.15
Sms:a: FB 1020-22594 till 72456 för beskrivning

Nyproducerat parhus från Fiskarheden i två plan med påkostade detaljer och moderna färg- och
materialval. Separat carport med förråd. Plan tomt med möjlighet till stora gräsytor. Rymliga 160 kvm med
bl a fyra sovrum, tilltagna sällskapsytor och två badrum, gör huset smart och praktiskt. Nära skolor,
bussar och service. Tel: 08-716 91 50, 0733-460 226. Snabbsök via webbnr: 1020-22594.

SALTSJÖ-BOO MENSÄTTRA

Accepterat pris: 2 200 000:-
2 rok, varav 1 sovrum
Boarea: 45 kvm, biarea: 3 kvm
Tomt: 1 400 kvm Trädgårds-/
naturtomt
Byggt: 1920
Adress: Högabergsvägen 15
Visas sön 17/3 11.30-12.30
Sms:a: FB 1020-20336 till 72456
för beskrivning

Trevlig, lummig tomt med en liten
bebolig stuga med kök, badrum
och braskamin. Mycket generös
byggrätt och kommunalt VA inom
en snar framtid. Här bor man bra i
den charmiga men enkla stugan
eller förverkligar sina husplaner.
Tomten är lättbyggd.
Tel: 08-716 91 50.
Webbnr: 1020-20336.

SALTSJÖ-BOO KUMMELNÄS

Acceptpris: 5 400 000:-
Boarea: 100 kvm
Avgift: 4.032:-/mån inkl.
Hiss: Ja.
Adress: Sickla Sjöväg 1, vån 2 av 4
Visas sön 17/3 14.30-15.15
och mån 18/3 17.30-18.00

Eftertraktat boende med
generösa sällskapsytor och
optimal planlösning! Stor balkong
i bästa söderläge och vacker
utsikt mot Sicklasjön. Stora
fönster i tre väderstreck gör
lägenheten rymlig o ljus.
Smakfulla materialval o hög
standard är genomgående i hela
lägenheten. Låg avgift!
Tel: 08-716 91 50.
Webbnr: 1020-20739.

4:A NACKA SICKLA SJÖ

Accepterat pris: 4 950 000:-
7 rok, varav 4-5 sovrum
Boarea: 182 kvm
Tomt: 1 076 kvm Trädgårdstomt
Energiprestanda: 64 kWh/kvm år

Byggt: 1994
Adress: Stallvägen 26
Visas sön 17/3 13.00-13.45 och mån 18/3 17.30-18.00
Sms:a: FB 1021-5719 till 72456 för beskrivning

Stor och mycket fräsch familjevilla som genomgått en omfattande renovering 2010-2011 med stora
sällskapsytor, nytt kök & 4-5 sovrum. Trädgård med knotiga fruktträd, spaljéer & plana gräsytor. Gårdshus
om ca 25 kvm vid infarten. Nära till köpcentrum, dagis & skola, havsbad. & naturreservat Tel: 08-57023030.

VÄRMDÖ MÖRTNÄS

Accepterat pris: 1 995 000:-
Boarea: 57 kvm, avgift: 3.229:-/mån
Energiprestanda: 70 kWh/kvm år
Adress: Kvarnhjulsvägen 3
Visas sön 17/3 12.00-12.30 och tis 19/3 17.30-18.00
Sms:a: FB 1021-5526 till 72456 för beskrivning

Modern och välplanerad 2:a i markplan byggd
2009 med västvänd uteplats och fin trädgård.

2:A GUSTAVSBERG KVARNBERGET

Accepterat pris: 990 000:-
Boarea: 49,5 kvm, avgift: 3.746:-/mån
Adress: Rödhakevägen 3 a, 1 tr
Visas sön 17/3 12.45-13.15 och mån 18/3 17.00-17.30

Härlig 2:a med egen entré och uteplats på
loftgången i västläge. Smakfullt inredd med bra
planlösning och fina material. Nära buss och
butiker. Tel: 08-570 230 30. Webbnr: 1021-5597.

2:A GUSTAVSBERG ÖSBYDALEN

Acceptpris: 1 390 000:-
Boarea: 74,5 kvm, avgift: 4.740:-/mån
Energiprestanda: 95 kWh/kvm år
Adress: Bergmossevägen 24, vån 4 av 4
Visas sön 17/3 12.00-12.30 och mån 18/3 17.45-18.15

Milsvid vy över träden mot Gustavsberg med sol
hela dagen! Fräsch 2:a med 12 kvm inglasad
balkong. Tel: 08-570 230 30. Webbnr: 1021-5762.

2:A GUSTAVSBERG HOLMVIKSSKOGEN

Accepterat pris: 1 150 000:-
Boarea: 37 kvm, avgift: 2.578:-/mån
Adress: Ormingeringen 69, 3tr
Visas sön 17/3 13.30-14.00 och mån 18/3 18.00-18.30

Perfekt förstaboende! Insynsskyddad och
välplanerad 1,5:a, stor balkong med fri utsikt.
Goda kommunikationer till City. Tel: 08-716 91 50.
Webbnr: 1020-22389.

1,5:A VÄSTRA ORMINGE



3:A BRA PLANLÖSNING
Accepterat pris: 995 000 kr / Avgift: 5 625 kr/mån
Area: 89 m2, 3 rok / Energiprestanda: 113 kWh/m2/år
Adress: Oxelvägen 47, 6 tr, Hiss finns
Visas: Sön 17/3 kl 12.00-12.30 samt tis 19/3 kl 18.00-18.30
Jörgen Lundgren 070-749 02 08 / Peter Ramani 0708-10 39 00

ÄLTA / STRANDPARKSOMRÅDET

ÄLTA 08-773 01 50 / TYRESÖ 08-712 08 80 / NACKA 08-715 72 90 / VÄRMDÖ 08-570 240 80 / WWW.MAKLARHUSET.SE

FRÄSCH 1-PLAN MED KÄLLARE
Accepterat pris: 4 995 000 kr / Totalarea: 233 m2, 7 rok fördelat på
133 + 100 m2 + garage / Tomtarea: 884 m2 
Energiprestanda: 45 kWh/m2/år / Adress: Ältavägen 177 A
Visas: Sön 17/3 kl 13.15-14.00 samt mån 18/3 kl 18.00-18.30
Jörgen Lundgren 070-749 02 08 / Peter Ramani 0708-10 39 00

ÄLTA / ÄLTA GÅRD

GRANNE MED NATURRESERVAT
Accepterat pris: 4 950 000 kr 
Area: 129 m2, 4 rok / Tomtarea: 1 094 m2 
Adress: Hämplingevägen 27
Visas: Sön 17/3 kl 14.30-15.15 samt mån 18/3 kl 18.00-18.30
Peter Ramani 0708-10 39 00 / Rebecca Nowicka 070-749 09 01

ÄLTA / KOLARÄNGEN

FÖR DEN STORA FAMILJEN
Accepterat pris: 5 795 000 kr
Area: 156 + 80 m2, 7 rok / Tomtarea: 839 m2 
Energiprestanda: 65 kWh/m2/år / Adress: Björnmossvägen 9
Visas: Sön 17/3 kl 16.15-17.00 samt tis 19/3 kl 18.00-18.30
Peter Ramani 0708-10 39 00 / Rebecca Nowicka 070-749 09 01

ÄLTA / BASTUOMRÅDET

EN GÅNG ÄR 
INGEN GÅNG.

FEM GÅNGER ÄR 
ETT FAKTUM. 

Ältas mest anlitade mäklare 

ÄLTAKONTORET
SÖKER FÖR 

KUNDERS RÄKNING:

1-2:OR MED CENTRUMNÄRA LÄGE 

RADHUS 3-4 SOVRUM

VILLOR MED 3-5 SOVRUM



Byggklar villatomt med vy över Skärmaröviken

Värmdö Skärmarö 

Visas - sön 17/3 kl 14.45-15.15

Med utmärkt läge i området
    

Värmdö Evlinge 

Visas - sön 17/3 13.30-14.15 & mån 18/3 18.00-18.30

Välplanerad mini 1:a 

Gustavsberg Höjdhagen 1 rok

Visas - sön 17/3 kl 13.30-14.15 & mån 18/3 kl 18.30-19.00 

Unik familjevilla i ett plan

 

Ingarö Björkvik

Visas - sön 17/3 kl 12.00-12.45 & mån 18/3 kl 17.30-18.00

 

Ep 139 kWh/ m²

Bygg ditt drömboende i skärgårdsmiljö 

 

Ingarö Brunn

Visas - ring för personlig visning

Ep 237 kWh/ m²

Ep 107 kWh/ m²

Smakfullt renoverad lägenhet 

Gustavsberg Tallåsen 2 1/2 rok

Visas - sön 17/3 kl 14.00-14.45 Ep 145 kWh/ m²
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Flytta med Länsförsäkringar Länsdeklarerad betyder att

bostaden är besiktigad innan

försäljning.

Värmdö, Gustavsberg Centrum, 08-562 889 50, Varmdo.Bobutik@lansforsakringar.se

Nacka, Sickla Allé 7, 08-562 88 940, Nacka.Bobutik@lansforsakringar.se

lansfast.se

ADRESS SICKLA ALLÉ 39, VÅN 3/5 BOAREA CA 80 M²

ENERGIPRESTANDA 147 KWH/M² ÅR

ACCEPTERAT PRIS 3 600 000 KR AVGIFT 4 567 KR/MÅN

VISAS SÖ 17/3 11.30-12.15, MÅ 18/3 17.30-18.00

MÄKLARE OLOF NORDSTRÖM TELEFON 070-162 76 90

2:A SICKLA ALLÉ
Öppen och ljus genomgångslägenhet i utmärkt skick med

sjöutsikt från sovrum och vardagsrum. Stor balkong i väst,

helkaklat badrum med tvättmaskin och torktumlare. Möjlig

3:a. Lugnt och populärt område med närhet till natur, bad,

kommunikationer och all tänkbar service. Garageplats finns.

ADRESS SICKLA ALLÉ 63, 3TR BOAREA CA 69 M² / 3 ROK

ENERGIPRESTANDA 144 KWH/M² ÅR

ACCEPTERAT PRIS 3 150 000 KR  AVGIFT 4 437 KR/MÅN

VISAS SÖ 17/3 11.30-12.30, MÅ 18/3 17.15-17.45

MÄKLARE OLA NIKLASSON 076-787 24 85

3:A NACKA - SICKLA ALLÉ
Modern lägenhet med tilltalande planlösning i mycket gott

skick och högt ljust läge. Stor inglasad balkong mot väster

med många soltimmar. Populärt område med natur, bad och

all tänkbar service runt knuten. Garage i huset och 100 Mbit

bredband ingår i avgiften. Måste upplevas på plats.

ADRESS PUMPVÄGEN 6 BOAREA CA 68.4 M² / 2 ROK

TOMTYTA 2428 M² ACCEPTERAT PRIS 2 595 000 KR

VISAS SÖ 17/3 KL 11:00-11:45

MÄKLARE ALEXANDER EGEBRANT TELEFON 070-256 06 53

MINIVILLA INGARÖ - SKÄLSMARA
Trevlig minivilla med permanentstandard som topprenoverats

under senare år. Tre gästhus för bekväm inkvartering av

gäster. Beläget i populärt område med närhet till havet och

fina strövområden. Bastu.

ADRESS VITMOSSEVÄGEN 64 BOAREA CA 108.5 KVM

ACCEPTERAT PRIS 1 950 000 KR AVGIFT 6 441 KR/MÅN

VISAS SÖ 17/3 12.15-13.00, TI 19/3 18.00-18.30

MÄKLARE ALEXANDER EGEBRANT TEL 070-256 06 53

4:A VÄRMDÖ - HOLMVIKSSKOGEN
Med bästa gavelläge och härligt inssynskyddat läge finner du

denna pärla till bostadsrättsradhus. Renoverat badrum, stort

kök samt vardagsrum med utgång till den soliga terassen.

Nära till skolor, dagis och kommunikationer.

ADRESS SKÄLSMARAGRÄND 9 BOAREA CA 170 M² / 6 ROK

ENERGIPRESTANDA 105 KWH/M² ÅR TOMTYTA 1211 M²

ACCEPTERAT PRIS 4 475 000 KR

MÄKLARE MARCUS FOLMER TELEFON 070-226 91 53

VILLA INGARÖ - SKÄLSMARA
Villan, som ligger i trivsamma Skälsmara by, består av fyra

sovrum, allrum, vardagsrum med braskamin och stort lantligt

kök med vedspis. Inom räckhåll finns Säbyviken där både

bad, bryggor och båtplatser finns. Nära till buss.

ADRESS KVARNTORPSVÄGEN 8 BOAREA CA 46 M² / 1 ROK

ENERGIPRESTANDA 111 KWH/M² ÅR

VISAS KOMMANDE VISNING, FÖR MER INFORMATION

KONTAKTA MÄKLARE 

MÄKLARE ERIKA WALLNER TEL 070 - 162 70 85

1:A VÄRMDÖ - GUSTAVSBERG
Tillfälle att förvärva lägenhet i vacker fastighet anno 1889

på omtyckta Kvarntorpsvägen. Närhet till kommunikationer,

service, grönskande omgivning och båtbryggor.
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ADRESS SKÄLSMARAGRÄND 9 

ANDAENERGIPRESTTA 105 KWH/M² ÅR 

T PRISACCEPTERAAT 4 475 000 KR

MÄKLARE MARCUS FOLMER 

VILLA INGARÖ - SKÄLSMARA
illan, som ligger i trivsamma Skälsmara byV

sovrum, allrum, vardagsrum med braskamin och stort lantligt

kök med vedspis. Inom räckhåll finns Säbyviken där både

bad, bryggor och båtplatser finns. Nära till buss.

 

 

SKÄLSMARAGRÄND 9 BOAREA CA 170 M² / 6 ROK

105 KWH/M² ÅR ATOMTYTTA 1211 M²

4 475 000 KR

MARCUS FOLMER TELEFON 070-226 91 53

VILLA INGARÖ - SKÄLSMARA
, består av fyraillan, som ligger i trivsamma Skälsmara by

sovrum, allrum, vardagsrum med braskamin och stort lantligt

kök med vedspis. Inom räckhåll finns Säbyviken där både

bad, bryggor och båtplatser finns. Nära till buss.

 

 

 

 

ADRESS ÄGEN 6 PUMPV BOAREA 

ATOMTYTTA 2428 M² TACCEPTERAAT

VISAS SÖ 17/3 KL 11:00-11:45

MÄKLARE ALEXANDER EGEBRANT 

MINIVILLA INGARÖ - SKÄLSMARA
revlig minivilla med permanentsTTr

re gästhus för bekväm inkvartering av. Tunder senare år

. Beläget i populärt område med närhet till havet ochgäster

fina strövområden. Bastu.

 

 

BOAREA CA 68.4 M² / 2 ROK

T PRIS 2 595 000 KR

ALEXANDER EGEBRANT TELEFON 070-256 06 53

MINIVILLA INGARÖ - SKÄLSMARA
revlig minivilla med permanentstandard som topprenoverats

re gästhus för bekväm inkvartering av

. Beläget i populärt område med närhet till havet och

 

 

 

 

ÄRMDÖ - HOLMVIKSSKOGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRESS ÄGEN 64 VITMOSSEV

TACCEPTERAAT PRIS 1 950 000 KR 

VISAS SÖ 17/3 12.15-13.00, TI 19/3 18.00-18.30

MÄKLARE ALEXANDER EGEBRANT 

ÄRMDÖ - HOLMVIKSSKOGEN4:A V
Med bästa gavelläge och härligt inssynskyddat läge finner du

denna pärla till bostadsrättsradhus. Renoverat badrum, stort

kök samt vardagsrum med utgång till den soliga terassen.

, dagis och kommunikationerNära till skolor

 

 

ÄGEN 64 BOAREA CA 108.5 KVM

1 950 000 KR VGIFT A 6 441 KR/MÅN

SÖ 17/3 12.15-13.00, TI 19/3 18.00-18.30

ALEXANDER EGEBRANT TEL 070-256 06 53

ÄRMDÖ - HOLMVIKSSKOGEN
Med bästa gavelläge och härligt inssynskyddat läge finner du

denna pärla till bostadsrättsradhus. Renoverat badrum, stort

kök samt vardagsrum med utgång till den soliga terassen.

., dagis och kommunikationer
1:A V
illfälle att förvärva lägenhet i vacker fastighet anno 1889T

på omtyckta Kvarntorpsvägen. Närhet till kommunikationer

service, grönskande omgivning och båtbryggor 

 

VSBERGAAVÄRMDÖ - GUST1:A V
illfälle att förvärva lägenhet i vacker fastighet anno 1889

på omtyckta Kvarntorpsvägen. Närhet till kommunikationer

.service, grönskande omgivning och båtbryggor 

 

ADRESS ÄGEN 8 ARNTORPSVKVVA

ANDAENERGIPRESTTA 111 KWH/M² ÅR

VISAS KOMMANDE VISNING, FÖR MER INFORMA

A MÄKLAREAKTTAKONT

MÄKLARE ALLNER ERIKA WWA TEL

illfälle att förvärva lägenhet i vacker fastighet anno 1889

,på omtyckta Kvarntorpsvägen. Närhet till kommunikationer

 

 

ÄGEN 8 BOAREA CA 46 M² / 1 ROK

111 KWH/M² ÅR

TIONKOMMANDE VISNING, FÖR MER INFORMA

TEL 070 - 162 70 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3:A NACKA - SICKLA ALLÉ
Modern lägenhet med tilltalande planlösning i mycket gott

skick och högt ljust läge. Stor inglasad balkong mot väster

 

 

ADRESS SICKLA ALLÉ 63, 3TR 

ANDAENERGIPRESTTA 144 KWH/M² ÅR

Modern lägenhet med tilltalande planlösning i mycket gott

skick och högt ljust läge. Stor inglasad balkong mot väster

 

 

2:A SICKLA ALLÉ
Öppen och ljus genomgångslägenhet i utmärkt skick med

sjöutsikt från sovrum och vardagsrum. Stor balkong i väst,

SICKLA ALLÉ 63, 3TR BOAREA CA 69 M² / 3 ROK

144 KWH/M² ÅR

 

 

2:A SICKLA ALLÉ
Öppen och ljus genomgångslägenhet i utmärkt skick med

sjöutsikt från sovrum och vardagsrum. Stor balkong i väst,

 

 

ADRESS ÅN 3/5 SICKLA ALLÉ 39, V

ANDAENERGIPRESTTA 147 KWH/M² ÅR

Öppen och ljus genomgångslägenhet i utmärkt skick med

sjöutsikt från sovrum och vardagsrum. Stor balkong i väst,

 

 

ÅN 3/5 BOAREA CA 80 M²

147 KWH/M² ÅR

 

 

ärmdöV , Gustavsberg Centrum, 08-562 889 50, V

Nacka, Sickla Allé 7, 08-562 88 940, Nacka.Bobutik@lansforsakringar

ast.selansffa

skick och högt ljust läge. Stor inglasad balkong mot väster

. Populärt område med naturmed många soltimmar

all tänkbar service runt knuten. Garage i huset och 100 Mbit

bredband ingår i avgiften. Måste upplevas på plats.

 

 

armdo.Bobutik@lansforsakringar, Gustavsberg Centrum, 08-562 889 50, V

.se, Sickla Allé 7, 08-562 88 940, Nacka.Bobutik@lansforsakringar

ANDAENERGIPRESTTA 144 KWH/M² ÅR

T PRISACCEPTERAAT 3 150 000 KR  

VISAS SÖ 17/3 11.30-12.30, MÅ 18/3 17.15-17.45

MÄKLARE OLA NIKLASSON 076-787 24 85

skick och högt ljust läge. Stor inglasad balkong mot väster

, bad och. Populärt område med natur

all tänkbar service runt knuten. Garage i huset och 100 Mbit

bredband ingår i avgiften. Måste upplevas på plats.

 

 

.searmdo.Bobutik@lansforsakringar

sjöutsikt från sovrum och vardagsrum. Stor balkong i väst,

helkaklat badrum med tvättmaskin och torktumlare. Möjlig

3:a. Lugnt och populärt område med närhet till natur

kommunikationer och all tänkbar service. Garageplats finns.

144 KWH/M² ÅR

3 150 000 KR  VGIFT AAV 4 437 KR/MÅN

SÖ 17/3 11.30-12.30, MÅ 18/3 17.15-17.45

OLA NIKLASSON 076-787 24 85

 

 

sjöutsikt från sovrum och vardagsrum. Stor balkong i väst,

helkaklat badrum med tvättmaskin och torktumlare. Möjlig

3:a. Lugnt och populärt område med närhet till natur

kommunikationer och all tänkbar service. Garageplats finns.

 

 

ANDAENERGIPRESTTA 147 KWH/M² ÅR

T PRIS ACCEPTERAAT 3 600 000 KR 

VISAS SÖ 17/3 11.30-12.15, MÅ 18/3 17.30-18.00

MÄKLARE OLOF NORDSTRÖM TELEFON 

sjöutsikt från sovrum och vardagsrum. Stor balkong i väst,

helkaklat badrum med tvättmaskin och torktumlare. Möjlig

, bad,3:a. Lugnt och populärt område med närhet till natur

kommunikationer och all tänkbar service. Garageplats finns.

 

 

147 KWH/M² ÅR

3 600 000 KR VGIFT A 4 567 KR/MÅN

SÖ 17/3 11.30-12.15, MÅ 18/3 17.30-18.00

TELEFON 070-162 76 90
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Armband hittelön! Armband
efterlyses, grov länk "för-
gylld" sliten metall. Någon-
stans på väg från Saltarö,
buss med byte vid Kolvik mot
Nacka Strand, promenad från
Nacka Trafikplats till Nacka
Strand. Armbandet är inte
värdefullt, men betyder mkt
för min son som fått det efter
sin morfar. Tappades för flera
månader sedan, men kanske
kommer fram i snösmält-
ningen. God hittelön! 
Tel 072-307 15 50.

Bortsprungen katt: Har 
någon sett Link, en stor sand-
färgad hankatt med gula
ögon som försvunnit från 
Lillängen? Tel 0730-547 891.

DIVERSEDIVERSE

Äldre herr och damklockor,
även fickur, klockdelar,
smycken, medaljer, ordnar,
mynt mm. Tel 37 90 42.

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

KÖPESKÖPES

Trädgårds gödsel stallgödsel
med halm packat i säck. Per-
fekt för den som odlar i driv-
bänkar el vill ha varmbänkar
och börja skörda i maj. Finns
på Ingarö mörtviksv 201 .
0762-336 709 för mer info.

BORTSKÄNKESBORTSKÄNKES

Prylmarknad

- med 30 års erfarenhet söker fina hem och erbjuder 

därför dig som tänker sälja nu, allt detta - helt ”GRATIS”

• Energideklaration 0 kr

• Överlåtelsebesiktning 0 kr 

• 10-års försäkring mot dolda fel 0 kr 

• Flyttstädning 0 kr

Dessutom ser vi till att du får bra betalt.

Så varmt välkommen att kontakta oss!

08-446 50 80       www.eneland.se
Box 6  133 21 Saltsjöbaden  info@eneland.se

Ny fastighetsmäklare

SÄLJESSÄLJES

Information och frågor 
angående

PRIVATANNONSER: 
555 266 36.

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

Perfekt planerad
villa med
idealiskt läge

Accepterat pris 3.295.000 kr Kvm 125 +10
Visas Sön 17/3 12.45-13.30 & mån 18/3 17.30-18.15
Värmdö 08-574 103 33

DJURÖ - SÖRBYVÄGEN 16

Energideklaration beställd

Toppskick med balkong i väst och imponerande sjöutsikt!
Accepterat pris 2.590.000 kr Kvm 57 Avgift 3.254 kr
Visas Sön 17/3 14.15-15.00 & mån 18/3 17.30-18.00
Nacka 08-716 25 00

FINNBERGET 2:A - FINNBERGSVÄGEN 46, 1TR

Energiprestanda 161 kWh/m², år

Sjönära familje-
paradis med
ogenerat läge

Accepterat pris 2.795.000 kr Kvm 54 + 17 + 17 + 10
Visas Sön 17/3 12.00-13.00                                     
Värmdö 08-574 103 35

MALMA - ÖRSUNDSSTIGEN 6

Stor och ljus etagelägenhet med balkong och trädgård
Accepterat pris 3.695.000 kr Kvm 135 Avgift 5.982 kr
Visas Sön 17/3 12.00-12.45
Värmdö 08-574 103 32

GUSTAVSBERG 6:A - KVARNHJULSVÄGEN 4

Energiprestanda 70 kWh/m², år

Centralt läge
med pool?

Eller drömmer du om sjötomt? Eller våning med 
jacuzzi? En Expressvärdering kan bli början på 
något  underbart, kontakta oss redan idag.

Express-
värdera din 

bostad

Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. www.husmanhagberg.se

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

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

Högst upp i huset med utsikt över Globen, Hammarby-
backen & Svindersvik, ligger denna välplanerade och
helt insynsskyddade trerummare med balkong och bästa
läge i sydväst. Ca 72 kvm i behov av ytskiktsrenovering. Entré
till stor hall med klädkammare, garderob samt linneskåp. Kök
med rymlig matplats, stort vardagsrum med utgång till balkong
med bästa läge i sydväst samt en härlig vy ut över Globen,
Hammarbybacken och Svindersvik. Två sovrum, stambytt och
helkaklat badrum med tvättställ, wc, badkar och handdukstork.
Centralt beläget med utmärkta kommunikationer. Visas den 17/3
kl 13-13.45 samt 18/3 kl 17-17.45, Becksjudarvägen 37, 7 tr.

Pris: 2.195.000 kr eller bästa bud  
Mäklare: Lil Sandberg 715 81 80 

MÄKLARNA PÅ ORTEN

Trea med toppläge på sjunde våningen…

VÄRMDÖ NACKA
Mäklarna På Orten



Lekande lätt
 

Välkommen!

Visning på  
söndag kl 12!

Brf Saltsjö Vy
Antal lägenheter: 130
Storlekar: 2–4 rok
Pris: från 2 395 000 kr
Inflyttning: preliminärt 
sommar 2014

Läs mer om Saltsjö Vy på ikanobostad.se/saltsjovy eller kontakta Magnus Wangerheim  
på Fastighetsbyrån Nacka: 08-716 61 84 eller magnus.wangerheim@fastighetsbyran.se.

söndag 17 mars kl 12.00–13.00!  

 

Hitta harmonin  
i Finnboda Hamn
Nu har vi påbörjat bygget av vårt nya spännande 
kvarter i Finnboda Hamn i närförorten Nacka.  
Med gångavstånd till centrala Stockholm och havet 
som granne har kvarteret blivit så populärt att en 
stor andel av bostadsrätterna redan är sålda. 

Magnifik villa utöver det vanliga i populära Vikingshill. Ca 370 kvm boyta fördelat på 9 rok.

Generösa sällskapsytor, påkostat kök, matsal, vardagsrum, pool, bastu, gym, vinkällare,

uthyrningsdel mm. Nära buss, båtplats, bad, förskolor och skolor. Detta är fastigheten

för den som uppskattar ytor och kvalitet in i minsta detalj.

Adress: Kattfotsvägen 6 Pris: 9 500 000 kr acceptpris

Visas: söndag 17/3 kl 12.30-13.15 samt måndag 18/3 kl 17.30-18.15

Erik Garpenbeck, Reg. Fastighetsmäklare, 0707-300 500

VIKINGSHILL



1:A FINNTORP

HÖGST UPP MED STOR INGLASAD BALKONG I  VÄST!
Solig 1:a med balkong om 3,75 m * 1,5 m med fri utsikt. Kök med matplats för 4-5 pers, rymlig KLK, stort 
rum med plats för soffhörna/sovalkov. Badrum med kar stambytt ca: 2003. Vindsförråd på samma plan. 
Kabel-tv, bredband samt IP-telefoni ingår i avg. Nära Sickla köpkvarter. Ca: 10 min med buss till stan.

■ Becksjudarvägen 39, 5 tr (hiss)  ■  Pris 1 495 000 kr/Accepterat pris   ■  Avg. 2 669 kr/mån   ■  Boyta  40 kvm  

■ Söndag 17/3 kl. 15:00-16:00    Måndag 18/3 kl. 17:00-17:30              ■ Fastighetsmäklare  Tarja Radencrantz

08-714 04 05   ■  www.sehem.se

RADHUSKÄNSLA MED UTEPLATS OCH BALKONG I SÖDER! 
Trivsam planlösning i två etage med rymliga rum, fi n grönskande vy och ingen insyn. Fräscht kök och 2 smak-
fullt renoverade duschrum/wc. Lgh har ljusa färgval och fi na detaljer. Välskött brf med hiss, barnvänlig gård,
föreningslokal och garage. Bekvämt boende med närhet till affärer, bussar och fi na promenadvägar. 

■ Serenadvägen 12, 1 tr   ■  Pris 2 690 000 kr/Accepterat pris     ■  Avg. 6 690 kr/mån     ■  Boyta 102 kvm  

■ Söndag 17/3 kl. 12:00-13:00  Måndag 18/3 kl. 17:30-18:00    ■ Fastighetsmäklare  Karin Åhrmark

4:A NACKA FORUM

TRIVSAM  VILLA FÖR DEN STORA FAMILJEN I ATTRAKTIVT OMRÅDE NÄRA SICKLASJÖN!
Välkommen till denna fi nt renoverade villa med barnvänlig tomt i attraktivt område. Härliga sällskapsytor, två 
eldstäder, underbart kök, fyra sovrum samt stort garage. Stenlagd uteplats i sydväst mot den trivsamma tomten. 
Bergvärme. Nära naturen och Sicklasjön. Gångavstånd till Sickla köpkvarter, knappa10 min till stan. Ett tillfälle!

■ Långsjövägen 21  ■  Pris 6 500 000  kr / Accepterat pris  ■  Boyta ca 150 kvm  ■  Biyta 35 kvm  ■  Tomt  765kvm (friköpt)  

■  Söndag 17/3 kl. 13.30-14.30   Måndag  18/3 kl. 17:00-17.30                 ■ Fastighetsmäklare  Jessica Larsson

NYSÄTRA Besiktigad!

ARÖ - ETT RIKTIGTTAALÄRMDÖ SSAVVÄ
t pristeraatcepcA 3 750 000 KR AREA BO 187 KVM 
ägen 17gsvväårhaFå VISAS 1345-/3 12.ÖN 177/S

AÖKER NYYAT HUS ST HEMTREVLIGARÖ - ETT RIKTIG
187 KVM BIAREA 50 KVM AL RUM ANT 5 ROK AREA OMTT

.30 13 mäklare 08 83 83 39  anna rust 07 orontk

AREGGAA Ä
AREA 2360 KVM ADRESS
or 9 00 200ärmdö 08 54vvä

TTBEBA - LÄTTAGHULÄRMDÖ HAVVÄ
t pristeraatcepcA 1 000 000 KR AREA OMTT 2289 KVM 

15 12..30-, 11/3ÖN 177/S OR ONTK ÄRMDÖ 08-VVÄ

OMT NÄRA BUSS OTTOTURGGD NAYYGTTBEB
2289 KVM ttggräätyB  150 + 40 kvm ADRESS Skärgårdsv

9 00 200 ÄRMDÖ 08-54 MÄKLARE 08 838 339 Anna Rust 07

,   SKÄRGÅRDÄRMDÖSKANDIAMÄKLARNA VVÄ
ARMDO@SKANDIAMAKLARNA.SEV

CENTRUMÄRSOCH AFFFÄ
ägen 228 ärgårdsvvä VISAS

08 838 339 SMS 45625 till 72169S 12

9 00 200,   08-54GEN 1577,ÄSV,   SKÄRGÅRD
.SKANDIAMAKLARNA.SE,   WWWARMDO@SKANDIAMAKLARNA.SE

5 850 000 kr 
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815 KVM 3ägen 1yrvTTy , astLänner

yp:TTy illaV går: gByyg 5919 ea: Boar 612  kvm 
ea: Biar 32 kvm um: R 6 omt: TTo  2731  kvm 
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sson@maklarringen.semarielle.ander

 

 

 

    

  

t pris: aertccepA 0 000 kr 55 8
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0 000 kr 

0 8:38:00 - 1
3:002:00 - 1

Boo Gård
Galärvägen 10

I villaidyllen Boo Gård bor man med närhet till bad- & båtliv. Bo i det befint-

liga huset, bygg till eller bygg ert drömhus. Generös byggrätt & kostnader för

VA & väg är betalda. Nära förskolor, skola & bussar. EP: 86 kWh/kvm/år.

Accepterat pris: 5 195 000 kr Tomt: 1 697 kvm Yta: 120 + 20 kvm
Visning: sön 17/3 kl 13:30-14:30 & mån 18/3 kl 17:30-18:30

Bobutik: Nacka 08-715 09 80

Nacka
Ekuddsvägen 4, 2 tr 3:a

Optimal 3:a med mycket bra planlösning nära Järlasjön. Mycket bra

kommunikationer och promenadavstånd till all service i Sickla Köpkvarter och

Nacka Forum. Billig p-plats går att hyra. Brf är stambytt.

Accepterat pris: 1 995 000 kr Avgift: 4 166 kr Yta: 69 kvm
Visning: sön 17/3 kl 13:15-14:00 & mån 18/3 kl 18:15-18:45

Bobutik: Hammarby Sjöstad/Enskede 08-644 58 00

nvp.se



Ledigt kontor 65 kvm

Ljust och öppet, p-plats
7.300 kr/mån + el, skatt.
Fast.äg. direkt 08-39 55 60
libeno@libeno.se www.libeno.se

UTHYRESUTHYRES

Företagens Marknad
Del i villa Duvnäs
2 vuxna + 1 barn och innekatt
boende i Saltängen söker 
miljöombyte. Tel 525 060 11.

ÖNSKAS HYRAÖNSKAS HYRA

Tomt eller fritidshus 
med ett högt och bra läge 
sökes för familj som vill 
bygga hus. Lägenhet i inner-
stan finns. Tel 070-776 78 32.

KÖPESKÖPES

Information och frågor angående
PRIVATANNONSER: 555 266 36.

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

Vår lokala förankring och vårt 
breda kontaktnät gör oss unika. 

Nu söker vi en fjärde mäklare, gärna 
med några års erfarenhet. Kontakta 

Viveca Broms så får du veta mer.
viveca@saltsjobadsmaklarna.se  

”Saltsjöbadsmäklarna - 
                  det självklara valet”

?
Viveca Broms Johan Du Rietz Helena Österman Andersson Ing-Marie Olin Pia Duvander Blir du den sjätte i gänget?

Kallförråd 628 m2

med kontor 110 m2.
Takhöjd ca 5 m. Grundisolerat
för varmhållning av byggfläkt.

500:-/m2. Kummelbergets 
Industriområde
08-747 78 90
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BYGGNADSKONSULTERBYGGNADSKONSULTER

Specialist på badrum och fuktskador

Innehar våtrumsbehörighet

Tel 08-684 274 37

VI UTFÖR ALLT INOM BYGG
• Badrumsrenovering  • Köksrenoveringar

• Om- och tillbyggnader • Markarbeten

Snabba offerter med referenser lämnas alltid.

www.jkcbyggen.se  •  Våtrumsbehörighet

073-093 19 69

08-776 21 00 • 070-576 21 00

GARAGEPORTSPECIALISTEN HJÄLPER 
DIG ATT HITTA RÄTT GARAGEPORT

Tel 08-776 21 00 • 070-576 21 00

Allt inom bygg, schakt och 
dränering av husgrunder 

och anläggning.
www.byggmer.se

Kontakta Ulf Olsson
0733-688601

BYGGMER AB

J Christensen AB
- Allt inom bygg 
- och våtrum 

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

BYGGARE 

Allt inom bygg
Renovering & 
försäljning av fönster

Tel 070-400 24 20

A. LUNDMARK 
MÅLERI & BYGG

Vi uför Badrumsrenoveringar,
till- och ombyggnationer 

samt måleriarbeten.
Även helentreprenad.

Vi innehar F-skattsedel
070-747 28 25

QA Bygg & Consulting AB
Stora som små jobb inom

Byggnationer / 
Ombyggnadtioner

samt Service.
Tel 0702-309 996

HYR EN HANTVERKARE
KUMMELNÄS
Hem & Hantverk
• Badrum • Kök
• Ombyggnad

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

Allt inom Byggarbeten 
Fasta priser. Innehar F-skattsedel.

Mobil 070-518 46 07
E-mail: bruab@telia.com

BRUAB

SNICKARE/
PLATTSÄTTARE
40 års erfarenhet • Bästa referenser

DDiicon A.T. AB
070-88 77 203

– IDÉSNICKARN –
Bygg • Idé & Inredning 

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

BYGGNADSARBETENBYGGNADSARBETEN

Yrke & Hantverk

Behöver du hjälp med din dator?

Installation och uppgradering av program och hårdvara.
Konfigurering av bredbandsuppkopplingar och nätverk.

Support på Windows Server 2008.

Ring Jörgen Liljeqvist på telefon 0723-948477 
eller maila på jorgen.liljeqvist@jlit.nu. 

Jag är godkänd för F-skatt.

Jag finns i Nacka och ger support på

MAC & PC, MJUKVAROR, NÄTVERK, ROUTRAR,
BRANDVÄGGAR, BACKUPER, NYINSTALLATIONER
0733-584010 info@danielhoijer.se www.kreativitsupport.se

KREATIV 
IT-SUPPORT*

datatrassel.com
Jag löser dina dataproblem. 

Installation, säkerhet, utbildning.
Både företag o privatpersoner.

Tel 0708 650617

Datareparationer/Återställning
Internet/Nätverksinstallationer
Hembesök

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

För 10-1.000 användare
Trådlösa nätTrådlösa nät

www.wipluscam.se

ITIT

ITIT

Vi gör vardagen lite enklare!

Välkommen att kontakta: lotta@veterankraft.se | tel: 08-717 43 96

Hantverk
Trädgård
Snöskottning

Städning
Assistans/Ledsagning
Barnpassning, m.m 

RUT & ROTavdrag administreras av oss

HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTERHUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER

nvp.se

• Ledsagning/Matlagning
• Montering av möbler
• Snöskottning/slunga
• Data/IT

Anlita en kompetent senior
RING 08-642 20 30
www.seniorbemanning.net

HUSHALLSNÄRA TJÄNSTER

• Hantverkare/Snickeri/El
• Måleri/Tapetsering
• Städning/Fönsterputs
• Flytt/Bortforsling

ROT & RUT
Ansökan

sköts av oss

Bevara dina minnen!
För över din Smalfilm och Video till DVD. 

Högsta Kvalitet och Bästa Pris.
Lindau Multimedia

Tel: 070-669 09 19  Epost: lindau.multimedia@telia.com
www.lindau-multimedia.se

Vaktmästeri  Montering  Renovering
Underlättar genom ett brett 
sortiment av olika tjänster. 

www.fixargruppen.se  info@fixargruppen.se 

08-588 928 70  Godkänd för f-skatt.

Allt går att fixa
Fixargruppen AB AAlla kan sjunga!

Du kan det, jag tar fram det!

Tel 070-550 19 50

www.allakansjunga.blogg.se

DIVERSEDIVERSE

Med över 60 års gemensam erfarenhet 

HULTMAN & KRUSE 
R E D O V I S N I N G AB 

www.hultmankruse.se 08-7160380 
Bokföring, Bokslut, Skatter, Årsredovisningar m.m.

- Bokföring
- Bokslut 
- Deklaration

08-120 598 00
www.bereco.se

bereco
Tel 08-574 117 50 www.bravolins.se

Bravolins utför tjänster inom Ekonomi &
Administration åt småföretag i Nacka och Värmdö

BOKFÖRINGBOKFÖRING

ADVOKATFIRMAN ÅLHED AB
Allmän praktik – Affärsjuridik • Fri telefonrådgivning

DANVIK CENTER 28  •  Tel 08-644 03 38  •  www.alhed.se

Advokat Håkan Ullberg - Lång erfarenhet av

affärsjuridik - arvsrätt - boutr. - familjerätt - brottmål - tvistelösningar.
Tel 58 400 300, 070-624 49 99. Odelbergs väg 9B, Gustavsberg.

ADVOKATERADVOKATER

Tjänster & Service

SICKLA 
TAND-

AKUTEN
Atlasvägen 37 B
Tel 716 40 81

Helg- och kvällsöppet.
Fri barntandvård.

Ansl. till Försäkringskassan.

Vi tar emot nya,
akuta och

tandvårdsrädda
patienter.

Även implantatbehandling.
Kvällsöppet. Fri barntandvård.

TANDLÄKARETANDLÄKARE

Senior- Leg psykolog /
psykoterapeut

Mottagning i Enskede
Tidsbest: 070-395 26 45

olof.rehn@igloo.se

PSYKOLOGERPSYKOLOGER

TAKTIL MASSAGE
ALOE VERA produkter

Ditte Waldton 070-1519038
Cert dipl Taktipro massör/USK

www.myaloevera.se/dittewaldton

MASSAGEMASSAGE

Nu finns vi i Nacka Strand.

Medicinsk Fotvård
Massage

Mera information och 
tidsbokning:

www.massagenackastrand.se

HÄLSAHÄLSA

• Medicinsk fotvård •
Endast hembesök.

Maria Sundström
073-759 01 60

MediFot

FOTVÅRDFOTVÅRD

Specialister

Kontorslokal Överlåtes
65 kvm, 3 rum med eget
wc och pentry i Ektorp
centrum.

070/721 66 18

ÖVERLÅTESÖVERLÅTES

Fullt möblerade arbetsplatser
i läcker miljö

Vi hyr ut arbetsplatser med
kontorshotells lösning i nyrenoverade

moderna fabrikslokaler i Modecenter (vid
Järla sjö).

Bl a finns internetuppkoppling, skrivare,
kaffe etc.

Det finns 6 st arbetsplatser och de kostar
4.000 kr per plats och månad.

Kontakta lennart@woodswardrobe.se
eller 0707-900 000 för mer information.

NYA INDUSTRILOKALER I SALTSJÖ-BOO
54 st nybyggda i betong. Stenhuggarvägen 2-4.

21 0 st på 160 kvm och 36 12 st på 130 kvm.
4 m i takhöjd. Dusch, Wc samt kök på övervåning.

Samtliga lokaler går att koppla ihop.
895 kr+moms/kvadratmeter inklusive grundvärme.

För mer info ring eller gå in på vår hemsida 
www.consale.com

Boka Fastigheter
Älvsby Industriområde • Tel 571 621 20

x x

Välbeläget kontor 250 kvm intill Nacka Forum
Bra planlösning med både individuella och kombirum.
Ljust och fräscht. P-platser ingår. Uteplats.
libeno@libeno.se 08-39 55 60 
Mer info på www.libeno.se

NACKA KONTORSHOTELL
Trivsamt och personligt
vid Skurusundet.
Kontorsrum 10-30 kvm.

nackaoffice.se
08-715 15 01

Uthyres kontor
med sjöläge i 

Solsidan.
08-717 01 01

nvp.se

Kummelberget
Mindre kontor ca 100 m2

alt 4 arbetsrum privata
med gemensamt pentry

och WC. 
08-747 78 90

TAKTJÄNST
Vi utför allt inom bygg, plåt, målning och murning.
Specialister på fukt och mögelangrepp. Även mindre
arbeten utföres. Fasta priser. Ansvarsförsäkring. F-skatt.
10% rabatt på skriven order mars ut.
Även jourtelefon vid akuta behov. Tel 0725-27 62 59.
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Samrådsmöte 13/3 inställt
Det samråd/öppet hus om trafik och brukaravgifter på

väg 222 Nya Skurubron, som tidigare var annonserat till

den 13/3, är inställt.

Nytt datum: onsdag 24/4

Tid och plats: Björknässkolans aula kl. 18-20

Välkomna!

Mer information: Fredrik Fogel, projektledare, telefon

070-6933180

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt

långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

www.trafikverket.se

Öppet hus

Kungörelse

Badrumsrenoveringar - Allt inom vvs - Totalentreprenad
Anlita ett företag som är etablerat sen -91

Kostnadsfri offert.
070-761 51 72, 070-761 51 82

JT ś RRörservice AB

CB RÖR - VET HUR MAN GÖR
Utför det mesta inom VVS, Värme och Enskilt vatten.

073-999 22 12

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

AVLOPPSRENSNING
HÖGTRYCKSSPOLNING m.m.

Specialitet:
VILLOR, FASTIGHETER, 

TRÖGA AVLOPP
Tel/fax 08-570 198 78, 0733-58 78 00

F-skatt o Ansvarsförsäkrade

• AVLOPPSRENSNING
• HÖGTRYCKSSPOLNING
• TINAR UPP FRUSNA AVLOPP
• KAMERAINSPEKTION

08-717 77 79

VVS ARBETENVVS ARBETEN

VVS ARBETENVVS ARBETENLAGER & MAGASIN
Flyttningar

OT Flytt & Lagertjänst AB
Tel 070-568 80 80, 

715 86 36

TRANSPORTERTRANSPORTER

070-715 43 44ABF ENTREPRENADAB

• Kranbilsleverans av jord och grus • Grävarbeten 

• Färdiga gräsmattor • Trädfällning, borttransporter

www.abfentreprenader.se

BERGSPRÄNGNING 
MATJORD & MARKARBETEN

Kjell Jinneby Allservice AB
070-657 83 24

ECO GRÄV AB
• Avlopp 
• Dräneringar
• Tomtplaneringar
• Schakt & markarbeten
• Kranbilsleverans 

av jord/grus mm
• Bortforsling av ris mm 

Rotavdrag   Försäkringar   F-skatt

• Thomas 070-533 64 42 

• Björn 070-882 63 72
info@ecograv.se         ecograv.se

Allt inom:

• Schakt & markarbeten

• Schaktning

• Tomtplanering

• VA-arbeten

• Sprängning

Tel 070-516 88 79
www.klfgrav.se      
Etablerad -79

TRÄDPLOCKAREN
I STOCKHOLM

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

wwww.anund.se
• Trädfällning • Stubbfräsning

• Bergssprängning utan besiktning

• Grävning • Gräsklippning

070-7782818

Trädfällning
Saltsjö-Boo

Tel 715 39 35, 
0736-24 26 02

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

tomtplanering, LPS. Minigrävare. Snöröjning.

Kent Forslin
GRÄV & SCHAKT AB

TOMTARBETENTOMTARBETEN

TOMTARBETENTOMTARBETEN

Hansson & Larsson

TAK & PLÅT AB
08-734 92 79

Alla slags plåtarbeten.
Fri offert. Fasta priser.  

F-skatt och Ansvarsförsäkring

CHRISTIAN
073-962 56 76

NIKLAS
070-446 21 61

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

TAKARBETENTAKARBETEN

SWIMMINGPOOLS 
SPA BAD

www.europools.se 

08-556 145 70

SWIMMINGPOOLERSWIMMINGPOOLER

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

08-715 87 18 • 070-813 76 47

Håller rent i Nacka!

Fönsterputs - Flyttstädning - Storstädning - Byggstädning
Veckostädning - Golvvård - Flyttning 

Carolina Arroyo Zamora, Mobil: 0733-64 87 12. Tel/Fax: 08-771 69 76   

FÖR HEM & KONTOR

info@cjstadservice.se   www.cjstadservice.se

Värmdö Städ & Fix
Städ, fönsterputs,
flyttstädning mm.

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

STÄDNINGSTÄDNING

STÄDNINGSTÄDNING

LÖVHAMRAKOMPANIET

Markiser & Persienner 3 års garanti

• Svensk tillverkning • Hög kvalitet
570 165 50, 070-6746840 Ingarö

www.varmdomarkiser.se

MARKISER & PERSIENNER
även service och montering

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

Persienner, Markiser mm

Er leverantör i
Värmdö / Nacka
57140525

www.arnesmarkis.nu

Kvalitet till LÅGPRIS

PERSIENNERPERSIENNER

PERSIENNERPERSIENNER

FULA KÖKSLUCKOR?
Vi lackerar dina 

köksluckor, lådor och 
dörrar i valfri kulör. 

Högklassiga jobb. 
Bra priser. 

Transport finns.
Du kan betala med kort.

LACKAT & KLART AB
Gjutarvägen 5 - Saltsjö-Boo

Filial: 
Brännkyrkagatan 95

TEL 718 26 50
www.lackatoklart.se

Innehar F-skattsedel

Målning Tapetsering 
Marmorering

Per 0705-95 09 08, Christer 0704-175686
www.argentamaleri.se

Medlem i SMS
Kostnadsfri offert. Innehar F-skattsedel

070-735 31 70

Mörtnäs Måleri

Utför allt inom måleri.
Fritt hembesök & offert.

Ring 0708-701931
www.ormingemaleri.com

Orminge Måleri AB

Björn Pettersson
Målerifirma

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

Värmdöviks Måleri

Ring oss för fri offert 
070-743 00 30

Medlem i SMS

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

nvp.se

nvp.se

MÅLNINGMÅLNING

Renovering, montering & försäljning
av skorstenar, eldstäder och rökgasfläktar.
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

MURAREMURARE

Ulf Mårtenssons Golv

Specialitet golvslipning

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

GOLVGOLV

Strands Fönsterputs
Släpp in ljuset! 50% i skatteavdrag

00760 - 47 07 66     www.strandsfonsterputs.se

Välgjorda 
arbeten utföres

Telefon 08-645 47 90
Vi tillämpar ROT-avdrag

FÖNSTERPUTSFÖNSTERPUTS

 Magasinering    Flyttservice

FÖNSTERPUTSFÖNSTERPUTS

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

www.flyttjourenab.se

Ring för kostnadsfri
besiktning – för ett

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

FLYTTFIRMORFLYTTFIRMOR

2850:-+ moms 
för 12 veckor

kostar denna annons.
Tel 555 266 10

Modern EL Sthlm AB
UTFÖR ALLT INOM EL
FÖR PRIVATPERSONER & FÖRETAG

Vi har goda referenser i området.
Konstantin 0707-99 36 24 / 
0760-08 76 09

Elinstallationer, Elservice
08-7471404

www.elektrikeristockholm.se

ELINSTALLATIONERELINSTALLATIONER

Containers nya/begagnade
Förråd kyl frys
Tel 08-666 99 32

www.friconsvenska.com 

CONTAINERS
Uthyrning och försäljning.

Kyl/Frys/Förrådscontainers.
www.consale.com

08-571 621 20

CONTAINERCONTAINER



I ”Smartare än en femte-
klassare” är det barnen 
som agerar experter. 
Tävlingsdeltagarna testar 
sina grundskolekunskaper 
och tar hjälp av de små. 

Det låter ju inte som ett 
orimligt antagande att en 
vuxen ska kunna mer än 
en femteklassare, men 
kunskaperna från grund-
skolan har en tendens att 
ganska snabbt falla 
i glömska.

– För de vuxna så är det 
mycket som står på spel, 

och när man står där 
framme blir man pirrig 
i magen. Det är sådana 
frågor de ska kunna, men 
så svarar de fel ändå, 
säger femteklassaren 
Astrid Eklund, 11 år, som 
deltar i programmet.

Programmet leds även 
den tredje säsongen av 
Lasse Kronér. I korthet 
går tävlingen ut på att en 
vuxen väljer bland tio 
ämnen och besvarar 
frågor hämtade ur 
läroböcker för årskurs 
1 till 5. Den tävlande får 

ta hjälp av några utvalda 
barn som går i klass fem. 
Om inte den tävlande kan 
svaret gäller det att femte-
klassaren kan svara rätt. 

– Det var jättenervöst. 
Frågorna är ganska svåra. 
När man stod där framme 
fi ck man hjärnsläpp. Men 
jag svarade oftast rätt, 
säger Astrid Eklund. 

En nyhet för i år är 
”kidnappningen”, där tv-
tittarna tipsar om vänner 
och bekanta som tvingas 
möta femteklassarna.
 SVT1 LÖRDAG 20.00

Enemy at the gates
KRIGSDRAMA ¡¡¡

Slaget om Stalingrad, med 

fokus på en kamp mellan 

en mytomspunnen rysk 

prickskytt (Jude Law) och 

hans tyska motsvarighet 

(Ed Harris). Karaktärerna 

har verkliga förlagor men 

”duellen” mellan dem är 

fi ktiv. (Storbritannien/USA, 

2001)     TV4 FREDAG 23.45

American gangster
THRILLER ¡¡¡¡

New York, 1970-tal, 

excellent återskapat av 

Ridley Scott i en tät, 

stämningsladdad historia 

om hederlig snut (Russell 
Crowe) på jakt efter knark-

kung (Denzel Washington). 

Bygger på verkliga händel-

ser. (USA, 2007)        

                TV3 LÖRDAG 22.50

Livet från den 
ljusa sidan
KOMEDI ¡¡¡¡

Excentrisk författare (Jack 
Nicholson, Oscarsbelönad) 

med sjukliga fobier blir 

motvilligt förtjust i servitris 

(Helen Hunt) med sjuk 

son. Oemotståndligt. (As 

good as it gets, USA, 1997)  

        TV4 Film SÖNDAG 21.00

Smarta barn hjälper till

TV TISDAG 12–MÅNDAG 18 MARS 2013FILMTIPS 

Markoolio, Bert Karlsson och Ylva Hällen tävlar i studion hos Lasse Kronér under säsongen.

Brittisk humor 
som vågar
De brittiska komikerna Seb 
Cardinal och Dustin Demri 
ligger bakom komediserien 

”Cardinal burns”. I skruva-

de sketcher driver de med 

kända tv-serier, personer 

och fenomen. Nya avsnitt 

läggs upp fredagar klockan 

19.00.                      SVT PLAY

Northugs chans 
till revansch 
Med drygt en vecka kvar av 

världscupen är det dags för 

herrarnas femmil i Holmen-

kollen. Kanske får norske 

Petter Northug chans till 

revansch efter att Johan 
Olsson tog hem guldet 

i VM-femmilen. 

SVT1 LÖRDAG 14.15

Idrottsstjärnor 
vill vara bäst
”Mästarnas mästare” är 

tillbaka. I första program-

met tävlar Bernt Johans-
son, Helena Ekholm, 
Torgny Mogren, Dan 
Corneliusson, Magdalena 
Forsberg och Malin 
Ewerlöf-Krepp i Grekland. 

 SVT1 SÖNDAG 20.00

Årets farmare 
ska utses
Det är dags för deltagarna 

att återlämna djuren och 

börja packa ihop. Linda 
Lindorff leder fi nalen av 

”Farmen” där vinnaren 

lämnar gården en halv 

miljon kronor rikare. TV4 

har utlovat ännu en säsong 

av såpan. TV4 FREDAG 21.30

SPORTPLAY

SERIESTART FINAL

Vi har simskolor för både små & stora
barn i varmt vatten (32 grader).

Max 6-8 barn/grupp. 
I en lugn och harmonisk miljö.

För anmälan och information
www.vattenhuset.com

08-798 50 88

Saltsjö-Boo

995 kr/kurs vid
bokning av 2 kurser



 TISDAG 12/3

6.00 Rapport. 
6.05 Regionala
nyheter. 
6.25 Gomorron Sverige. 
10.00 Fråga doktorn. (R) 
10.45 Drömmen om landet. (R) 
11.45 Hela Sveriges fredag. (R) 
12.45 Vem tror du att du är? (R) 
13.25 Nittiotalisterna: Stå på tå. (R) 
13.40 Molanders. (R) 
14.25 Sverige. (R) 
14.55 Magistrarna på sommarlov. 
16.20 Gomorron Sverige. 
16.50 Strömsö. 
17.30 Sverige idag. 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 
18.10 Regionala nyheter. 
18.15 Go’kväll. 
19.00 Kulturnyheterna. 
19.15 Regionala nyheter. 
19.30 Rapport. 
20.00 Det hände här. 
21.00 Veckans brott. 
22.00 Dox: Jason Becker – not dead 
yet. 
23.30 Rapport. 
23.35 Punchline. 
1.40–6.00 Nattsändningar.

8.05 Adolf Hitler – 
ondskans förförelse. 
9.00 SVT Forum. 
16.20 Vetenskapens värld. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Adolf Hitler – ondskans 
förförelse. 
18.50 Glömda brott. (R) 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 Lögnen. 
20.00 Korrespondenterna. 
20.30 Svenska händelser. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.15 Girls. 
22.45 Tv-cirkeln: Girls. 
23.00 Hung. 
23.30 Kulturnyheterna. 
23.45 Solti – så blir man maestro. (R) 
0.40–1.10 När livet vänder. (R)
Nattsändningar.

6.00 Top model. (R) 
6.55 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.20 Lyxfällan. (R) 
9.20 Våra bästa år. 
10.10 Extreme home makeover. 
11.05 The real housewives of Beverly 
Hills. (R) 
12.05 Hell’s kitchen USA. (R) 
13.00 Lyxfällan. 
14.00 Project runway. 
15.00 Top model. 
16.00 The real housewives of Beverly 
Hills. 
17.00 How I met your mother. 
18.00 Hell’s kitchen USA. 
18.55 Keno. 
19.00 Djurakuten. 
20.00 Kändishoppet. 
21.30 Patrik möter. 
22.30 The new normal. 
23.00 The mentalist. 
0.00 Sex and the city. 
0.35 Navy CIS. 
1.30 How I met your mother. (R) 
2.25–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Efter tio. 
11.35 Hem till gården. 
12.45 Holby city. (R) 
14.00 Tinas trädgård.  
14.30 Judys domstol. (R) 
15.00 Bygglov. (R) 
15.55 Halv åtta hos mig. (R) 
16.25 Farmen. (R) 
17.00 Äntligen hemma. (R) 
18.00 112 – på liv och död. (R) 
19.00 Nyheterna. 
19.30 Farmen. 
20.00 Bygglov. 
21.00 The following. 
22.00 Nyheterna. 
23.00 New girl. (R) 
23.30 Två panka tjejer. (R) 
0.00 Bygglov. (R) 
1.00–5.15 Nattsändningar.

6.05 AFHV. (R) 
6.30–9.00 Vakna. 
9.30 Biggest loser. (R) 
10.25 Desp housewives. 
11.20 Sjunde himlen. 
12.15 Frisörakuten. 
13.15 Ellen DeGeneres show. 
14.10 Familjen Kardashian. 
14.40 Vänner. (R) 
15.10 One Tree Hill. 
16.05 Unga mödrar. 
16.35 America’s funniest home videos. 
17.05 Biggest loser. 
18.00 The middle. 
18.30 Vänner. 
19.00 2 1/2 män. 
19.30 The Big bang theory. 
20.00 Arrow. 
21.00 The Big bang theory. 
21.30 Suburgatory. 
22.00 Cougar town. 
22.30 The middle. 
23.00 The Big bang theory. (R) 
23.25 2 1/2 män. (R) 
23.55 CSI. 
0.50 The Big bang theory. (R) 
1.20–6.05 Nattsändningar.

 ONSDAG 13/3

6.00 Rapport. 
6.05 Regionala nyh. 
6.25 Gomorron. 
9.20 Alpint. Herrar, störtlopp. 
10.45 Lyxkryssning i havskajak. (R) 
11.10 Snö – ur det vita man minns. 
11.20 Alpint. Damer, störtlopp. 
12.45 Dox: Jason Becker – not dead 
yet. (R) 
14.15 Schlagerpärlor. (R) 
14.25 Född igår. 
16.05 Skidor. Sprint, klassisk stil. 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 
18.10 Regionala nyheter. 
18.15 Go’kväll. 
19.00 Kulturnyheterna. 
19.15 Regionala nyheter. 
19.30 Rapport. 
20.00 Uppdrag granskning. 
21.00 Dom kallar oss skådisar. 
21.30 Kobra. 
22.00 Himmel och jord. 
22.30 Pop och politik. 
23.00 Rapport. 
23.05 Five days. (R) 
0.05 Dox: Jason Becker – not dead 
yet. (R) 
1.40–6.00 Nattsändningar.

8.05 Adolf Hitler – 
ondskans förförelse. 
9.00 SVT Forum. 
16.20 Korrespondenterna. (R) 
16.50 Svenska händelser. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Adolf Hitler – ondskans 
förförelse. 
18.50 Glömda brott. (R) 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 Lögnen. 
20.00 Rektorerna. 
20.30 När livet vänder. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.15 Babel. (R) 
23.15 Kulturnyheterna. 
23.30 Alla vilda – en dokumentär om 
Birgitta Stenberg. (R) 
0.30 Vetenskapens värld. (R) 
1.30–2.50 Nattsändningar.

6.00 Top model. (R) 
6.55 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.20 Lyxfällan. (R) 
9.20 Våra bästa år. 
10.10 Extreme home makeover. 
11.05 The Real Housewives of Atlanta 
(R) 
12.05 Hell’s kitchen USA. (R) 
13.00 Lyxfällan. 
14.00 Project runway. 
15.00 Top model. 
16.00 The Real Housewives of Atlanta 
(R) 
17.00 How I met your mother. 
18.00 Hell’s kitchen USA. 
18.55 Keno. 
19.00 Djurakuten. (R) 
20.00 Stockholm brinner. 
21.00 Efterlyst. 
22.00 Chicago fi re. 
23.00 Efterlyst summerar. 
23.30 The mentalist. 
0.30 Sex and the city. 
1.05–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Efter tio. 
11.35 Hem till gården. 
12.45 Holby city. 
14.00 Tinas trädgård. 
14.30 Judys domstol. (R) 
15.00 Bygglov. (R) 
15.55 Halv åtta hos mig. (R) 
16.25 Farmen. (R) 
17.00 Äntligen hemma. (R) 
17.55 112 – på liv och död. (R) 
19.00 Nyheterna. 
19.30 Farmen. 
20.00 Sveriges mästerkock. 
21.00 Mia på Grötö. 
22.00 Nyheterna. 
23.00 New girl. (R) 
23.30 Två panka tjejer. (R) 
0.00 Sveriges mästerkock. (R) 
1.00 Medium. (R) 
2.00–5.15 Nattsändningar.

6.05 America’s funniest 
home videos. (R) 
6.30–9.00 Vakna 
9.30 Biggest loser. (R) 
10.25 Desperate house-
wives. 
11.20 Sjunde himlen. 
12.15 Frisörakuten. 
13.15 Ellen DeGeneres show. 
14.10 Familjen Kardashian. 
14.40 Vänner. (R) 
15.10 One Tree Hill. 
16.05 Unga mödrar. 
16.35 America’s funniest home videos. 
17.05 Biggest loser. 
18.00 The middle. 
18.30 Vänner. 
19.00 2 1/2 män. 
19.30 The Big bang theory. 
20.00 Tunnelbanan. 
21.00 Grey’s anatomy. 
21.55 Body of proof. 
22.55 The Big bang theory. (R) 
23.20 2 1/2 män. (R) 
23.50 Criminal minds. 
0.50 Tunnelbanan. (R) 
1.50–6.05 Nattsändningar.

 TORSDAG 14/3

6.00 Rapport. 
6.05 Regionala nyh. 
6.25 Gomorron. 
9.20 Alpint. Herrar, super-G. 
10.40 Strömsö. (R) 
11.20 Alpint. Damer, super-G. 
12.40 Isklättring i Vettisfossen. (R) 
13.05 Skidskytte. Damer, sprint. 
14.20 Familjehemligheter. (R) 
15.15 Minnenas television. 
16.15 Gomorron Sverige. 
16.45 Det ljuva livet i Alaska. 
17.30 Sverige idag. 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 
18.10 Regionala nyheter. 
18.15 Go’kväll. 
19.00 Kulturnyheterna. 
19.15 Regionala nyheter. 
19.30 Rapport. 
20.00 Antikrundan. 
21.00 Plus. 
22.00 Debatt. 
22.45 Gravid i höga klackar. 
23.30 Rapport. 
23.35 Det ljuva livet i Alaska. (R) 
0.20 Uppdrag granskning. (R) 
1.25 Dom kallar oss skådisar. (R) 
1.55 Kobra. (R) 
2.30 Five days. (R) 
3.35 Plus. (R) 
4.50 Sverige idag. (R) 
5.15–6.00 Nattsändningar.

8.05 Adolf Hitler – 
ondskans förförelse. 
9.00 SVT Forum. 
16.20 Babel. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Hitlers uppgång och fall. 
18.55 K-märkta ord. (R) 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 Lögnen. 
20.00 Malmberget. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.15 Hockeykväll. 
22.45 Vi har en påve! 
0.25 Kulturnyheterna. 
0.40–1.30 Adolf Hitler – ondskans 
förförelse. (R)  Nattsändningar.

6.00 Top model. (R) 
6.55 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.20 Lyxfällan. (R) 
9.20 Våra bästa år. 
10.10 Extreme home makeover. 
11.05 The Real Housewives of Atlanta 
(R) 
12.05 Hell’s kitchen USA. (R) 
13.00 Lyxfällan. 
14.00 Project runway. 
15.00 Top model. 
16.00 The Real Housewives of Atlanta 
(R) 
17.00 How I met your mother. 
18.00 Hell’s kitchen USA. 
18.55 Keno. 
19.00 Djurakuten. (R) 
20.00 Lyxfällan. 
21.00 Last resort. 
22.00 Gordon behind bars. 
23.00 The mentalist. 
0.00 Sex and the city. 
0.35–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Efter tio. 
11.35 Hem till gården. 
12.45 Holby city. 
14.00 Tinas trädgård. 
14.30 Judys domstol. (R) 
15.00 Bygglov. (R) 
15.55 Halv åtta hos mig. (R) 
16.25 Farmen. (R) 
17.00 Äntligen hemma. (R) 
18.00 112 – på liv och död. (R) 
19.00 Nyheterna. 
19.15 Lokala nyheter. 
19.20 Väder. 
19.30 Farmen. 
20.00 Sveriges roligaste klipp. 
21.00 Fuskbyggarna. 
22.00–23.00 Nyheterna. 
22.05 Nyheterna med ekonomi. 
22.30 Lokala nyheter. 
22.35 Sport. 
22.50 Väder. 
23.00 New girl. (R) 
23.30 Två panka tjejer. (R) 
0.00–5.15 Nattsändningar.

6.05 America’s funniest 
home videos. (R) 
6.30–9.00 Vakna. 
9.30 Biggest loser. (R) 
10.25 Desperate house-
wives. 
11.20 Sjunde himlen. 
12.15 Frisörakuten. 
13.15 Ellen DeGeneres show. 
14.10 Familjen Kardashian. 
14.40 Vänner. (R) 
15.10 One Tree Hill. 
16.05 Unga mödrar. 
16.35 America’s funniest home videos. 
17.05 Biggest loser. 
18.00 The middle. 
18.30 Vänner. 
19.00 2 1/2 män. 
19.30 The Big bang theory. 
20.00 Sofi as änglar. 
21.00 Criminal minds. 
21.55 Red Widow. 
22.55 The Big bang theory. (R) 
23.25–6.05 Nattsändningar.

 FREDAG 15/3

6.00 Rapport. 
6.05 Regionala nyh.
6.25 Gomorron.
10.00 Genialt eller galet. (R) 
10.20 Alpint. Nationstävling. 
12.00 Debatt. (R) 
12.45 Anslagstavlan. 
12.50 Skidskytte. Herrar, sprint. 
14.20 Freestyle. Puckelpist. 
15.40 Timglaset. (R) 
15.45 Gomorron Sverige. 
16.15 Vem tror du att du är? 
16.55 Jag minns mitt 60-tal. 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 
18.10 Regionala nyheter. 
18.15 Go’kväll. 
19.00 Kulturnyheterna. 
19.15 Regionala nyheter. 
19.30 Rapport. 
20.00 Hela Sveriges fredag. 
21.00 Skavlan. 
22.00 City by the sea. 
23.45 Rapport. 
23.50 Tracey. 
1.15 Game of thrones. (R) 
2.15 Vem tror du att du är? (R) 
3.00 Debatt. (R) 
4.00 –6.45  Nattsändningar.

8.05 Hitlers upp-
gång och fall. (R) 
9.00 SVT Forum. 
16.20 Extremsport: Uppdrag Sogne-
fjorden. (R) 
16.50 Hockeykväll. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Hitlers uppgång och fall. 
18.55 K-märkta ord. (R) 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 Lögnen. 
20.00 Fanny, Alexander och jag. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.15 Big love. 
23.15 Funny or die. (R) 
23.40 Kulturnyheterna. 
23.55 Korrespondenterna. (R) 
0.25 Svenska händelser. (R) 
0.55–1.45 Adolf Hitler – ondskans 
förförelse. (R)  Nattsändningar.

6.00 Top model. (R) 
6.55 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.20 Lyxfällan. (R) 
9.20 Våra bästa år. 
10.10 Extreme home makeover. 
11.05 Real Housewives of Atlanta.
12.05 Hell’s kitchen USA. (R) 
13.00 Lyxfällan. 
14.00 Project runway. 
15.00 Top model. 
16.00 Real Housewives of Atlanta. 
17.00 How I met your mother. 
18.00 Hell’s kitchen USA. 
18.55 Keno. 
19.00 The new normal. (R) 
19.30 2 1/2 män. 
20.00 Lyckan, kärleken och meningen 
med livet. 
22.50 American pie 2. 
0.55 Chicago fi re. (R) 
1.55 Hotet från underjorden. 
3.35–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Efter tio. 
11.35 Hem till gården. 
12.45 Holby city. 
14.00 Tinas trädgård. 
14.25 Judys domstol. (R) 
15.00 Bygglov. (R) 
15.55 Vad blir det för mat. (R) 
16.25 Farmen. (R) 
17.00 Äntligen hemma. (R) 
17.55 V75-klubben. (R) 
18.00 112 – på liv och död. (R) 
19.00 Nyheterna. 
19.30 Postkodmiljonären. 
20.00 Gladiatorerna. 
21.30 Farmen. 
22.00 Nyheterna och sport. 
22.15 Vädret. 
22.25 Veckans svensk – med Euro-
jackpot. 
23.15 Modern family. 
23.45 Enemy at the gates. 
2.25 The marine. 
4.05 Kvinnor som mördar. (R) 
4.35–5.10 Kvinnor som mördar. (R)  
Nattsändningar.

6.05 AFHV.
6.30–9.00 Vakna.
9.30 Biggest loser. (R) 
10.25 Desp housewives. 
11.20 Sjunde himlen. 
12.15 Frisörakuten. 
13.15 Ellen DeGeneres show. 
14.10 Familjen Kardashian. 
14.40 Vänner. (R) 
15.10 One Tree Hill. 
16.05 Unga mödrar. 
16.35 America’s funniest home videos. 
17.05 Biggest loser. 
18.00 Malibu Country. 
18.30 The Neighbors. 
19.00 Ullared. (R) 
20.00 America’s funniest home videos. 
21.00 The Big bang theory. 
22.00 Armageddon. 
1.05 Fringe. 
2.00 The listener. 
2.55 Hissen – med Filip & Fredrik. (R) 
3.45 Cold case. 
4.30–6.05 Nattsändningar.

 LÖRDAG 16/3

6.45 Jag minns mitt 
60-tal. (R) 
7.45 Vintermagasin. 
8.45 Vinterstudion. 
9.00 Alpint. Damer, slalom.
10.00 Alpint. Herrar, storslalom.
10.40 Skicross. 
11.30 Alpint. Damer, slalom.
12.30 Alpint. Herrar, storslalom.
13.30 Skidskytte. Herrar, jakttävling. 
14.15 Skidor. Herrar, 50 km fristil.
15.30 Freestyle. Parallellpuckelpist. 
16.30 Vinterstudion. 
16.50 Laurentsio – att lyckas mot 
alla odds. (R) 
17.50 Helgmålsringning. 
18.00 Rapport. 
18.15 Go’kväll. 
19.00 Sverige. 
19.30 Rapport. 
19.45 Sportnytt. 
20.00 Smartare än en femteklassare. 
21.00 Robins. 
21.30 Mr Selfridge. 
22.20 Suits. 
23.05 Rapport. 
23.10 Mord i paradiset. (R) 
0.05–6.55 Nattsändningar.

8.00 Rapport. 
8.03 Morgonpasset.
11.00 Rapport. 
11.05 Via Sverige. (R) 
11.20 Skidskytte. Damer, jakttävling. 
12.15 Rapport. 
12.20 Örter – naturens eget apotek. 
12.40 När livet vänder. (R) 
13.10 Agenda. (R) 
13.55 Vetenskapens värld. (R) 
14.55 Babel. (R) 
15.55 Rapport. 
16.00 Fanny, Alexander och jag. (R) 
17.00 Malmberget. (R) 
18.00 Trigger happy TV. (R) 
18.15 Merlin. 
19.00 Årets bästa operor. 
20.00 Tjajkovskijs 1812: Musik från 
tippen. 
21.30 Tjajkovskijs 1812: Som den 
ska låta. 
21.55 Camping. 
23.15 Big love. (R) 
0.15–2.50 Nattsändningar.

6.00 Nanny. 
6.30 Ska du säga. 
7.00 Alla älskar Raymond. (R) 
7.30 Jims värld. (R) 
8.00 How I met your mother. 
9.00 Pretty little liars. 
11.00 Top model Australien. 
12.05 Up all night. 
12.30 Whitney. 
13.00 Hot in Cleveland. 
13.30 Happily divorced. 
14.00 Nashville. (R) 
15.00 The marriage ref. 
15.55 Project runway. (R) 
16.55 Top model Sverige. (R) 
17.55 Bones. 
18.55 Keno. 
19.00 The perfect man. 
21.00 2 1/2 män. (R) 
21.30 Pluras kök Spanien. 
22.50 American gangster. 
2.00 The unborn. 
3.30 –6.00 Nattsändningar.

6.00 Barnprogram. 
6.00 Gissa med Frasse. 
6.10 Dora utforskaren. 
6.30 Mona vampyr. (R) 
6.55 Pop Pixie. (R) 
7.10 Kung Fu Panda. 
7.35 Bröderna Fluff. 
7.55 Nyhetsmorgon. 
11.30 Gladiatorerna. (R) 
13.00 Sveriges mästerkock. (R) 
14.00 Familjen annorlunda. (R) 
14.55 Värsta barnkalaset. (R) 
16.00 Mia på Grötö. (R) 
17.00 Sveriges roligaste klipp. 
18.00 Vinnare V75. 
19.00 Nyheterna. 
19.30 Postkodmiljonären. 
19.55 Lotto, Joker och Drömvinsten. 
20.00 Fångarna på fortet. 
21.30 No strings attached. 
22.00 Nyheterna. 
22.05 Vädret. 
22.15 No strings attached, forts. 
23.55 48 timmar. 
1.55 48 timmar igen. 
3.55–5.15 Värsta barnkalaset. (R)  
Nattsändningar.

6.05 Gary. 
6.30 Förhäxad. 
7.20 Brothers & sisters. 
8.10–8.35 Good luck 
Charlie. 
9.05 Gilmore girls. 
10.00 Malibu Country. (R) 
10.30 The Neighbors. (R) 
11.00 Gordon’s kitchen nightmares. 
12.00 Min man kan. (R) 
13.00 Tunnelbanan. (R) 
14.00 Hissen – med Filip & Fredrik. 
15.00 Suburgatory. (R) 
15.30 Ishockey. Elitserien. Kvartsfi nal. 
19.00 The Big bang theory. (R) 
20.00 AFHV.
21.00 Pensionärsjävlar på semester. 
21.30 Irene Huss: Den som vakar i 
mörkret. 
23.25 Nikita. 
0.20 The Promotion. 
2.00 Rude Tube. 
2.30 CSI. 
3.20–6.05 Nattsändningar.

 SÖNDAG 17/3

6.55 Antikrundan. (R) 
7.55 Mr Selfridge. (R) 
8.45 Vinterstudion. 
9.00 Alpint. Herrar, slalom.
10.00 Alpint. Damer, storslalom.
10.30 Skidskytte. Damer, masstart. 
11.30 Alpint. Herrar, slalom.
12.15 Skidor. Damer, 30 km fristil.
13.30 Skidskytte. Herrar, masstart. 
14.10 Vinterstudion. 
14.30 Skicross. 
15.50 Fotboll. Gruppspel.
18.00 Rapport. 
18.10 Regionala nyheter. 
18.15 Landet runt. 
19.00 Sportspegeln. 
19.30 Rapport. 
19.55 Regionala nyheter. 
20.00 Mästarnas mästare. 
21.00 Brottet. 
22.00 Barnläkarna. 
23.00 The big C. 
23.30 Rapport. 
23.35–6.00 Nattsändningar.

8.05 Hitlers upp-
gång och fall. (R) 
9.00 Rapport. 
9.05 Merlin. (R) 
9.50 Gå fi nt i koppel. (R) 
10.00 Rapport. 
10.05 Gudstjänst. 
10.50 Det söta livet. (R) 
11.00 Rapport. 
11.05 Korrespondenterna. (R) 
11.35 Skidor. Damer, 30 km fristil.
12.15 Rapport. 
12.20–13.15 Alpint. Damer.
13.25 Vem vet mest? (R) 
15.55 Rapport. 
16.00 Årets bästa operor.
17.00 UR. 
18.00 Hitlers kvinnor. (R) 
18.55 K-märkta ord. (R) 
19.00 Afrika. 
19.50 Lenas resor.
20.00 Babel. 
21.00 Aktuellt. 
21.15 Agenda. 
22.00 Sportnytt. 
22.10 Dokument utifrån. 
23.10 Ridsport: Världscuphoppningen.
0.10–3.35 Nattsändningar.

6.00 Nanny. 
6.30 Ska du säga. 
7.00 Better with you. 
7.30 Up all night. (R) 
8.00 Whitney. (R) 
8.30 Hot in Cleveland. (R) 
9.00 Happily divorced. (R) 
9.30 Baggage. 
10.00 Drop dead diva. 
11.00 Extreme home makeover. (R) 
11.55 Ska du säga. (R) 
12.25 Djurakuten. (R) 
14.25 Gordon behind bars. (R) 
15.25 Patrik möter. (R) 
16.25 Stockholm brinner. (R) 
17.25 Lyxfällan. (R) 
18.25 Kändishoppet. (R) 
19.55 Keno. 
20.00 Bones. 
21.00 Karate kid. 
23.55 Pluras kök Spanien. (R) 
1.15 Rena rama turen. 
3.00–6.00 Nattsändningar.

5.55 Barnprogram. 
7.55 Nyhetsmorgon. 
11.30 Fångarna på fortet.
13.00 Bygglov. (R) 
14.00 Sportcentralen. 
15.00 Studio: Bandy. 
15.25 Bandy. Final. 
16.20 Studio: Bandy. 
16.30 Bandy. Final. 
17.30 Studio: Bandy. 
18.00 Ice road truckers: Dödens väg. 
19.00 Nyheterna. 
19.10 Sporten. 
19.25 Vädret. 
19.30 Kalla fakta. 
20.00 Kontoret. 
21.00 Johan Falk: Leo Gaut. 
22.00 Nyheterna. 
22.05 Vädret. 
22.15 Johan Falk: Leo Gaut, forts. 
23.15 Fotbollskanalen Europa. 
0.00 Dicte. (R) 
1.00 The following. (R) 
2.00 Down to earth. 
3.40 –5.15 Nattsändningar.

6.05 Good morning, 
Miami. 
6.30 Förhäxad. 
7.20 Brothers & sisters. 
8.10–8.35 Good luck 
Charlie. 
9.00 America’s funniest home videos. 
9.25 Gilmore girls. 
10.20 Greek. 
11.20 Joey. 
11.45 Showbusiness. 
12.45 Cougar town. (R) 
13.15 Body of proof. (R) 
14.10 Kourtney & Kim i New York. 
15.10 Real housewives of New York. 
16.10 Arrow. (R) 
17.05 Grey’s anatomy. (R) 
18.00 Sofi as änglar. (R) 
19.00 Min man kan. 
20.00 Gordon’s kitchen nightmares. 
21.00 Meet the Parents – Little Fockers. 
22.55 Criminal minds. (R) 
23.55 Red Widow. (R) 
0.50 CSI. (R) 
1.45 What’s Eating You. 
2.45–6.00 Nattsändningar.

 MÅNDAG 18/3

6.00 Rapport. 
6.05 Sportspegeln. 
6.25 Gomorron.
10.00 Landet runt. (R) 
10.45 Sverige. (R) 
11.15 En bondes längtan. (R) 
11.30 Sportspegeln. (R) 
12.00 Mästarnas mästare. (R) 
13.00 The big C. (R) 
13.30 Smartare än en femteklassare. 
14.30 Räkna med bråk. 
16.05 Gomorron Sverige. 
16.35 Familjehemligheter. 
17.30 Sverige idag. 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 
18.10 Regionala nyheter. 
18.15 Fråga doktorn. 
19.00 Kulturnyheterna. 
19.15 Regionala nyheter. 
19.30 Rapport. 
20.00 Drömmen om landet. 
21.00 Molanders. 
21.45 Nittiotalisterna: Mitt namn är 
Jonas. 
22.00 Game of thrones. 
22.55 Dag. 
23.20 Rapport. 
23.25 Familjehemligheter. (R) 
0.20 Mord i paradiset. (R) 
1.20 Barnläkarna. (R) 
2.25 –6.00 Nattsändningar.

8.05 Hitlers kvinnor. 
9.00 SVT Forum. 
16.20 Via Sverige. 
16.35 Gudstjänst. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Det vilda Hamburg. 
18.45 Hjortkalven. 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 Lögnen. 
20.00 Vetenskapens värld. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.15 Snökajtning: Remi Meum i 
medvind. 
22.45 Journalister i krig. (R) 
23.40 Kulturnyheterna. 
23.55–0.40 Agenda. (R)  Nattsänd-
ningar.

6.00 Top model. (R) 
6.55 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.20 Lyxfällan. (R) 
9.20 Våra bästa år. 
10.10 Extreme home makeover. 
11.05 The real housewives of Atlanta. 
12.05 Hell’s kitchen USA. (R) 
13.00 Lyxfällan. 
14.00 Project runway. 
15.00 Top model. 
16.00 The real housewives of Atlanta. 
17.00 How I met your mother. 
18.00 Hell’s kitchen USA. 
19.00 Djurakuten. (R) 
20.00 Nashville. 
21.00 Top model Sverige. 
22.00 Project runway. 
23.00 The mentalist. 
0.00 Sex and the city. 
0.35 Navy CIS. 
1.30 How I met your mother. (R) 
2.25 Jims värld. (R) 
2.50–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Efter tio. 
11.35 Hem till gården. 
12.45 Holby city. 
14.00 Tinas trädgård. 
14.30 Judys domstol. (R) 
15.00 Bygglov. (R) 
15.55 Vad blir det för mat. (R) 
16.25 Farmen. (R) 
17.00 Äntligen hemma. (R) 
18.00 112 – på liv och död. (R) 
19.00 Nyheterna. 
19.15 Lokala nyheter. 
19.20 Väder. 
19.30 Halv åtta hos mig. 
20.00 Familjen annorlunda. 
21.00 Dicte. 
22.00 Nyheterna. 
23.00 Jenny Strömstedt. 
0.00 Familjen annorlunda. (R) 
1.00 Alcatraz. (R) 
2.00–5.15 Nattsändningar.

6.05 Good morning, Mi-
ami. 
6.30–9.00 Vakna.
9.30 Biggest loser. (R) 
10.25 Desp housewives. 
11.20 Sjunde himlen. 
12.15 Frisörakuten. 
13.15 Ellen DeGeneres show. 
14.10 Familjen Kardashian. 
15.10 One Tree Hill. 
16.05 Unga mödrar. 
16.35 AFHV.
17.05 Biggest loser. 
18.00 The middle. 
18.30 Vänner. 
19.00 2 1/2 män. 
19.30 The Big bang theory. 
20.00 Ullared. 
21.00 CSI. 
21.55 Hissen – med Filip & Fredrik. 
22.55 The Big bang theory. (R) 
23.25 2 1/2 män. (R) 
23.55 Criminal minds. 
0.50 Ullared. (R) 
1.50 Dark blue. 
2.50 Monk. 
3.35–6.05 Nattsändningar.
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Michaela Lind, 32
år, Lidingö, sjuk-
sköterska:

– Som gammal
elitsimmare är
det lätt, jag älskar
att träna och mår
dåligt om jag inte
gör det.

Hur håller du motivationen
uppe för att orka fortsätta
träna?

Johan Sköld, 38 år,
säljare, Nacka:

– Träning ska
vara kul, jag spe-
lar mycket
squash. Nu när jag
börjar närma mig
40 är det viktigt
att hålla sig i
form.

Lankie Lindgren,
33 år, Nacka,
sjuksköterska:

– I början var
målet att gå ner i
vikt, men nu är
träningen kul.
Man gör något för
sig själv. 

Peter Nehlmark,
55 år, arbetar
med IT:

– Min motiva-
tion är att jag all-
tid har ett mål,
mitt mål nu är att
jag åker Vasalop-
pet varje år.

NVP SISTA FRÅGAN:

Läs vår temabilaga om
hälsa och skönhet.












