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Inbrottsvåg fortsätter
att svepa över Nacka
NACKA Nacka upplever en av de värsta inbrotts -
månaderna sedan 80- och 90-talet. Jämfört med
december förra året har fler än dubbelt så många

inbrott anmälts. Under början av året har anmäl-
ningarna fortsatt att strömma in.

➤ 6

Full snurr för Gustavsbergsporslin i Japan
NÄRINGSLIV Under 2013 vände hushållsporslinsfabriken i Gustavsberg minus till plus. Inte minst
tack vare försäljningen i Asien. Värmdöporslinet är framförallt glödhett i Japan. ➤ 21

Folkets röst kan
bli svårtolkad
VÄRMDÖ I maj ska Värm-
dö folkomrösta om skol-
organisationen. Men själva
frågeställningen kan bli ett
problem. Den vaga formu-
leringen gör att utrymmet
för tolkning kan bli stort,
menar ansvariga tjänste-
män.

➤ 20

Uppmanades flytta till exfrun
SKÄRGÅRDEN Flytta hem till din före detta fru i stan så
får du hemtjänst fyra gånger om dagen, annars blir det bara
en gång om dagen. Det beskedet fick 67-årige Johan Ståhl
på skärgårdsön Gällnö av kommunen. ➤ 12

FOTO: JENNY FREJING

KULTUR 22-23

Overkligt verklig
videovandring

FISKSÄTRA 17

Folk i fokus när
Fiskis fyller 40

KULTUR & NÖJE 23

Värmdökille 
i Wild kids

NYHETER 7

Naziskylt över
rondell vid Forum

SPORTEN

Iskall jakt på
minsta materian
NACKA Per Olof Hulth är en
av tre Nacka- och Värmdö-
bor som försöker nå ny kun-
skap om universums allra
största händelser, genom att
studera den allra minsta ma-
terien. Till sin hjälp har de
ett en kubikkilometer stort
observatorium, djupt nere i
sydpolens is. ➤ 18-19

Ny plan ska få
fart på cyklande
NACKA Du ska cykla mer.
Det vill Nacka kommun,
som nu har tagit fram en
plan för hur det ska gå till.
Faktasamlingen har tjänste-
männen utfört när de varit
ute och cyklat. 

➤ 14-15

Besöksadress Värmdövägen 205,  Nacka 
Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 
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Kritiska röster
om barnhospice
NACKA Barnhospicet Lilla
Erstagården får kritik från
både föräldrar och personal.
Det efter att kvaliteten på
vården anses ha blivit dra-
matiskt mycket sämre. Som-
liga föräldrar har nu valt att
vårda barnen hemma. Ersta
diakoni tycker däremot inte
att det finns skäl för oro.

➤ 10-11

”Brottsligt att stänga
båtbottentvätt” ➤ 4

Debatt

MED HAMMARBY SJÖSTAD NVP.seLäs även:

NACKA/VÄRMDÖ
Innebandyderbyt mellan
Nacka Wallenstam IBK och
Värmdö IF slutade 6-6 inför
350 åskådare i en fullsatt
Ormingehall. ➤ 29

Oavgjord
publikfest
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N
ackas starke man Mats Ger-
dau, M, hör inte till Sveri-
ges mest kända kommun-

politiker. Åtminstone sett till en
rankning gjord av Dagens Samhäl-
le. När tidningen listar de 50 mest
omskrivna kommuntopparna
hamnar han först på 33:e plats.

I artikeln konstateras att i vissa
av Stockholms kranskommuner
råder ”djupaste medieskugga”.
Det är ju inte kul att läsa om man
jobbar på en tidning i en sådan
kommun. Men vi bidrar trots allt
med att lysa upp i mörkret.

Mats Gerdau förekom under för-
ra året i 169 tidningsartiklar, en-
ligt Dagens Samhälles granskning.

Mil efter ettan Johan Persson, S, i
Kalmar – som toppar listan med 
1 008 pressklipp. Där finns också
betydligt fler lokaltidningar.

Jag beslöt mig därför att se vad
vi gjort för att sätta ljuset på Nack-
as högste beslutsfattare. Det visa-
de sig att Gerdau förekom i 75 ar-
tiklar i NVP under förra året. En
stor del av övriga träffar lär vår
konkurrent Mitt i Nacka ha bidra-
git med, sedan spridda skurar i öv-
riga medier. Förmodligen mest i
artiklar om Slussen och t-banan.
Mats Gerdau är ändå mer omskri-
ven än kommunalråden i Lidingö,
Täby och Huddinge tillsammans.

I samma nummer av Dagens
Samhälle finns en annan rankning
av kommunernas toppolitiker.
Där klarar sig Stockholm betydligt
bättre, åtta av tio av de bäst betal-
da kommer härifrån. Fyra på lis-
tan är Mats Gerdau.

Nackas toppolitiker
doldis i mediebruset

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.

Stockholms stad har tagit
till en nödlösning för
Nacka- och Värmdöresenä-
rernas bussterminal och har
planerat för en busstermi-
nal insprängd i Katarinaber-
get vid Slussen. På grund av
utrymmesskäl måste den
placeras fyra meter under
havsnivån. Till alla tekniska
utmaningar, som Stock-
holms stad är medveten om,
hör den påverkan spräng-
ningarna kan ha på angrän-
sande underjordiska utrym-
men, närbelägna byggnader
och den känsliga bebyggel-
sen ovanpå Katarinaberget.
Det finns ett starkt mot-
stånd mot detta högriskpro-
jekt bland boende på ber-
get, pendlare m.fl och buss-
terminalen har överklagats i
ett par instanser. Stockholm
stads terminalprojekt i Ka-
tarinaberget innehöll så
många fel att Mark- och mil-
jödomstolen beslöt att upp-
häva detaljplanen för buss-
terminalen utan att sam-
mankalla till någon över-
läggning, vilket är ovanligt.
Trots det har Stockholms
stad beslutat att överklaga
domslutet, men vill ha an-
stånd med motiveringen till
den 7 mars för att kommun-
styrelsen skall hinna ha ett
sammanträde och sanktio-
nera detta. Det är en ren
formalitet eftersom det är

Alliansen i Stockholm som
står bakom förslagen Nya
Slussen och bussterminalen
i Katarinaberget och som
också har majoritet i kom-
munstyrelsen. Nacka- och
Värmdöborna har aldrig till-
frågats, men om ni fick väl-
ja, vad skulle ni föredra, en
bussterminal i gatunivå
med dagsljus och utsikt
över Saltsjön från vänthal-
len som finns i Slussen Plan
B:s förslag, eller en terminal
djupt nere i Katarinaberget
med krångliga utrym-
ningsvägar och längre av-
stånd till tunnelbanan? Ett
gemensamt intresse för alla
som bor i länet är att ifråga-
sätta att mer våld än nöd-
vändigt används för att byg-
ga en bussterminal, trafiksi-
tuationen under ombyggna-
den som blir mycket besvär-
lig och att miljarder som
kunde användas på ett bätt-
re sätt läggs ner på detta
byggprojekt. När T-banan
är utbyggd minskar dessu-
tom behovet av terminalen.
Alliansen i Stockholm är an-
svarig för Nya Slussen och
kommer att förlora på det-
ta. Det är ni som ger politi-
kerna jobb. Kräv ett bättre
förslag än Stockholmsalli-
ansens bussterminal från
era egna politiker!

Gudrun Holmgren 

Vi kan kräva mer
av våra politiker

INSÄNT 

LÄSARBILDEN

Till ”Mörkrädd förälder”:
Ja, rädsla kan ta olika for-
mer. Visst är det viktigt med
bra belysning, men ditt av-
färdande av Ekedalsskolan i
största allmänhet är både
onyanserat och orättvist. Att
blanda ihop eventuella bris-
ter i skolresultat med skol-
gårdens belysning skapar
bara negativ uppmärksam-
het. Vad kommer det för
gott av det? Använd istället
din ilska och frustration
konstruktivt, engagera dig,
kom med förslag på förbätt-
ringar av skolans verksam-
het! Med egna erfarenheter
av en ganska torftig och en-
sidig skolgång under 80-ta-
let kunde jag inte föreställa

mig hur nöjd jag skulle
komma att bli som förälder
till två barn på Ekedalssko-
lan. Med stor lust tar mina
barn till sig ny kunskap, i
grupper med mestadels
trygga och lekfulla barn,
som med olika förutsätt-
ningar bemöts utifrån sina
behov så långt det är möj-
ligt. När vi är med våra barn
i skolan slås vi av både lärar-
nas och fritidspersonalens
genuina engagemang. Låt
oss lyfta Värmdös skolor,
och tillsammans skapa en
bra skolgång för våra barn.
Vi ser fram emot ett fortsatt
gott samarbete med skolan
och en förhoppningsvis lite
mer upplyst debatt! Anna

Upplyst debatt, tack

ANDERS MILDE

anders.milde@nvp.se

VECKANS TISTEL
Vad händer med Posten?
Jag la på ett brev vid Coop,
Värmdö Marknad, tisdagen
den 7/1. Adressaten bor i
Saltsjö-Boo. Torsdagen den
9/1 har hon fortfarande inte
fått mitt brev! Sorgligt, Pos-
ten, det SKA ju komma fram
dagen efter!

Eva Fahlén

Läs hela inlägget på:
Fisksatrabloggen.se

Från bloggarna

Skördetid! Den 8 januari skördade boende och personal på
äldreboendet Båthöjden Plaza sina odlingslådor ute. ”Det
växer för fullt, morrötter, rädisor, sallad och kryddor. Våra
boende säger att de inte har varit med om att skörda grönsa-
ker utomhus i januari någonsin”, skriver biträdande verk-
samhetschefen Sölve Solberg, som också har tagit bilden.
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Tynningöborna vill tillhöra
Värmdö. Något NVP-läsarna
haft synpunkter på.

Jag tycker inte man ska
stanna vid Tynningö. Slå
ihop Värmdö och Vaxholm
till en gemensam kommun.
Dom kompletterar varand-
ra på ett mycket bra sätt. 

Jalle

Har de verkligen utvärde-
rat Värmdö ordentligt...?

Micke

Ännu bättre vore att slå
ihop Nacka, Värmdö, Vax-
holm och Österåker kom-
muner, men tyvärr går inte
trenden åt det hållet. 

Naturvän

Kommentarer 
från NVP.se

”Nu söker vi
ny Fiskisblogg-
are på NVP.se!”

Det är inte bara resultaten iskolan som gör en mörk-
rädd. När eftermiddags-
mörkret faller förvandlas
skolgården på Ekedalssko-lan i Gustavsberg till en
mörk och skrämmande platsatt vara på. För både barn
och vuxna. Ofta är lamportrasiga och lyser inte alls –och de lampor som finns ly-ser bara med ett svagt skenupp små öar på skolgården.Resten ligger i kompakt

Allt för mörkt på skolgården
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Ekedalsskolan – före mörkrets inbrott.  FOTO: JENNY FREJING
gatlamporna på andra sidan– på bilvägen. Detta är vårab

lans skolgård? Om inte berjag dig att besöka k l

NVP från 31 december förra året.

Det är
snålt med
istid för
allmän-
heten i
Nacka!

Främst
hockey-
klubbar lägger beslag på
merparten av ishallar och
konstfrusna banor. Denna
högljudda klick (i dubbel be-
märkelse) utgör några pro-
mille av befolkningen.

Medan barnfamiljer och
motionärer (= skattebetala-
re) får samsas om några strö-
tider per dag, då det är knök-
fullt på banorna.

Claes Göranson
Boo

Fler istider för
vanligt folk!

FOTO:

ARKIV
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NVP DEBATT
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.

Mensättravägen 36, Saltsjö-Boo
www.bookfum.se

För anmälan och information, mail: 
tennisskolan@bookfum.se eller ring 
tel. 070-727 85 06 eller 070-474 55 21.

Vi har även motionsgruppspel för herrar,
mail: tennisskolan@bookfum.se 
eller ring 070-727 85 06

Tennis-Lekis ......
Minitennisskola.. 
Tennisskola ........
Vuxentennis .......

Från 4 år och uppåt
7 - 9 år, måndag - söndag
Från 7 år måndag - söndag
Dagtid, kvällar och helger
(Privatundervisning eller grupper)

Tennis:

STRÖMMA OUTLET
STOCKHOLMS STÖRSTA SORTIMENT
TILL STOCKHOLMS LÄGSTA PRISER

JÄTTEREA
PÅ ALLT

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

Påslakanset satin flanell
Egyptisk bomull, percale Fr. 149:-

VI REAR OCKSÅ 
Underlakan i Satin, Percale och Egyptisk Bomull Fr 99:-

Prydnadskuddar i 300 Olika Motiv Fr 99:- 
Plädar Fr 99:- Morgonrockar Fr 299:- Sovkuddar Fr 69:- 
Microfibertäcken 399:- Frotte Fr 25:- Badlakan Fr 99:-
Sherpaplädar Badrumsmattor Fr 99:- Kökshanddukar, 

Grillvantar, Grytlappar Rea Stora Tavlor, Seglarmotiv, 
REA på bra småmöblerLaundrybags, Teakmöbler, 

Present, Överkast, Lyktor, Golv & Bordstativlampor, Ljus

Det är inte utan att vi i flera
beslutssituationer funnit det
nödvändigt att genom reser-
vationer och protokolls-
anteckningar ha en annan
åsikt än våra koalitionspart-
ners.

Det kan inte vara mening-
en att fastighetsägare vid
byggnation skall behöva
spränga bort flera hundra
kubikmeter berg, för att inte
få möjlighet att göra ett
mindre intrång p strand-

skyddet. Ett strandskydd
som ofta är otillgängligt för
både djur och människor. 

Det kan inte vara mer mil-
jövänligt att spränga bort
hundratals ton berg för att
man inte får inkräkta på
strandskyddet fem till tio
meter. 

Vi menar att fastighets-
ägarnas rätt till sin egen
mark skall vara mer tillgo-
dosedd än den möjlighet
som ges genom en rådande

och alltför stelbent lagstift-
ning.

Tillika har vi inom Värm-
dö kommun många bergs-
trappor ner till strandkan-
ten. 

Ofta är besluten för till-
stånd att bygga en bergs-
trappa förhållandevis god-
tyckliga. Vi menar att man
skall hålla någon form av 
likarättsprincip för till-
ståndsgivning av trappa på
egen tomt. 

Har en fastighetsägare gi-
vits tillstånd inom ett områ-
de, ska naturligtvis även
andra fastighetsägare inom
området få samma möjlig-

het till tillståndsprövning. 
Även här ser vi gärna indi-

viduella lösningar.
Vi menar även att de båt-

tvättar vi har inom Värmdö
kommun skall få fortsätta
med sina verksamheter. För
oss är det självklart att vi
som kommun skall stimulera
dess ägare att vidareutveckla
tvättarna så att de inom en
rimlig framtid når de krav
som våra miljölagar ställer. 

Att lägga ner igångvaran-
de tvättar, menar vi, är ett
miljörättsligt brott.

P-O Fransson, Jan Dolk
Kristdemokraterna

VÄRMDÖ KD vill att större hänsyn tas till indivi-
den i bygg-, miljö- och samhällsplanering.
Bland annat anser de att det är barockt att kom-
munens enda båtbottenstvätt måste stänga.

Beslut får omvänd effekt

I oktober berättade NVP att
Värmdös enda båtbotten -
tvätt, i Kolström, tvingas
stänga på grund av att den
inte klarar miljökraven. Ett
beslut som påverkar miljön
negativt, anser KD.

FOTO: JENNY FREJING





NVP NYHETER

Knivrånare slog
till mot ung man
SALTSJÖBADEN En 20-årig
man rånades under fredags-
natten i Saltsjöbaden. Råna-
ren hotade honom med
kniv. Brottet, som ägde rum
på Vinterbrinksvägen, kom
till Nackapolisens känne-
dom klockan 00:40. Råna-
ren tog 20-åringens mobilte-
lefon, jacka och plånbok.
Polisen saknar signalement.

Snowracerfärd
slutade i krock
BJÖRKNÄS En 11-årig pojke
på snowracer blev på lör-
dagseftermiddagen påkörd
av en bil. Pojken åkte snow-
racer i en pulkabacke som
slutar på Talluddsvägen.
Han fördes till sjukhus med
ambulans. Tack vare att kol-
lisionen skedde i låg hastig-
het fick han inga allvarliga
skador, enligt polisen.

RUT och ROT 
populärt i Nacka 
NACKA/VÄRMDÖ Näst efter
Stockholms kommun köps
överlägset flest RUT-tjänster
i länet i Nacka,visar statistik
från Skatteverket. 9 000
RUT-avdrag gjordes i Nacka
2013. Sammanlagt betalade
Skatteverket tillbaka 67 mil-
joner. I Värmdö köpte 2 558
personer RUT-tjänster. I bå-
da kommunerna ökade an-
vändningen av RUT jämfört
med 2012. Även när det gäl-
ler ROT-avdrag ligger Nacka
tvåa i länet, efter Stock-
holm, med 11 377 köpare.

Ny chef utsedd
för stadsbygget
NACKA Nacka har utsett en
ny stadsbyggnadsdirektör,
som i april efterträder An-
ders Ekengren. Hon heter
Gunilla Glantz och har den
senaste tiden varit biträdan-
de strategichef på Trafik-
förvaltningen (SL).

NOTERAT

LÖRDAG
13.40 En chaufför lämnar
nyckeln i lastbilen och går
och levererar varor till Ica
i Sickla. När han kommer
tillbaka är lastbilen borta.
23.30 En husägare kom-
mer hem och upptäcker
att inbrott ägt rum i huset
på Evalundsvägen i Älta.
Ytterligare två inbrott
upptäcks i området i hel-
gen, ett på samma gata
och ett på Alpvägen.

SÖNDAG
15.06 En man grips av väk-
tare efter att ha stulit klä-
der och andra varor för
flera tusen kronor i olika
butiker i Sickla köpkvarter.

HELGEN I
KORTHET

6 NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 14 JANUARI 2014

REPORTAGE 18-19
»Om två partiklar av mörk materia kolliderar inne i solen bildas neutriner»

Händelsen inträffade i april i
fjol på ett gruppboende för
personer med psykiska funk-

tionsnedsättningar. Under
frukosten tappade mannen
humöret sedan en ny sköta-

re, en 61-årig man, påpekat
att 47-åringen tagit fler smör-
gåsar än vad som var tillåtet. 

Blålila i ansiktet
Responsen blev att den åta-
lade direkt slog till skötaren i
ansiktet och därefter koppla-
de grepp om skötarens nacke
och brottade ner honom på

golvet. Enligt förundersök-
ningen utnyttjade 47-åring-
en sin kroppsvikt på 130-150
kilo för att strypa all lufttill-
försel för skötaren. Han slu-
tade först när en kvinnlig
skötare kom och lugnade ner
honom. 

Kvinnan har i förhör upp-
givit att skötarens ansikts-

färg då var blålila. Hennes
uppfattning är att skötaren
inte skulle ha klarat sig om
hon inte talat mannen till rät-
ta. 

47-åringen utdelade slutli-
gen fem knytnävsslag i ansik-
tet på skötaren.

INGEMAR LUNDIN

VÄRMDÖ
En 47-årig Värmdöbo står åtalad för försök till
mord. Detta sedan mannen, som har schizo-
freni, försökt kväva en skötare till döds. En al-
ternativ brottsrubricering är grov misshandel.

Åtalas för mordförsök på gruppboende

NACKA
Under jul träffade in-
brottsvågen Nacka. 
I början av året fort-
satte den skölja över
kommunen. Polisen
beskriver situationen
som extrem.

– Just nu är det rik-
tigt illa, säger Patrik
Lillqvist på Nackapo-
lisen.

Den här vintern har hittills va-
rit gynnsam för inbrott. Väd-
ret har varit milt, ingen snö
har lyst upp och avslöjat tju-
ven. Samtidigt misstänker po-
lisen att en eller flera inbrotts-
ligor riktat in sig på Nacka.

– För tillfället kan vi se att
det är ett ökat intresse för
Nacka. Det är extremt myck-
et inbrott, just nu är det rik-
tigt illa. Vi får backa till 80-
eller 90-talet för att hitta lik-
nande siffror, säger Patrik
Lillqvist, chef på kriminalun-
derrättelsetjänsten i Nacka.

46 hushåll i Nacka hade in-

brott under december, en
stor andel av dem under jul-
helgen. Värst drabbade är
Boo och Saltsjöbaden.

– Klassiskt, de följer de sto-
ra vägarna. De områdena är
också mest utsatta historiskt,
säger Kent Dypbukt på un-
derrättelsetjänsten.

Polisen behöver hjälp
Det nya året har inte börjat
bättre. Första fredagen i ja-
nuari fick polisen in sju an-
mälningar om villainbrott på
en dag, vilket var tre inbrott
fler än Värmdö hade under
hela december månad. Trots
att polisen grep en misstänkt
gärningsman i Saltsjöbaden
samma dag, slutade inte in-
brotten att öka. Hittills har
25 anmälningar inkommit.

– Två inbrott om dagen är
lite väl saftigt. Vi behöver
hjälp från allmänheten. När
man ser något man tycker är
misstänkt ska man ringa po-
lisen, säger Patrik Lillqvist.

Brian Kylén, ideell samord-
nare för Grannsamverkan
mot brott i Duvnäs, får fler

samtal om inbrott än de fles-
ta. Både från boende och från
närpolisen i Ektorp. 

– Jag är länken mellan po-
lisen och de boende. Jag tar
emot information från poli-
sen och sprider den vidare till
kontaktombuden, och vice
versa, säger han.

Bara Duvnäsområdet med
850 hushåll, består av 22 om-
råden, och har 30 kontakt-
ombud. Så, många samtal
blir det. Efter över sju år som
samordnare har han börjat
förstå inbrottens logik. 

– Det bygger på att jag har
mycket information om vad
som händer och kan föreslå
vettiga åtgärder. Kontakt-
ombuden hjälper till att skö-
ta det vardagsnära, som att
tömma brevlådor, och att

lägga sopor i varandras sop-
tunnor när grannar är borta. 
Hur ska man hålla inbrotts-
tjuvarna borta?

– Huset ska se ut som att
det är bebott, och att någon
är hemma. Det är enkla saker
som att taklampan är tänd på
kvällen. Men är lampan tänd
klockan fyra på natten, så ge-
nomskådar tjuven det.

Brian Kylén betonar vikten
av larm, kameror och skal-
skydd. Men det gäller att an-
vända skydden rätt. 

Tar sig in – trots lås
– Det är inte lätt att hålla tju-
varna borta. Jag har ett väl-
digt dåligt lås, för jag vet att
tjuven tar sig in ändå. Det har
heller ingen betydelse om
folk har larm, om det inte

också finns ett i sovrummet.
Det är där guldet finns. Och
de vet om att de har sju mi-
nuter på sig innan polisen
kommer, säger Brian Kylén.

Däremot finns många sätt
att skydda de mest värdefulla
ägodelarna. Bra skal-skydd,
som kassaskåp som sitter fast
i väggen, kan vara svåra att få
upp på kort tid. Och stöld-
märkning av dyrgriparna kan
binda gärningsmannen till
brottet.  Vill man avskräcka
tjuven kan man montera
övervakningskameror kor-
svis, men allra viktigast är att
grannarna är vaksamma.

– Vi uppmanar boende att
hålla ögon och öron öppna.
En misstanke behöver inte
vara stark, ring polisen!

GUSTAV GRÄNDEBY

Inbrottsvågen fortsätter
Värsta siffrorna sedan 90-talet. Polisen: ”Extremt mycket”

2009 2010 2011 2012 2013
Nacka 18 19 32 22 46
Värmdö 6 4 6 16 4

Inbrott och försök till inbrott under december
Brian Kylén är  samordnare för Grannsamverkan
mot brott i Duvnäsområdet, och har genom åren fått
bra koll på vad man kan göra för att undvika inbrott.

FOTO: JENNY FREJING

Saltsjöbaden: Neglinge udde (två inbrott),
Morabergsvägen.
Älta: Evalundsvägen (två inbrott), Alp-
vägen, Sävsångarvägen.
Boo: Björkholmsvägen (två inbrott), Norr-
holmsvägen (två inbrott), Uttervägen, Ring-

duvevägen, Blåmesvägen, Liljekonvaljens
väg, Sockenvägen, Värmdövägen, Lagnö-
vägen.
Nacka: Västra Henriksborgsvägen (tre in-
brott), Krokvägen, Östra Henriksborgs-
vägen, Ekgränd, Klippvägen.

25 anmälningar på 12 dagar – här har inbrotten i januari i år skett



Misstanke om
mord avskriven
INGARÖ När en äldre kvinna
påträffades död i ett hus på
Ingarö natten mot juldagen,
misstänktes först kvinnans
man för mord. Nu är förun-
dersökningen nedlagd, och
misstanken avskriven. Det
är oklart vad som orsakade
kvinnans död.

Man slog hund 
– får djurförbud
FISKSÄTRA En man från
Fisksätra får djurförbud.
2010 ska han ha slagit sin
hund med knytnävsslag, 
varefter hunden fick avlivas.
2012 dömdes han för djur-
plågeriet.

Inbrott på 
golfklubb
SALTSJÖBADEN Saltsjöbad-
ens golfklubb utsattes för in-
brott under natten mot förra
måndagen. En granne hörde
hur glas krossades och larm-
ade polisen, som skickade
två patruller, men inte hitta-
de gärningsmännen. In-
brottstjuvarna hade krossat
ett fönster till restaurangen
och tagit sig in med stege.

NOTERAT
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NVP har tidigare skrivit om
hur Duvnäs skolas kök var så
dåligt skött att det fick stäng-

as med en veckas varsel i sep-
tember. Det är fastighetskon-
toret som hyr ut lokalerna,

och fastän bristerna påtalats
gjordes inget på sex år. 

När miljö- och stadsbygg-
nadsnämnden beslutade att
köket omedelbart var tvung-
et att stängas hade bland an-
nat fukt och mögel trängt
igenom väggar och golv och
avloppsledningar och brun-

nar läckte. 15 miljoner har
nu avsatts för att bygga om
köket. 

Kök och matsal byggs om
För Skuru skolas del måste
både kök och matsal byggas
om, och dessutom ska ett
nytt sophus byggas. Det här

kommer att kosta ungefär
16, 5 miljoner. 

Miljö- och stadsbyggnads-
nämnden utfärdade ett före-
läggande mot skolan i sep-
tember, eftersom under-
hållet var kraftigt eftersatt. 

HANNA REINHOLDSSON 

Notan för skolköken: Över 30 miljoner

Tidningsman
måltavla
för naziskylt
NACKA
Aftonbladets chef-
redaktör Jan Helins
namn, följt av en
hängd gubbe och ett
hakkors. Det budska-
pet stod att läsa på
en skylt upphängd
vid Nacka Forum.

Skylten hängde i torsdags i
en ställning ovanför Vikdals-
vägen, på bron mellan Nacka
strand och första Forumron-
dellen.

– Personal från kommunen

tog ner skylten. De brotts-
rubriceringar som är aktuel-
la är olaga hot och hets mot
folkgrupp, säger Patrik Lill-
qvist, kommissarie på Nacka-
polisen.

Magnus Ringman, perso-
nalchef på Aftonbladet, häl-
sar att Jan Helin inte vill ut-
tala sig om händelsen.

– Vi kommenterar aldrig
säkerhetsfrågor.

Ungefär samtidigt togs en
liknande skylt ner i Tyresö.
På den skylten stod dock ing-
et personnamn.

INGEMAR LUNDIN

NACKA
Åratal av bristande underhåll i skolköken i
Duvnäs skola och Skuru skola har nu fått sin
prislapp. Drygt 30 miljoner kommer renover-
ingen att kosta. 

Skylten hängde på ställningen med trafikskyltar över vägen vid en av rondellerna vid Nacka
Forum (byggnaden nere till vänster i bild). FOTO: JENNY FREJING



Skola måste
städa bättre
GUSTAVSBERG Personal och
föräldrar har under en tid
varit oroliga över dålig luft
och eventuellt mögel i Vita
huset på Ekedalsskolan. 

Nu har två provtagningar
gjorts. Den tillförordnade
rektorn skriver till engage-
rade föräldrar att provsva-
ren inte visar på mögel. Dä-
remot finns sporer i luften
och en något förhöjd parti-
kelhalt. 

Därför ska man städa ex-
tra noga och byta ventila-
tionsfilter oftare. 

Föräldrarna påpekar även
att 100 barn får dela på två
toaletter. Den tillförordnade
rektorn svarar att toalett-
bristen ska utredas och lösas
av samhällsbyggnadskonto-
ret.

22-åring åtalad
för våldtäkt
GUSTAVBERG En 22-årig
man i Gustavsberg står åta-
lad för våldtäkt. 

Enligt åklagaren ska 22-
åringen ha tilltvingat sig sex
genom att slå och ta stryp-
grepp på den kvinnliga
målsägaren. 

Händelsen inträffade ti-
digt i december 2013. Enligt
åklagaren har målsägaren
tillfogats sår, svullnader och
smärta. 22-åringen nekar
till brott.

NOTERAT
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1. Man fick buken klämd
på Ica Maxi

2. Äldre man misstänkt
för mord på juldagen

3. Sju villainbrott under
fredagen

4. Hemmagjord bomb för-
störde busskur

5. Tjuvar kastade in
sten i villa

Mest läst på
NVP.se (3-10 jan)

I dag är sträckan mellan
Farstabron och Mölnviksron-
dellen 2+1-väg. Som många
pendlare vet, är framkomlig-
heten begränsad i rusnings-
tid. Nu vill flera myndigheter
se en ändring.

I sitt förslag till länsplan,
som kom i december, lyfter
länsstyrelsen fram sträckan
som prioriterad. Man vill att
77 miljoner avsätts för att
med start 2015 förbättra
framkomligheten. Det bör
ske genom breddning till
2+2-väg mellan Mölnvik och
Farstabron, där de högra

körfälten reserveras för bus-
sar. Samma förslag framför-
des tidigare under året av
Värmdö kommun i ett yttran-
de om länsplanen.

Bäst på busspendling
På Trafikverket har frågan
varit aktuell under lång tid,
berättar Frida Foley, sam-
hällsplanerare på Trafik-
verket region Stockholm.

– Vi har ihop med Värmdö,
Nacka och Trafikförvaltning-
en (SL) genomfört en åt-
gärdsvalsstudie för väg 222.
Framkomlighetsproblemen

för buss mellan Mölnvik och
Insjön är en av de brister som
konstaterades i den studien,
säger hon och fortsätter:

– Värmdöborna är bland
de bästa i länet att arbets-
pendla med buss. Så vi har
länge sett att det är angelä-
get att förbättra framkomlig-
heten, framför allt för bus-
sarna. För några år sedan
gjorde vi en studie om enkla-
re åtgärder, men vi lyckades
inte hitta något som var till-
räckligt trafiksäkert.

Att göra vägsträckan fyr-
filig är den bästa lösningen,
enligt Trafikverket. Men för
det krävs omfattande arbete.

– Det är inte bara att måla
om vägen, utan det måste till
mer asfalt. Men det är för ti-
digt att säga om vi behöver
göra en ny vägbank, säger
Frida Foley.

I länsstyrelsens plan ingår

även att göra körfältet i mit-
ten på Farstabron reversi-
belt, alltså vändbart. Det
skulle i så fall bli den andra
platsen i landet med ett så-
dant.

Bara några kilometer bort,
vid Grisslinge, finns Sveriges
hittills enda reversibla kör-
fält.

Arbetet redan igång
Trafikverket håller med om
att det är en bra lösning även
på Farstabron.

– Bron har inte bärighet för
fler körfält, och tung trafik
måste köra i mittfilen. Och
det reversibla körfältet vid
Grisslinge löste ju problemen
på den sträckan, säger Frida
Foley.

Ytterligare några områden
i Värmdö omnämns i länspla-
nen. Dit hör Hemmesta väg-
skäl, där länsstyrelsen vill att

VÄRMDÖ
Trött på köerna på 222:an? En lösning kan
vara på gång. Flera myndigheter vill göra
vägen fyrfilig mellan Mölnvik och Farstabron.
Samtidigt kan det mittersta körfältet på bron
bli reversibelt – en företeelse som i dag bara
finns i Grisslinge.

NVP ENKÄT:

Är förslaget om 
fyra filer bra?

Camilla Axengard, nyinflyt-
tad till Höjdhagen, med
sommarstuga i Värmdö se-
dan tidigare:

– Ja, myck-
et bra. Det
behövs ab-
solut. På
sommaren
har vi ofta suttit fast i köer
där, på väg ut till sommar-
stället. Så, bring it on! Ett
reversibelt körfält på bron
är såklart också bra. Fram-
komligheten är A och O när
vi blir fler här i Värmdö.

Leif Gustafsson, Farsta, kör
ofta leveranser till Mölnvik
och Gustavsberg:

– Ja, efter-
som det all-
tid är köer
där. Det kan
avhjälpa
problemen.
Och ett reversibelt körfält
på bron låter rätt vaket. Det
är där det ofta blir tvär-
stopp. Men köerna kommer
å andra sidan vara kvar
längre in mot stan.

25 miljoner läggs på att göra
kollektivtrafiken mer lättill-
gänglig och på att bygga en
ny cirkulationsplats i kors-
ningen mellan Skärgårds-
vägen, Värmdövägen och Fa-
gerdalavägen.

Arbetet på platsen är re-
dan igång, berättar Frida Fo-
ley.

– Vi utför enklare åtgärder,
som bland annat ska leda till
att bussresenärerna inte be-
höver gå så långt från in-
fartsparkeringen till bussen.
Men cirkulationsplatsen är
viktigast. Den har det hittills
inte funnits pengar till, säger
hon.

Länsplanen fastställs sena-
re i vår, efter att regeringen
fattat beslut om de ekono-
miska ramarna. 

HANNA BÄCKMAN

hanna.backman@nvp.se

Jack Plüss och Jennie Larsson, Nacka strand, som ofta åker buss till Mölnvik: 
– Det låter både bra och dåligt. Det borde kosta mycket. 77 miljoner? Ja, det är ju en del pengar. Men vissa tider på dygnet är

det mycket köer. Om det funkar med reversibelt körfält är det bra, men det är svårt att veta.

Värmdöleden kan breddas

FOTO: JENNY FREJING
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Haninge stämmer
Värmdö kommun
VÄRMDÖ
Först kom kommu-
nerna överens om att
hjälpa varandra. Sen
bröt Värmdö avtalet
utan diskussion.
Nu stämmer Haninge
kommun Värmdö på
närmare en miljon
kronor.

Det var för några år sedan
som kommunerna kom över-
ens om att hjälpa varandra i
två ärenden som socialkon-
toren hade.

I det ena fallet handlade
det om en familj från Värm-
dö, som var utsatt för hot,
och som var i stort behov av
ett skyddat boende. Haninge
gick med på att hjälpa till,
under förutsättning att man
kompenserades ekonomiskt
för åtagandet. Haninge ord-
nade en bostad, ett försöks-
boende, där Värmdö åtog sig
att betala hyra och andra
bostadskostnader. Haninge
stod för försörjningsstödet
efter inflyttningen.

Vägrat att betala
Värmdö kommun ansvarade
för de insatser som föräldrar-
na behövde och för de utred-
ningar och insatser som gäll-
de barnen. Värmdö åtog sig
också hela ansvaret för om -
sorg och kostnaderna för
skola, fritids och assistent för

ett av barnen som var funk-
tionshindrat. 

I gengäld hjälpte Värmdö
till med att skaffa en bostad
till en familj från Haninge.
Det ordnades genom att fa-
miljen fick social förtur i Vär-
mdös bostadskö. 

Båda kommunerna åtog
sig att hjälpa familjerna med
arbetsmarknadsinsatser.

För drygt ett år sedan sa
Värmdö upp avtalet med

omedelbar verkan. Skälet
som angavs var att man hade
uppfyllt sitt åtagande enligt
avtalet. Men Haninge accep-
terade inte uppsägningen
och fortsatte fakturera
Värmdö kommun, som väg-
rade betala.

Samsyn har saknats
I avtalet står att det ska råda
”en samsyn” mellan kommu-
nerna kring när ärendena an-
ses avslutade eller färdigbe-
handlade. Haninge begärde

därför överläggning i frågan,
vilket Värmdös socialchef av-
visade. Istället fick Värmdö
stöd av Kommunakuten med
att tolka avtalet.

Nu stämmer Haninge
kommun Värmdö kommun
på drygt 931 800 kronor och
kräver att tingsrätten fast-
ställer att avtalet fortfarande
gäller.

”Det är anmärkningsvärt
att man från Värmdös sida
undandragit sig varje form
av dialog i saken”, skriver
Haninge i sin inlaga till tings-
rätten.

– Vi anser att det inte finns
någon grund för att bryta av-
talet. Värmdö kan dessutom
inte ensidigt säga upp avta-
let. Avtalet gäller, och om
man vill ändra något eller sä-
ga upp det krävs gemensam-
ma överläggningar och vi
måste vara överens. Så har
inte skett, säger Görel Wentz,
kommunjurist i Haninge.

Värmdö håller inte med
NVP har inte lyckats nå Vär-
mdös socialchef Ylva Sjö -
gren. Men enligt ett brev till
Haninge, är Värmdös upp-
fattning, att avtalet är ogil-
tigt och ”oskäligt” eftersom
det inte har stöd i lag. Dess-
utom åberopar Ylva Sjögren
att hon saknat tillräcklig
kunskap om lagstiftningen
när hon skrev på.

CHARLOTTA WESTLING

Värmdö kommun har
stämts flera gånger de se-
naste åren gällande tolk-
ningar av avtal.

2012 Staten, Nationalmu-
seum, stämmer kommunen
för avtalsbrott och kräver
259 500 kronor.
2012 Advokatfirman Gär-
de&Partners stämmer kom-
munen gällande avtalsbrott.

2013 Cija Tank stämmer
kommunen på 13,5 miljoner
kronor efter slamupphand-
ling.
2013 JM stämmer kommu-
nen på 44 miljoner kronor
för avtalsbrott gällande ett
förskolebygge.
2014 Haninge kommun
stämmer Värmdö på när-
mare en miljon kronor för
avtalsbrott.

Inte första gången Värmdö stäms
2013 aktualiserades 30-40
nya ärenden om skyddat
boende i Värmdö kommun.
I 75 procent av fallen var
barn inblandade. Vissa be-
slut rör boende för en natt, i
andra fall kan det röra sig
om flera månader. I de fles-
ta fall handlar det om våld i
nära relationer, även män
drabbas. I varje ärende be-
rörs minst en person.

30-40 om året

”Vi anser att det
inte finns någon
grund för att bry-
ta avtalet. Värm-
dö kan dessutom
inte ensidigt
säga upp avtalet.
Avtalet gäller.”

GÖREL WENTZ, 
KOMMUNJURIST I HANINGE

Vägrar betala fakturor  – trots avtal



Tjejverkstan 
stängd – i väntan
på upphandling
NACKA Trots löften om att
Tjejverkstan skulle förbli 
öppen, medan kommunen
söker en ny aktör som ska
stå för driften, har verksam-
heten stängts efter nyår.

Det har inte gått att upp-
handla verksamheten med
kort varsel, sedan Förening-
en mötesplats Järlahuset i
höstas meddelade att man
inte kan driva verksamheten
med den budget man haft.

Vänsterpartiet är kritiska
till stängningen och uppma-
nar kommunstyrelsen i
Nacka att omgående se till
att öppna verksamheten i
egen regi. 

Kommunstyrelsen har
möte den här veckan.

Förd till sjukhus
efter bilolycka
NACKA Två bilar kolliderade
under onsdagsmorgonen på
länsväg 222, vid trafikplats
Skvaltan. En man klagade på
nacksmärtor och begärde
ambulans. Ett utsläpp på
platsen fick saneras av rädd-
ningstjänsten.

NOTERAT
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Kritik mot barnhospice –
NACKA
På Lilla Erstagården i
Nacka håller sömn-
lösa föräldrar sina
svårt sjuka barn i
handen. Men efter en
omorganisation förra
året har personal nu
slutat och föräldrar
valt att vårda sina
barn hemma istället. 

På ett hospice vårdas vanligt-
vis äldre människor. När
drottning Silvia klippte av in-
vigningsbandet till Nordens
första hospice för barn för tre
år sedan betonade hon hur
viktig verksamheten är för
barnen och deras familjer.
Familjerna som kommer till
Lilla Erstagården befinner
sig i en ytterst känslig situa-
tion och de har behov som
den reguljära vården inte
kan fylla. 

Personal har slutat
Men enligt två föräldrar och
två tidigare anställda som
NVP pratat med har Lilla Ers-
tagården på senare tid tappat
förtroende.

Föräldrarna väljer att inte
åka till hospicet och personal
har valt att sluta.

Förändringen inträffade

förra våren. Ett ledningsbyte
resulterade i att verksam-
hetschef, chefsjuksköterska
och medicinskt ansvarig lä-
kare hastigt slutade. Föräld-
rar och personal reagerade
med oro på den kvalitetsför-
sämring de upplevde.

Den nya ledningens kom-
petens kritiserades och bris-
ten på kvalificerade barnlä-

kare påpekades. 17 föräldrar
undertecknade en debattarti-
kel i DN. ”Hur många barn
ska behöva dö i detta kaos av
ignorans och försummelse”,
skrev föräldrarna och krävde
att beställaren, Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, skul-
le reagera. 

Men efter att kritiken kom-
mit fram kände flera föräld-

rar att en mur byggts upp
mellan dem och ledningen.
Föräldrar beskriver för NVP
hur de kände sig pikade för
kritiken de gett och att deras
oro inte fick tillräckligt ge-
hör. I dag har det gått så
långt att flera föräldrar väl-
jer att inte åka till Lilla Ersta-
gården. I stället vårdar de si-
na barn hemma och åker till

akuten när det behövs.
– Vi känner oss inte väl-

komna längre, säger en för-
älder som vill vara anonym.

Ur personalstyrkan har to-
talt nio personer slutat. 

– Jag upplevde en stor kva-
litetsförändring och kunde
inte stå för vården längre, sä-
ger en av de som slutade.

”Ingen grund för oro”
Ersta diakoni svarar att man
anser att oron är överdriven.
Tycker ni att föräldrar kan
var trygga med vården?

– I nuläget är såväl den me-
dicinska kompetensen som
omvårdnadskompetensen
mycket hög på Lilla Erstagår-
den, och det finns ingen
grund att känna oro inför
vården som bedrivs i dag, sä-
ger Henrik Dahlstrand, verk-
samhetschef för Hospicekli-
niken på Ersta sjukhus.

Lilla Erstagården har se-
dan rapporten gjort föränd-
ringar. De använder i dag
journalsystemet Take Care,
databaserad läkemedelsmo-
dul för ordinering och har
anställt en specialist i pedia-
trik. Men Ersta diakoni be-
kräftar också att de skär ner
på nattbemanningen.

SOFIA WHITE

Nordens enda barnhospice
finns i Hästhagen. Här be-
handlas barn och ungdo-
mar i livets slutskede samt
barn med så svåra kronis-
ka sjukdomar och skador
att de väntas dö en för tidig
död. Lilla Erstagården drivs
av den ideella föreningen
Ersta diakoni och har fem
platser. Enligt avtal med
landstinget ska antalet            

platser utökas till åtta.
Men den planerade ut- 

byggnadens bygglov     
har överklagats.

Lilla
Erstagården

Lilla Erstagården ligger i Hästhagen. FOTO: NIKLAS BJÖRLING
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Christina Ståldal,
kontaktperson kommunstyrelsen, 

072-550 34 75

Johan Kjellman,
Fritids- och föreningsfrågor,

0708-507 123 

Mikael Carlsson,
 Sociala och utbildningsfrågor, 

073-065 97 86

.se

Ann Lepp,
Miljö- o stadsbyggnad, 

073-663 60 00

Kerstin Barve,
Kultur, 

070-753 65 41

Staffan Waerndt,
Natur- och hushållning, 

072-251 56 22 

BOKSLUT 2013 
Nej till gatukostnader
Alla partier utom Nackalistan tvingar många tusen boende i förnyelseområden att 

betala hundratusentals kronor i extraskatt för renovering av allmänna vägar i förny-

elseområdena. Nackalistan har protesterat och tagit initiativ till ett gatuuppror.

RESULTAT: Kampanj med stora möten och hundratals deltagare. Arbetsgrupp 

bildad som uppvaktar politiker. Villaägarna stöttar kraftfullt, Sveriges lagråd har 

yttrat sig kritiskt. Enkät till 1000 Nackabor visar att 8 av 10 tycker att kommunen 

ska stå för gatukostnader. 

Inga unga får gå under i Nacka
Nackalistan startade för flera år sedan en kampanj med namninsamling för socialt 

förebyggande arbete och närpoliser i alla kommundelar. 

RESULTAT: Nya miljoner satsas till tidiga insatser för barn och ungdomar i riskzon 

men inte tillräckligt.  

Sluta slösa med våra skatter! 
Nackalistan har motsatt sig budgetöverskridanden som i ”stadshusskandalen”, 

mångmiljardprojektet Danvikslösen, museiprojektet Hamn, dåligt underhåll av fastig- 

heter och VA, skandalen med hoppselen och tvärspårväg till Saltsjöbaden.

RESULTAT: Danvikslösenprojektet nedlagt, förbättrad underhåll av fastigheter på 

gång, skarp kritik av revisorerna mot Hamn, Saltsjöbanan kvar och skärpningar av 

budgetdisciplin.

Planera förnuftigt - ta hänsyn till miljön  
Nackalistan har motsatt sig överexploateringar med kraftiga befolkningsökningar, en 

Kvarnholmsbro för ca 250 milj. kr medan Booborna ska betala för en ny Skurubro. 

Vi vill utveckla kollektivtrafiken i Nacka och minska överexploateringen.  

RESULTAT: Vårt och andras motstånd har lett till minskade exploateringar av natur-

områden, bevarad Skurupark och nedlagt bygge av biogasfabriken vid Ältasjön. 

Kvarnholmsbron byggs med ingrepp i miljön och betalas över skatt, Skurubron 

kommer att betalas av invånarna under protest.

Hela Nacka ska leva 
Nackalistan har drivit frågor om kulturhus till Älta och Henriksdalsberget, simhall till

Boo och centrumutveckling i Nackas delar.

RESULTAT: Nackalistans kampanjer bidrog till nytt kulturhus i Älta, fokus på centrumut-

veckling i planarbeten och simhall i Boo som finns med i programrådshandlingar.

Whistleblower 
Nackalistan har blåst i pipan mot ”Kommunen AB” med brister i insyn, styrning, 

kontroll där medborgare är satta på undantag.

RESULTAT: Kritiska revisionsrapporter har tvingat M att erkänna brister då det 

gäller projektet Hamn, fastighetsunderhåll, alliansbudget, ledning, styrning och i 

den demokratiska processen.

vårdar hemma
NACKA

Kritiken haglar mot
landstingets uppfölj-
ning av den kritisera-
de vården på Lilla 
Erstagården. Rappor-
ten ger inte en sann
bild av verksamhe-
ten, anser föräldrar
och tidigare anställda
vid barnhospicet.
Efter förra årets turbulens på
Lilla Erstagården gjorde
landstinget en uppföljande
treårsrapport för att se om
patientsäkerheten var hotad.
Medarbetare, patientföräld-
rar och ledning fick i arton in-
tervjuer ge sin syn på verk-
samheten som drivs av Ersta
diakoni. 

Tio föräldrar har nu valt av
att skicka ett brev till SLL an-
gående rapporten som pre-
senterades i höstas. Flera av
dem deltog själva i intervju-
erna och de känner inte igen
sig i den positiva bild som
rapporten målar upp. ”Man
får vara initierad och leta
mellan raderna för att hitta

de delar vi lyft fram som inte
fungerade”, skriver föräld-
rarna i brevet.

De tycker också att det är
missvisande att patientenkä-
terna i rapporten är gjorda
innan kritiken uppkom. ”Ni
tar statistik från de första två
åren och presenterar den i
treårsrapporten som om den
speglar dagens verksamhet”,
skriver de.

– I en sammanvägd be-
dömning kan man som en-
skild känna att man inte hit-
tar sig själv i rapporten, säger
Anna Nergårdh, chefläkare
på SLL med ansvar för kvali-
tets-, patientsäkerhets- och
läkemedelsfrågor.

Men rapporten får även
kritik från den överläkare
och chefsjuksköterska som
slutade förra våren. Missvi-
sande statistik, brister i redo-
visningen av personalkom-
petens och oklarheter i hur
Ersta diakoni följer sitt avtal
med SLL är några av syn-
punkterna de tar upp i en
skrivelse, skickad till SLL och
HSF i december.

SOFIA WHITE

September 2010
Lilla Erstagården invigs i
Hästhagen i Nacka.
Februari 2013
En större omorganisation
sker.
April 2013
Två allvarliga läkemedels-
avvikelser leder till en Lex
Maria-anmälan.
April 2013
Föräldrar går ut i medier
och kritiserar Lilla Ersta-
gården för bristande pati-
entsäkerhet.
Oktober 2013
SLL presenterar en fördju-
pad uppföljningsrapport
om vården på Lilla Ersta-
gården.
November 2013
Tio föräldrar kritiserar för-
djupningsrapporten i ett
brev till SLL.
December 2013
En tidigare anställd över-
läkare och en chefsjukskö-
terska kritiserar rapporten
i ett brev till SLL.

Detta har hänt på
Lilla Erstagården

Föräldrar och personal ger
landstingets rapport underkänt
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SKÄRGÅRDEN
Hemtjänst fyra gång-
er om dagen om han
flyttar till fastlandet –
eller en gång om da-
gen i skärgården. 

Det valet fick 67-
årige Johan Ståhl på
Gällnö efter en allvar-
lig olyckshändelse. 

Efter julhelgen råkade Johan
Ståhl ut för en olycka vid ång-
båtsbryggan.

– Han ramlade våldsamt
nerför backen och landade
med hela kroppstyngden på
axeln på en pråm, berättar
före detta frun Charlotte Han-
sen, som genast ringde 112.

Det visade sig att Johan
hade brutit vänster överarm
på två ställen. Sedan dess har
han haft en ogipsad arm, som
han inte får röra eller belas-
ta. För att lindra smärtan får
han stora doser morfin.

Fick inget korttidsboende
Johan är skriven och bor på
Gällnö. Han har diabetes och
en neurologisk sjukdom som
gör att han har yrsel, nedsatt
känsla i ben och fötter och
sämre balans. Han utreds
också för Parkinsons sjuk-
dom. Men han har, trots det,
aldrig behövt hjälp tidigare.

Fyra dagar efter olyckan
tog kommunen, efter vård-
planering, beslut om att Jo-
han skulle flytta in i sin före
detta frus lägenhet i Stock-
holm. Där kunde han få hem-
tjänst fyra gånger per dygn. 

– Vi hade bett om  korttids-
boende en vecka eller fjorton
dagar för att han skulle kun-
na känna sig säker, men Vär-
mdö ville inte ställa upp på
det, säger Charlotte Hansen.

Fick inget trygghetslarm
Först skulle han få välja ut-
förare på Stockholms stads
hemsida. Men när Charlotte
Hansen ifrågasatte att man,
mot Johans vilja, flyttade ho-
nom till en annan kommun,
ändrades det. Nu skulle Vär-
mdö skicka egen hemtjänst-
personal. Kommunen förkla-
rade också att om Johan ville
ha hemtjänst på ön, kunde
det bara bli en gång per dag.

– Hur kan behovet för en
stadsbo vara fyra gånger per
dygn och för en öbo bara en
gång? säger Charlotte Han-
sen, som tyckte det var ett
dåligt förslag, särskilt som de
inte bott ihop på flera år och
lägenheten renoveras.

Inte heller ville kommu-
nen ge Johan trygghetslarm.
Detta trots att många andra
på öarna har det.

– De sa att de inte beviljar

trygghetslarm till öbor. De
tyckte han kunde arrangera
en telefonkedja själv. Hand-
läggaren sa också att man
har ansvar för hur man bo-
sätter sig. Och jag som trod-
de man ville ha en levande
skärgård, säger Charlotte
Hansen.

”Känner mig otrygg”
I förra veckan skickades Jo-
han Ståhl hem i en rullstol.
Han får nu hemtjänst fyra till
fem timmar, en gång per
dag. Men hur han ska klara
vardagen hemma vet ingen.
Närmaste året-runt-öppna
affär finns på fastlandet. Och
postlådan ligger på andra si-
dan ön. Redan samma dag
som han kom hem ramlade
han, men fick i sista stund
hjälp så han inte ramlade på
den brutna axeln. Och under
första natten behövde han
hjälp fyra gånger.

– Jag känner mig otrygg,
för jag vet inte vad som ska
hända, säger Johan Ståhl.

Han har tre veckor på sig
att överklaga beslutet. Men
för att få ut det rekommen-
derade brevet måste han ta
sig till Hemmesta. Värmdö
kommun vill nämligen inte
skicka beslutet via e-post.

CHARLOTTA WESTLING

charlotta.westling@nvp.se

VÄRMDÖ
Kommunen måste ta
hänsyn till den enskil-
des behov av stöd,
hjälp och service och
till hur personen bor.
Det säger Ulla Clev-
nert, utredare på So-
cialstyrelsen.

– Kommunen har det ytters-
ta ansvaret för att den enskil-
de får det stöd och den hjälp

som han eller hon behöver.
Utgångspunkten är rätten
för den enskilde att själv be-
stämma över sin situation,
säger hon.

Ulla Clevnert tycker att det
låter konstigt att en kommun
beviljar hemtjänst fyra gång-
er per dygn på fastlandet och
bara en gång per dygn på öar.

– Det måste ju ha bedömts
ha behov av att ha hemtjänst
fyra gånger. Och inte ha fyra
gånger på ett ställe och en

gång på ett annat. Det låter
lite märkligt.

Kommunen måste också ta
hänsyn till hur en person bor. 

– Biståndsbeslutet ska inte
baseras på restiden utan på
vad personen behöver hjälp
med. I så stor utsträckning
som möjligt ska man få den
hjälp man behöver för att
kunna bo kvar i hemmet.

Carina Widmark, chef för
äldreenheten i Värmdö, kan
inte uttala sig i det enskilda

fallet, men säger att kommu-
nen inte har olika regler för
fastland och öar. 

– Men det måste vara möj-
ligt att genomföra insatsen. 

Har inga korttidsboenden
Värmdö har inga korttidsbo-
enden, enbart avlösnings-
och växelvårdsplatser. Och
sådana kan bara de som be-
höver bli omhändertagna,
mer än hemtjänsten kan er-
bjuda,≈ få. Exempelvis om en

person väntar på en plats på
särskilt boende.

– En del kommuner har
väldigt mycket korttidsboen-
den, men det har inte Värm-
dö. Det finnns inga specifika
regler, en bedömning görs
om behovet kan tillgodoses
på annat sätt utifrån social-
tjänstlagen.

Det finns möjlighet att ha
trygghetslarm inkopplat även
på öar. Men eftersom kom-
munen inte har någon hem-

tjänstpersonal anställd där,
brukar man lösa larmkedjan
med grannsamverkan.

Carina Widmark menar att
landstinget borde gå in mer
aktivt och att det också är
landstingets ansvar att sörja
för hemsjukvård och hemre-
habilitering.

– Det är ett primärvårdsan-
svar att se till att anpassa
bostaden för personen.

CHARLOTTA WESTLING

Mindre hjälp i
hemmet för öbo

Äldrechefen: ”Det är landstingets ansvar”

”Jag är väldigt rädd för att ta mig till Gällnö,
det har jag aldrig varit förut”, sa Johan Ståhl
när NVP träffade honom på SÖS onsdagen
före hemfärden. På bilden får han hjälp av
sjukgymnasten Lena Riddertorp.

FOTO: JENNY FREJING



Fortsatt kamp
för Kyrkskolan
VÄRMDÖ Föräldraförening-
en har inte slutat kämpa för
att Kyrkskolan ska bli en F-6-
skola. I och med omorgani-
sationen av skolorna i Värm-
dö – som i maj blir ämne för
en folkomröstning – blev
Kyrkskolan en F-3-skola. 

Nu har föräldrarna skrivit
till ansvariga politiker för att
få en lista över kriterier som
behöver uppfyllas för att
skolan åter ska hysa elever i
de högre årskurserna. 

Avfall ska städas
bort på Djurö
DJURÖ Ett rostigt lastbils-
släp, tomma latrintunnor,
jordmassor och grovavfall
har dumpats på en tomt vid
Sanduddens väg på Djurö.
Nu vill bygg- och miljökon-
toret att Värmdö kommun,
som är markägare, röjer un-
dan avfallet. 

– Det har funnits en av-
fallsstation där tidigare, och
kanske betraktar folk det
som en sådan fortfarande.
Så det är viktigt att vi får
bort avfallet, säger handläg-
garen Jan Casserstedt.

Beslut i ärendet fattas av
bygg-, miljö- och hälso-
skyddsnämnden i februari.

NOTERAT
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…men nu är avtalet påskrivet
GULLMARSPLAN I tisdags signerade Nacka avtalet som för-
binder kommunen att bygga 13 500 bostäder i utbyte mot t-
banan. Avtalet gäller även i den andra riktningen, att tun-
nelbanan ska dras vidare från Kungsträdgården till Nacka
Forum. Mats Gerdau, M, kommunstyrelsens ordförande,
var en av personerna som signerade huvuddavtalet vid Gull-
marsplans tunnelbanestation på tisdagen. På plats fanns
även regeringens förhandlingspersoner, trafiklandstings-
rådet och företrädare för Stockholm, Solna och Järfälla.

Bland skräpet på kommun-
tomten finns en släpkärra.

FOTO: JAN CASSERSTEDT

 Restidsvinster, minskad
trängsel samt minskade kol-
dioxidutsläpp är några såda-

na nyttor, men sett till dem
blir investeringen dyr. Utred-
ningarna visar dock på att

andra, mer svårberäknade,
nyttor som bostadsförsörj-
ning och minskad sårbarhet. 

Trafikforskaren Björn Has-
selgren, KTH, anser att under-
laget för beslutet är för tunt,
saknar  riskanalys, en plan för
finansiering och en beskriv-

ning av hur den utbyggda verk-
samheten ska organiseras. 

– I stället för att ta ett större
helhetsgrepp på hur trans-
porterna ska lösas satsar man
på en snabb politisk överens-
kommelse, säger han.

LENNART SPETZ

T-baneutbyggnad dyr i förhållande till nytta
NACKA Kostnaden för tunnelbana till Nacka ris-
kerar att bli hög, i förhållande till den samhälls -
ekonomiska nyttan. Det visar landstingets tra-
fikförvaltnings preliminära utredning.
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- En mötesplats för lärande med framtidstro - 

Öppet hus
Lördag den 25 januari kl. 9:00- 11:00
Välkommen att träffa elever och pedagoger i pågående verk-
samhet

Informationskväll inför skolvalet 2014
Måndag  den 27 januari kl. 18:30 i Skolrestaurangen.
Kontakt
Rektor Ewa Fried  
ewa.fried@nacka.se
070-431 85 85
Biträdande rektor Ami Thunqvist
ami.thunqvist@nacka.se 
070-431 77 54
Skolkoordinator Kristin Danielsson
kristin.danielsson@nacka.se
070-431 85 80

NACKA
Kommunen vill att du
ska välja cykeln före
bilen. Nu presenteras
ett förslag för hur det
ska gå till. Samman-
lagt kan satsningen
gå lös på 277 miljoner
kronor.

Frågan är om någon annan
har cyklat så mycket i Nacka
som Kristofer Rogers gjort
det senaste året. Han och
kollegan Emil Hagman har
haft i uppdrag att totalgrans-
ka kommunens cykelnät. Ett
drömjobb.

– Jag har fått jobba med
det jag tycker är roligt. Vi har
nog testat de flesta vägar i

Nacka. Sedan har vi samlat
ihop felrapporter från
cyklister, och tagit emot
åsikter, säger Kristofer Ro-
gers.

Nu har resultatet fär-
digställts. Rubriken är Cy-
kelplan 2014 och rapporten
ger en konkret bild av hur cy-
kelsituationen ser ut i dag
och hur den bör se ut 2030.
Ännu handlar det om ett för-
slag – och det rymmer nyan-
läggningar och förbättringar
av cykelnätet för totalt 277
miljoner kronor.

– Det kostar. Men allt är re-
lativt. Vad kostar en bilväg?
säger Kristofer Rogers, och
flikar in att Stockholm ska
satsa en miljard på cyklarna
fram till 2018.

Vinst för samhället
Nettovinsten för samhället
hamnar på mellan 13 och 22
kronor per satsad krona, en-
ligt en tidigare rapport, ut-
förd av konsultfirman WPS.
Därutöver kan kommunen
få upp till 50 procent av

kostnaden finansierad av
staten.

Bland de större satsningar
som föreslås i Nacka märks
framför allt en cykelbana
längs med Saltsjöbadsleden.
I nuläget finns ingen riktig cy-
kelväg från centrala Sicklaön
till Fisksätra och Saltsjöba-
den. Värmdövägen är annars
högprioriterad. Längs med
den bör cyklister och gångtra-
fikanter få mer utrymme.

”Realistiska förslag”
Man ska också kunna färdas i
högre hastigheter än i dag,
utan att trampa bland bilar-
na. Och i vissa fall ska cyklar
och gående få företräde i
korsningar.
Hur troligt är det att allt
detta genomförs?

– Det är absolut realistiska
förslag. Det finns betydligt
mer avancerade förslag som
vi inte har tagit upp, så som
att bygga cykelbana vid Vär-
mdöleden.
Har ni räknat med stadspla-
nerna på Sicklaön?

Han har varit
ute och cyklat 
Nu finns en plan för cyklisternas framtid

Kristofer Rogers har cyklat
på de flesta av Nackas cy-
kelvägar och granskat dem.
Nu finns ett förslag på vad
som behöver förbättras.

FOTO: JENNY FREJING
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Kartongjakt
hjälper tigrar
NACKA Klass 4A på Igelboda
skola vann WWF:s och Tetra
Paks återvinningstävling Jak-
ten på de glömda kartonger-
na. Knappt 25 000 elever runt
om i landet deltog i tävlingen
som gick ut på att återvinna
dryckeskartonger. Klassen
vinner 10 000 kronor till en
önskeresa. De får också skän-
ka 1 000 kronor per elev till
ett valfritt naturvårdsprojekt
– klass 4A:s pengar går till
den utrotningshotade tigern.

Nacka arbetar
med miljömål
NACKA För 14 år sedan ar-
betade riksdagen fram de
svenska miljömålen, mål
som var tänkta att leda till
ett samhälle där de flesta
stora miljöproblemen var
lösta år 2020.  Nu börjar
Nacka komma igång, och
under nästa år ska kommu-
nen tidsprecisera när kom-
munens etappmål ska vara
klara. 

Under 2012 skrev NVP att
Nacka var en av få kommu-
ner i Sverige som ännu inte
antagit några miljömål. 

NOTERAT

• I princip samtliga cy-
kelvägar i Nacka ska för-
bättras, breddas och bli
trevligare att färdas på.
Mycket handlar om att
minska konfliktnivån med
gående, och avstigande
från bussar. 
• Nya cykelbanor föreslås
bland annat längs med
Saltsjöbadsleden, från Älta
till Tyresö, från Ektorp till
Duvnäs Utskog och mot Or-
minge. 
• Viktiga punkter är också
att säkerställa att drift och
underhåll sköts, och att det
finns gott om cykelparker-

ingar. I förslaget till plan
föreslås att varje nybyggd
lägenhet ska få två platser
att ställa cykeln på.

Så långt är det 
till Danviksbron ...
... från Nacka Forum: 4 kilo-
meter
... från Skurubron: 7 kilome-
ter
... från Orminge centrum: 
10 kilometer
... från Älta: 10 kilometer
... från Fisksätra centrum:
11 kilometer
... från Saltsjöbadens sta-
tion: 15 kilometer
... från Insjön: 15,5 kilometer

Enligt kommunen är 20 ki-
lometer, enkel väg, det
maximala pendlingsav-
ståndet för en cyklist. Den
sträckan tar då 45-60 minu-
ter att cykla i en hastighet
på 20-25 kilometer i timmen.

Cykelplanförslaget i korthet

– Ja, och därför har vi valt
att förlägga alla cykelbanor
på Värmdövägens södra si-
da, intill Saltsjöbanan. Det
öppnar för bebyggelse på
andra sidan. 

Dags att tycka till
Först i vår ska kommunfull-
mäktige anta cykelplanen.

Då är dokumentet uppdate-
rat med synpunkter från oli-
ka remissinstanser och från
allmänheten. 

Sista dag att tycka till är 28
februari.

JÖRGEN LÖWENFELDT

jorgen.lowenfeldt@nvp.se

Finns i Saltsjö-Boo, 
Sickla köpkvarter 
och i Gustavsberg.

Vattengympa
Effektiv och skonsam 
träning i våra varma 
sköna pooler.

Barngymnastik
från 1,5-6 år.



Viltvårdare får
betalt – till slut
VÄRMDÖ De tar hand om
arga grävlingar, skabbiga
rävar, utmärglade rådjur
och ”äppelälgar”, som
mumsar frukt på villatom-
ter. Men hittills har Värm-
dös viltvårdare inte fått be-
talt för att på uppdrag av
kommunen fånga, förflytta
eller avliva djur som är ska-
dade, sjuka eller medför sa-
nitär olägenhet. Nu ska det
bli ändring: viltvårdarna får
7 000 kronor om året, enligt
ett beslut i samhällsplaner-
ingsnämnden.

Biblioteken 
får höga betyg
VÄRMDÖ Besökarna trivs på
Värmdös bibliotek. Det fram-
går av 2013 års biblioteksun-
dersökning. Överlag får de
fyra biblioteken i Gustavs-
berg, Hemmesta, Djurö och
Ingarö höga betyg på områ-
den som öppettider, tillgäng-
lighet, trivsel och utbud. 

NOTERAT
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HALLÅ DÄR ...

... Linus Levinson, ingenjör
från Värmdö, som befinner
sig i staden Tacloban i Filip-
pinerna där förödelsen är
stor efter supertyfonen
Haiyan. Nära 15 miljoner
människor är drabbade av
katastrofen.

Hur mår du och människor-
na du möter?

– Dagligen ser vi personer
som förlorat allt. I området
där vi arbetar finns inte ett
enda hus kvar. Många är
uppgivna och vet inte vad de
ska ta tag i först. Jobbigast
för mig personligen är att se
små barn sitta ensamma vid
nya gravar.
Hur hamnade du där?

– Jag arbetar vanligtvis
som ingenjör i Stockholm,
men är också stand-by för
uppdrag på kort varsel för
Röda Korset. Det är min
andra insats på Filippinerna.
Hur går arbetet?

– Arbetet går jättebra. Vi
har producerat vatten till
ungefär tusen personer per
dag, hjälpt cirka 300 familjer
med latriner och utbildat
uppåt 3 000 personer i per-
sonlig hygien.
Hur kommer resan att på-

verka ditt vanliga liv när du
kommer hem?

– Det är klart att man för-
ändras som person av allt
man upplever. Jag kan tro
att jag blir lite mer irriterad
än vanligt när barnen kivas
om vem som tog den sista
mjölken, eller att de inte äter
upp maten. Det finns så

mycket vi tar för givet hem-
ma, men det är nog tyvärr
lätt även för mig att falla till-
baka i de gamla spåren efter
några veckor.
Vill du hälsa våra läsare nå-
got?

– Att vi ska vara glada som
slipper dessa stora naturka-
tastrofer. De påverkar allt i

samhället. Att vi ska ta
hand om varandra. Det ser
man tydligt i ett område
med tusentals döda. Famil-
jer, barn och vuxna hjälps
åt. Alla vi träffar har förlorat
någon eller resten av sin fa-
milj.

SOFIA WHITE

Linus Levinsson befinner sig i Filippinerna och hjälper till med katastrofarbetet efter tyfonen Haiyan. FOTO: RÖDA KORSET

”Barn och vuxna hjälps åt”



FISKSÄTRA
En politiker på torget
som en grå oktober-
dag säger ”Grattis,
Fisksätra”? 

Nej, när Fiskis fyller
40 år ska det firas un-
der hela 2014 – med
hjälp av människor
som vuxit upp i områ-
det.

Det var bibliotekschefen Bar-
bro Bolonassos som kläckte
idén: Fisksätras 40-årsjubile-
um ska uppmärksammas ge-
nom att nuvarande och tidi-
gare Fisksätrabor bjuds in för
att på olika sätt berätta om si-
na hjärtefrågor.

Barnkulturfestival i höst
– Jag tänkte att antingen står
det en politiker där på torget
den 5 oktober och säger
”Grattis, Fisksätra”, eller ock-
så bjuder vi in några av alla de
kreativa människor som jag
har träffat på genom åren, sä-
ger Barbro Bolonassos, som
själv varit drivande i mäng-
der av projekt i området un-
der sina 16 år på biblioteket.

Den andra lördagen varje
månad, med start nu i lör-
dags, gästas biblioteket av
bland andra författaren Jen-
nie Dielemans, regissören

Maria Blom och debattören
America Vera-Zavala.

– Det blir utställningar,
events, konserter och samtal
med alla möjliga typer av
människor. De får själva väl-
ja vad de vill berätta om, men
det ska bland annat handla
om hur man påverkas av det
samhälle man växer upp i,
säger Barbro Bolonassos.

40-årsdagen firas den 5
oktober i centrum, i samar-
bete med en mängd lokala
föreningar. Dessutom plane-
ras en barnkulturfestival den
3-4 oktober, och en stor na-
tionell konferens i Fisksätra
den 6-7 oktober, på temat
uppväxtvillkor.

HANNA BÄCKMAN

FISKSÄTRA
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40-åring firas hela året

Jubileumsprogrammet,
kallat ”Sammanhang”, är
inte klart, men redan
mycket omfattande. Här är
ett urval ur programmet.

8 februari kl 15 i bibliote-
ket. Tema dans, koreografi
och fotografi med Paloma
Madrid och Victoria
Kawesa.

12 april kl 15 i biblioteket.
Tema teater och film, med
Kardo Mirsa och Maria
Blom.

24 april kl 15, plats inte be-
stämd. Tema sportens
stjärnor, med Buba Sonko,
Aron Andersson, Amar Ah-
med, Rami Shaaban och
Ricardo Gray.

5 oktober Fisksätradagen.
Områdets föreningar ord-
nar fest i centrum.

6-7 oktober Nationell kul-
turkonferens på tema upp-
växtvillkor. Svensk Form,
Stena och Svenska kyrkan
hör till arrangörerna.

13 december kl 15. Tema
Fisksätra gästabud. Försök
att slå rekord i antal tom-
tar på ett bibliotek.

Späckat program

Journalisten Jennie Diele-
mans hör till dem som med-
verkar under Fisksätras 40-
årsjubileum. FOTO: PRESSBILD
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Det är samma egenskaper
som gör neutriner så svåra
att upptäcka, som gör dem
intressanta. 

De far fram med ljusets has-
tighet, men är så små att
många miljarder partiklar var-
je sekund passerar genom var-
je kubikcentimeter av plane-
ten – och människor – utan att
vi märker av dem. De krockar
så sällan med annan materia
att de kan passera rakt igenom
solen utan att påverkas. 

De flesta neutriner som når
jorden skapas inne i solen
och andra bildas i jordens at-
mosfär av kosmisk strålning.

Per Olof Hulth, professor
emeritus i partikelfysik på
Stockholms universitet, och
boende i Storängen, har ar-
betat med partikelfysik se-
dan 1968, bland annat på
CERN, där den länge förut-
spådda Higgspartikeln hitta-
des 2012. Han var själv med
och sökte efter partikeln på
80-talet, men har sedan dess
ägnat sig åt att söka efter ne-
utriner från kosmos.

För tjugo år sedan var hans
forskargrupp i Stockholm en
av initiativtagarna till att
bygga ett astronomiskt neut-
rinoobservatorium på en av
de mest ogästvänliga platser
man kan tänka sig – djupt ne-
re i sydpolens is.

Arbete i 50 minusgrader
Han har själv varit på plats el-
va gånger vid den amerikans-

ka forskningsstation som lig-
ger ovanpå den tre kilometer
tjocka is som täcker sydpolen.

En resa dit beskriver han,
hemma i köket i villan i
Storängen, som en 500 mil
lång ”avancerad charterre-
sa” från Nya Zeeland, med
lastflygplan.

– Själva polen är en hög-
platå. Det kan bli neråt 50
minusgrader även på som-

maren, men problemet är in-
te kylan, om det inte blåser,
eftersom det är så torr luft,
utan att polen ligger 2 800
meter över havet. Man blir
väldigt trött och andfådd de
första dagarna.

En kubikkilometer is
Observatoriet kallas Icecube,
eftersom det består av en ku-
bikkilometer is. All utrustning
som krävts för att med varm-
vatten borra 86 stycken 2,5 ki-
lometer djupa hål i isen fick un-
der sex år flygas till polen. Ar-
betet kunde bara ske under de
korta polarsomrarna.

I varje hål har en kabel med
60 basketbollstora ljusdetek-
torer sänkts ner – totalt 5 100
stycken och de är nu infrusna.

1 050 moduler är byggda i
Sverige och de måste klara
mycket stora påfrestningar. 

– Sverige var en stor del i ett
första försöksprojekt, som kal-
lades AMANDA. USA var med
från början och sedan kom
Tyskland och Belgien och
andra med. För att vara ett
stort internationellt projekt
har Sverige haft en ovanligt
stor roll, säger Per Olof Hulth. 

Kan hitta mörk materia
Nere i den mörka, genom-
skinliga isen kan Icecube mä-
ta de ljusblixtar som uppstår
när en enstaka neutrino kol-
liderar med någon av ato-
merna i iskuben. 

Det kan ge kunskap om
den kosmiska strålning som
når jorden i form av till ex-
empel atomer från andra
stjärnor, men också visa på
spår av ”mörk materia”. 

– Ingen vet vad mörk ma-
teria är, men man kan se att
galaxer snurrar så fort, att de
inte skulle hålla ihop om de

inte innehöll mer materia än
den vi kan se. Man uppskat-
tar att det finns sex gånger
mer mörk materia i univer-
sum än ”vanlig materia”, sä-
ger Per Olof Hulth.

– Om två partiklar av mörk
materia kolliderar inne i so-
len kan det bildas neutriner,
och de kan sedan ta sig ut ur
solen. Det kan inga andra
partiklar. Och sådana neutri-
ner kan vi se med Icecube.  

För tjugo år sedan var det
en framgång att kunna se ne-
utriner överhuvudtaget, men

nu har Icecube också sett 28
neutriner med mycket hög
energi. Det visar att de kom-
mer från mycket våldsamma
händelser långt bort i univer-
sum, som galaxkärnor när su-
pertunga stjänor kollapsar till
svarta hål. När materia sugs
in i hålet kastas neutriner
med mycket hög energi ut. 

Det speciella med neutri-
ner är att de saknar elektisk
laddning och därmed färdas
rakt i universum. 

– Om vi kan se neutriner-
nas riktning öppnar vi upp

för studier av helt nya feno-
men i hela universum. Det
gör Icecube unikt.

Den upptäckten offentlig-
gjordes i november och
Icecube har utsetts till det vik-
tigaste genombrottet inom
fysiken under 2013, av fack-
tidningen Physics World.

Kan behöva växa
Icecube stod klart i december
2010 och har sedan dess sett
ett tiotal högenergineutriner
per år. 

– Därför kan det bli så att

Han vill se 
det mycket

stora i det lilla
NACKA I tjugo år har Per Olof Hulth försökt fånga
några av materiens allra minsta bestånds-
delar – neutriner utkastade ut ur några av uni-
versums mest våldsamma händelser. 

Till slut lyckades det, två och en halv kilome-
ter ner i isen vid Sydpolen, och projektet ut-
sågs till det viktigaste genombrottet inom fy-
siken förra året.

Neutriner är så små att in-
gen ännu kunna mäta de-
ras exakta storlek. Enligt
fysiska teorier bör de helt
sakna massa, men det har
visat sig att de faktiskt vä-
ger något. Icecube kan
komma att kunna visa hur
mycket.

”Att neutrinerna har mas-
sa är nu det enda som av-
viker från teoretikernas
standardmodell, där
Higgspartikeln var den sis-
ta partikel man letade ef-
ter”, säger Per Olof Hulth.

I arbetet med Icecube del-
tar förutom Per Olof Hulth
flera Nacka- och Värmdö-
bor. Professor Klas Hul-
tqvist, Värmdö, är ledare
för Stockholms universi-
tets Icecubegrupp, och do-
cent Christian Walcks bor i
Saltsjöbaden. 

Vad är neutriner?

Per Olof Hulth. FOTO: JENNY FREJING
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Icecube byggs ut ytterligare,
så att den kan bli flera gång-
er större, för att se fler, snab-
bare, sägert Per Olof Hulth.

Nästa genombrott för ”ne-
utrinoastronomin” vore att
identifiera enskilda neutri-
nokällor på himlen. 

Trots att Per Olof Hulth är
pensionerad jobbar han inte
mindre nu än tidigare. 

– Det är nu det börjar hän-

da saker. I mars ska vi pre-
sentera ytterligare resultat
och vi utvecklar detektorn
hela tiden.
Vad skulle du helst vilja att vi
kan upptäcka med Icecube?

– Det oväntade, det vi än-
nu inte kan föreställa oss.
Med Icecube öppnar vi ett
fönster som ingen annan
öppnat och har möjlighet att
se saker som ingen annan

sett, lite som när Galileo 
Galilei använde en kikare
första gången och såg att pla-
neterna roterar runt solen. 

LENNART SPETZ

lennart.spetz@nvp.se

De hål forskarna smält ner i isen är 60 centimeter breda och 2 500 meter djupa. Till vänster en
skiss av kablarna i isen med sina 5 100 detektorer. Alla finns på mer är 1,5 kilometers djup, där
isen är fri från luftbubblor på grund av det höga trycket, och helt genomskinlig. Till höger: Per
Olof Hulth med en av detektorerna som sänks ner i ett av hålen. ”När isen i hålet smält hade
vi 24 timmar på oss att sänka ner kabeln innan vattnet i hålet frös igen.”

Bygget av Icecube. Till höger den byggnad där man tar emot signaler från detektorerna.

Läs mer om Icecube på 
www.science.su.se/forsk-
ning

Isytan

Berggrunden

2,
5 

k
ilo

m
e

te
r

5 100 detektorer

Eiffel-
tornet

Skiss: Icecube/NSF

FOTO: KLAS HULTQVIST
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35 miljoner 
för ny förskola
MÖRTNÄS I december i år
väntas den utlovade försko-
lan i västra Mörtnäs stå klar. 

Som NVP tidigare har be-
rättat, har bygget av försko-
lan tidigarelagts, eftersom
inflyttningen av familjer till
området har gått snabbare
än kommunen räknat med. 

Förskolan ska bestå av en
modulbyggnad och ska rym-
ma 100 barn, men ska kun-
na byggas ut med en till två
avdelningar om det behövs.
Allt som allt beräknas byg-
get kosta 35 miljoner.

I morgon, onsdag, fattar
kommunstyrelsens fastighet-
sutskott beslut om att inleda
upphandlingsprocessen.

Bilfritt inget 
för Reinfeldt
MÖJA Renare luft – är inte
det ett tillräckligt bra skäl
för att införa två bilfria da-
gar varje år? Det frågar
klass 4-5 på Möja skola i ett
brev till statsminister
Fredrik Reinfeldt. Stadsmi-
nistern håller dock inte
med. Regeringen föredrar
att satsa på miljöbilar snara-
re än att strypa bilism. 

NOTERAT
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Oklart hur rösterna ska tolkas
VÄRMDÖ 
Snart är det dags för
folkomröstning om
skolan i Värmdö. Men
frågan på röstsedeln
är vagt formulerad
och det är oklart hur
resultatet ska tolkas,
tycker tjänstemännen.

Den 25 maj får Värmdöbor-
na folkomrösta om den nya
skolorganisationen. Nu finns
ett förslag på hur frågan ska
lyda: ”Tycker du att kommu-
nen ska ta fram en ny skolor-
ganisation med berörda för-
äldrar lärare och kommu-
nens nämnder?” Röst-
ningsalternativen är ja, nej
eller blankt. 

Ett ”ja” måste tolkas
Texten utgår från formuler-
ingen på namnlistorna som
upprättades i protest mot
skolans nya organisation.
Men ordalydelsen är ganska
vag, skriver kommunens an-
svariga tjänstemän. 

– Många kommuner har
haft folkomröstningar om
skolan. Då kan frågan lyda
”Ska kommunen lägga ner
den eller den skolan?”. Men
att ”ta fram en ny organisa-
tion…”, det lämnar ett större
utrymme för tolkning, säger

kommunsekreterare Per Fo-
gelström.
Vad är farhågan?

– Vi vill bara redovisa läget.
Om resultatet blir ”ja” vet vi
inte exakt vad vi ska göra. Då
måste kommunfullmäktige
tolka och bestämma det.
Finns det risk att processen
blir segdragen?

– Nja. Om man bestämmer
sig för en ny utredning tar
det förstås tid, om alla ska va-
ra med och tycka till. Det blir

nog inget beslut före valet.
Underkänner ni inte hela
omröstningen när ni säger
att frågan är vag?

– Nej, vi säger bara att tolk-
ningen inte är självklar. Vi är
inte ute efter att säga att om-
röstningen är meningslös.
Om vi får ett starkt ja innebär
det ett starkt missnöje, säger
Per Fogelström, som samti-
digt påpekar att folkomröst-
ningen är rådgivande, så att
fullmäktige får tolka resulta-

tet oavsett vad det blir.
Monica Dellgar från Folki-

nitiativet Värmdö, som drog
igång namninsamlingen,
håller inte med om att for-
muleringen är vag.

– Det handlar om att ta ställ-
ning till om kommunen ska
genomföra en ny beslutspro-
cess där föräldrar och lärare
involveras, vilket aldrig sked-
de förra hösten, säger hon.
Vad hoppas ni att omröst-
ningen leder till?

– Att politikerna stämmer
av med föräldrar och lärare
om de är nöjda med nya or-
ganisationen. Fokus för nya
beslut bör ligga på skolor där
de inte är nöjda. Det tydligas-
te exemplet är Kyrkskolan,
som nedmonterades till F-3
trots stora protester. Det
finns mycket att vinna för al-
la parter på att ta till sig av
vad föräldrarna har att säga.

HANNA BÄCKMAN

Den nya skolorganisationen – som bland annat har inneburit sammanslagningar av skolor –
har vållat mycket protester, och en namninsamling ledde till den kommande folkomröstning-
en. Bilden togs i juni 2013, då namnlistorna överlämnades till politikerna. FOTO: JENNY FREJING

En ny rapport från Sveriges
kommuner och landsting,
SKL, visar att folkomröst-
ningar sällan leder till för-
ändring. En lagändring
2011 gjorde det lättare att
få till stånd folkomröst-
ningar, och sedan dess har
tio sådana hållits. Bara i ett
av fallen, på Ekerö, har
kommunfullmäktige valt
att följa resultatet av om-
röstningen. I flera andra
kommuner har politikerna
inte tagit hänsyn till resul-
tatet, med hänvisning till
lågt valdeltagande. Det ge-
nomsnittliga valdeltagan-
det i omröstningarna var
37 procent.

Leder sällan 
till förändring



NÄRINGSLIV 
& EKONOMI

NYTT ÅR, NYTT FÖRETAG? Nyföreta-
garcentrum Nacka Värmdö Tyresö an-
ordnar starta-eget-frukost i Sickla 
i dag, tisdag den 14 januari. Förra året
satte man rådgivningsrekord, med 321
rådgivniningar.

Näringslivsredaktör: Gustav Grändeby
Tel: 555 266 24  e-post: gustav.grandeby@nvp.se
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Big in Japan
Gustavsbergs porslin går hem i Asien 
GUSTAVSBERG
Gustavsbergs pors-
linsfabriks bokslut för
2013 visar att export-
en till utlandet tre-
dubblats på bara ett
år. Och det är i Japan
och Sydkorea som
man slagit igenom or-
dentligt.

Förra året vid den här tid-
punkten kunde hushålls-
porslinsfabriken i Gustavs-
berg konstatera ett minus-
resultat på 320 000 kronor
från 2012. I år har fabrikens
omsättning ökat från 12 till
drygt 13 miljoner kronor,
och fabriken har blivit lön-
sam igen.

Tredubblad export
En betydande orsak är att ex-
porten till utlandet tredubb-
lats. 

Det är ett utökat samarbe-
te med Japan, samt att man
lyckats inta ytterligare en
marknad i Asien, som ligger
bakom lyftet.

– I år blev Sydkorea en stor
kund hos oss, vi har fått flera
samarbetspartner där efter
världsutställningen i landet
2012. Och det är betydande

ordrar från våra återförsälja-
re där, säger vd:n Christina
Strandberg.

Av årets totala försäljning
står exporten för 17 procent.
Och av de utländska kunder-
na finns  de allra flesta i Ja-
pan och Sydkorea, enligt
porslinsfabriken.
Vad gör er så populära i de
länderna?

– När det kommer till Ja-
pan har vi jobbat mycket
med dem, och formgivaren
Stig Lindberg är nästintill
helgonförklarad där. Vi har
en anställd hos oss som job-
bat nära Stig Lindberg, och
när vi berättar det för japans-
ka besökare blir de de nästan
vördnadsfulla, och frågar om
de kan få fota den store mäs-
taren. Sedan har Gustavs-
berg har alltid klassats som
ett framgångsrikt designfö-
retag där. Det kan vara så att
vårt formspråk är likt det ja-
panska, som ofta är rent och
avskalat, säger Christina
Strandberg.

– Varför vi blivit populära i
Sydkorea är svårare att svara
på, eftersom det är en sådan
ny marknad. För dem är det
viktigt att vi är kungliga hov-
leverantörer, det ser de som
en kvalitetssäkring.

I år kan hushållsporslins-
fabriken fortsätta sitt intåg i
Asien, när världsutställning-
en arrangeras i Qingdao i Ki-
na 2014, där man hoppas att
få möjlighet att ställa ut.

”Kina spännande”
– Det vore dumt att sticka un-
der stol med att vi tycker att
Kina är en spännande mark-
nad, men det tar ett tag att lä-
ra sig en ny marknad. Så, nå-
gon effekt av världsutställ-
ningen lär vi inte se i år, sä-
ger Christina Strandberg. 

Men det är inte bara utom-
lands Gustavsbergs porslins-
fabrik satsat. Under året som
gått har man även lanserat
en tallrik som ska lära barn
och ungdomar att ändra sina
matvanor. 

– Det är en kosttallrik som
är uppdelad i tre fält för pro-
teiner, kolhydrater och grön-
saker. Forskning som gjorts
på den visar att barn med
funktionsnedsättningar, på
en skola i södra Stockholm,
har lärt sig att äta rätt även
när de sedan inte använt tall-
riken, säger Christina Strand-
berg. 

GUSTAV GRÄNDEBY

gustav.grandeby@nvp.se

Uppåt i uppåtgående solens land för fabrikens vd Christina Strandberg. FOTO: JENNY FREJING

 

 

Mejla till aretsbutik@foretagartraffen.se
eller gå in på nvp.se eller foretagartraffen.se och rösta på just din favorit.

Senast den 9 februari behöver vi din röst.
Vinnaren presenteras och premieras på Nacka Företagarträff 

den 19 februari.

SALTSJÖBADENS SKO OCH NYCKEL 
Här hittar du en äkta hantverkare med stor 

känsla för service och kundvård. Vi utför inte 

bara arbeten med skor utan här kan du med 

gott samvete lämna in alla typer av skinn- 

och lädervaror för reparation. Självklart har 

vi även skotillbehör, kopierar nycklar och 

tillverkar gravyrskyltar m.m.

Välkommen!

BEST OF BRANDS
Sickla köpkvarter 

Med en engagerad personal som hjälper dig att 

hitta rätt klädstil, från de bästa varumärkena.

NACKA TE & KAFFE HANDEL
Butiken öppnades sommaren 2002 i Nacka 

forum. Vi har ett brett sortiment av te & kaffe och 

choklad med hög kvalitet från världens alla hörn. 

Vår främsta ledstjärna är personlig service. 

Varmt välkommen till Nacka te & kaffe handel

i Nacka forum!

BRISAK AB
Brisak startades av bröderna Holger och 

Matts Isaksson i tält 1987, som senare blev butik 

vid Värmdö Köpcentrum på 5500 kvm. Butiken 

har allt du behöver för hemmet med över 40 000 

olika artiklar till låga priser. Du hittar allt från: 

utemöbler, inredning, kläder, hygien, kemtekniska, 

verktyg, leksaker, inomhus- och utomhusbelys-

ning, kök och mattor.

Välkomna in!

G-STAR RAW
är det moderna jeansmärket som sedan 1989 

varit en pionjär inom denim genom ett fokus på 

denimhantverk och innovation. I vår butik finner 

du en bredd av produkter med allt från dressade 

jackor, överdelar till klassiska jeans och chinos. Vi 

vill skapa en ihågkommen butiksupplevelse genom 

att bemöta alla kunder med glädje, engagemang 

och respekt! För mer information: www.g-star.com
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KULTUR 
& NÖJE
Kulturredaktör: Lennart Spetz
Tel: 555 266 21  e-post: lennart.spetz@nvp.se

KONST Mycket slåss om vår uppmärksamhet och vi får hela tiden nya upp-
levelser. Men hur ska man verkligen kunna uppleva en plats eller ett tillfäl-
le? Det är temat för konstnären Anna Ridderstads utställning ”Dwell time”
i Nacka konsthall, som bland annat tittar på hur arkitektoniska element
kan hjälpa till att berätta om inre tillstånd. Vernissage är på lördag.

Sickla Köpkvarter • Tel 08-694 83 00 • www.party-land.se/sickla

JAGA 

PUCKEN!

Låt festen börja på Partyland

Nu har vi ett nytt sporttema för festen.

Sickla Köpkvarter • Tel 08-694 83 00 • 

Nu har vi ett nytt sporttema för festen.

Låt festen börja på Partyland

www.party-land.se/sicklaSickla Köpkvarter • Tel 08-694 83 00 • 

Nu har vi ett nytt sporttema för festen.

Låt festen börja på Partyland

Vi undervisar i barndans,
klassisk balett, fridans, 

karaktärsdans och piano
Våra danslokaler finns 

i Gustavsberg, Ingarö och Stavsnäs
För mer information om våra kurser, 

besök vår hemsida www.gustavsbergbaletten.se
För anmälan ring Anna Skarin 08-570 278 08
Eller skriv till: anna@gustavsbergbaletten.se

PIANOLEKTIONER för alla åldrar och alla nivåer, 
ring Galina Kuzmina för mer information 08-570 329 01

I samarbete med Värmdö Kommun

Välkommen till

GUSTAVSBERGBALETTEN
VÅRTERMINEN 2014

ÄLTA
Det nya konstverket
”Vi, de levande” tar
med betraktaren på
en mycket annorlun-
da promenad runt Äl-
ta centrum och Älta-
sjön – i egna fotspår
och andras. 

Två platser spelas
upp samtidigt, på film
och i verkligheten.

För att ta del av verket frågar
du bara efter en iPod i recep-
tionen på Älta kulturknut.
Sedan sätter du dig en minut
på bänken utanför, och går
samma väg som visas i  den
37 minuter långa filmen –
konstnären Åsa Eliesons ”vi-
deopromenad”. Då är du in-
ne i verket ”Vi, de levande”.

Inne i en gångtunnel visar
filmen plötsligt något som
händer i en av tunnelns väg-
gar, och lite senare läser du
en textrad på skärmen som
uppmärksammar dig på en
liten figur som du i filmen ser
gå en liten bit framför dig. 

I verkligheten följer du
själv efter och kan snart läsa
korta textrader som skapar
tankar om platserna du pas-
serar. En del är poetiska,
andra nästan spöklika. Alla
skapar tankar och känslor
och verket ger en surrealis-
tisk och suggestiv känsla.

Fantasi eller verklighet?
Det som sker i filmen och det
som händer i verkligheten är
efter en stund svårt att hålla
isär, och snart vet man inte
om de steg man hör kommer
från hörlurarna eller från nå-
gon man faktiskt möter. Och
det är Åsa Eliesons hela tan-
ke med filmpromenaden.

– Genom att följa filmen
går man in i verket och blir en
del av det. Man är inte åskå-
dare utan själv spelplatsen,
eftersom man som besökare
kommer att möta olika verk-

liga personer på sin prome-
nad, berättar Åsa Elieson.

– Betraktaren ingår i verk-
et, det är så jag arbetar.

Vandring blev uppdiktad
Det som från början var tänkt
att berätta om händelser i Äl-

ta har istället blivit en pro-
menad som hon snarast kal-
lar en dikt.

– Det här är ingen ny Älta-
bok, utan snarare ett sätt att
med sina egna steg berätta
om det förflutna, nuet och
framtiden.

Mycket av det som händer
under promenaden associe-
rar på olika sätt till romanen
”Körsbärsträdgården” av An-
ton Tjechov, men man behö-
ver inte känna till boken för
att uppleva promenaden.

LENNART SPETZ 

Suggestiv vandring i 

Åsa Elieson har satt
Älta i ett nytt skimmer,
där deltagarna själva
får svårt att skilja på
vad som är verkligt
och inte.

FOTO: JENNY FREJING
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 två skilda Älta

Vilt äventyr för Isac
VINDÖ

Isac Vingek, 10 år, från
Överby på Vindö, är en
av deltagarna i årets
säsong av SVT:s Wild
kids. Av 8 000 aspiran-
ter, blev han i somras
en av tio deltagare i
det stora äventyret.
Det första avsnittet
sändes i fredags.

Varför ville du vara med?
– Först ville jag vara med

för att jag sett programmet
och för att det verkade kul att
vara i skogen och att tävla.
Eftersom vi bor i skogen gil-
lar jag det, och att klättra i
träd. Och så är det kul att va-
ra med i tv. 
Hur var äventyret för dig?

– Det var ungefär som jag
trodde. Kamerorna som fil-
made allt var lite läskiga
först, men jag blev snart van.
Det var väldigt roligt och alla
var trevliga. 
Hur blir det att se sig själv
på tv under våren?

– Det kommer nog att vara
roligt, men lite pirrigt. 
Har du något tips på hur
man ska göra för att kom-
ma med?

– Man ska vara sig själv,
och vara snäll.

LENNART SPETZ

Uppdiktad verklighet. Det som först skulle bli en berättelse om händelser i Älta, blev sedan en
videovandring, som Åsa Elieson snarare skulle kalla en dikt. FOTO: ÅSA ELIESON

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

KALENDARIET

ONSDAG 15 JANUARI

PRAT-, VIRK- och STICKCAFÉ
på Älta Kulturknut i Älta
centrum kl 14-16. Info: Inger
tel 773 14 75 eller 
www.altakulturknut.se

HON SPELADE CHARLOTTE
LÖWENSKÖLD Skådespelers-
kan Ingrid Janbell visar 
filmavsnitt och berättar om
inspelningen av Selma La-
gerlöfs roman Charlotte
Löwensköld, med Sickan
Carlsson, Gunnar
Björnstrand, Sven Wollter,
Arja Saijonmaa m fl.
Kl 19.00 i Björknäskyrkan. Fi-
ka från 18.30.

SECOND HAND-BUTIK och kafé
kl 10-15 på Fredrik Jahns
Gränd 18 B, Finntorp.
Uppl 716 08 64. Arr: Röda
Korset Nacka-Bookretsen
och Saltsjöbadskretsen.

MORGONTRÄNING i Grantom-
tahallen kl 6.30-7.30. Gratis
prova på-träning. Rolig och
varierad träning som pas-
sar alla! Vi blandar kondi-
tion, styrketräning med
kroppen som belastning
och rörlighet.
traningsinspiratoren.se

TRÄNA SVENSKA Välkomna till
Fredrik Jahns Gränd 18 B,
Finntorp kl 18-20 och träna
din svenska. Uppl 716 08 64
Arr: Röda Korset Nacka-
Bookretsen.

FÖREDRAG ”You'd better like
him!”. Kl 19.00 kommer Bo
Nilsson, konsthallschef hos
vår granne Artipelag, till
Gustavsbergs Porslins-
museum för att tala om den
danske skulptören Jørgen
Haugen Sørensen. Fri entré!
Ingen föranm. Samarr: 
Gustavsberg Porslins-
museums Vänner.

TORSDAG 16 JANUARI

UNDERHÅLLNING och MÖTE
med PRO Gustavsberg-
Ingarö på Gustavsgården kl
13.30. Anna Bromee och 
Lena Magnusson bjuder på
programmet "Världen är
full av violer" som innehål-
ler gamla välkända slag-
dängor. Guldkanten/SLL.

FÖREDRAG Henrik Hansen
kommer till Dramatens
verkstäder och berätta rhur
arbetet med scenbilder och
dekor till olika föreställ-
ningar går till. Vi samlas på
Kvarholmsv 56 (gamla Cir-
kelkaffehuset) kl 17.00.
Kostnad 80:-, vi bjuder på
dryck och snacks. 
Anm: jessica.lonno@gmail.
com tel 0702-84 42 05
Arr: Nacka konstförening.

YOGA i Hemmesta. Välkom-
men till ett gratis prova på-
yogapass i Hemmesta sko-
lans låg- och mellanstadie-
gymnastiksal kl 20.30-21.30.
Ett fysiskt yogapass som
passar alla! Mer info och
anm:
traningsinspiratoren.se

TA DIN LAPTOP MED DIG och
kom till Värmdö Bygdegård.
Nybörjare är välkomna kl
13-14.45. För dig som kan 
lite mer välkommen kl 15-
15.45. Vi finns för dig. Äldre
hjälper äldre. Info 076-288 26
49. seniornetvarmdo.n.nu/
Arr: SeniorNet Värmdö.

FREDAG 17 JANUARI

BIO Bamse och tjuvstaden
visas på Gustavsbergstea-
tern kl 14.00. Entré 65:-.

BIO Jack Ryan: Shadow
Recruit visas på Gustavs-
bergsteatern kl 19.00. Entré
85:-. Från 15 år.

LÖRDAG 18 JANUARI

FÖREDRAG Per Edström, tea-
terveteranen och skapare
av legendariska ”Teaterbå-
ten”, mångsysslare, fårfar-
mare på Värmdö, pratar om
sitt teaterliv och visar bil-
der. Biblioteket Nacka 
Forum kl 14.30. Hjärtligt 
välkomna! Arr: Bibliotekets
Vänner, Nacka kommun.

TRÄNA SVENSKA med Röda
Korset i Boo kl 11-13 i 
Orminge bibliotek.
Uppl. A-C Malmlöf 0730-676
253. Arr: Röda Korset 
NackaBookretsen.

SECOND HAND-BUTIK och KAFÉ
Kl 10-15 på Fredrik Jahns
Gränd 18 B, Finntorp
Uppl 716 08 64 Arr: Röda
Korset Nacka-Bookretsen
och Saltjöbadskretsen.

SÖNDAG 19 JANUARI

SKAPANDE SÖNDAG I KERAMIK
på Dieselverkstaden kl 13-
14.30. Passar bäst för barn
från 4 år och uppåt tillsam-
mans med någon vuxen. 
Vi formar leran till askar, 
målar dem i olika färger
och trycker in mönster i
den mjuka leran. Keramiker
Anna Rutz inspirerar och
vägleder. Biljetter: 100 kr.

BIO Kärlek Deluxe, vinterns
stora komedi, visas på 
Gustavsbergsteatern kl
19.00. Entré 85:-. Barntillå-
ten.

BIO Bamse och Tjuvstaden
visas på Gustavsbergs-
teatern kl 14.00. Entré 65:-.
Barntillåten.

BIO Sune på bilsemester 
visas på Gustavsbergs-
teatern kl 16.00. Entré 80:-.
Barntillåten.

JULGRANSPLUNDRING med 
Värmdö Dragsspelsgille på
Gustavsgården kl 13.30.
Trio med Bumba underhål-
ler oss. Fiskdammsbiljetter
25 kr kan köpas av Guld-
kanten tom 17/1. 
Arr: Guldkanten/SV.

SLÖJDKAFÉ i Gärdesgården,
Stavsnäs kl 13-16. Tag med
stickningen, luffarslöjds-
arbetet, broderiet, korg-
målningen eller vad helst
annat du har för händerna
och kom och gör oss säll-
skap! Fika till självkost-
nadspris. Adress: Stavsnäs
Gärde 21. Info: stavsnas-
stickor@hotmail.se

ÖPPET HUS NextStep Studios-
showstudion i Gustavs-
bergs hamn. GRATIS PROVA PÅ
på våra kurser. Liten och
stor, musikal, performance,
skapande dans och vuxen-
kursen move mix. Odel-
bergs- väg 1b (Värmdö Yo-
gacenter) kl 11-16.  

MORGONTRÄNING i Grantom-
tahallen kl 6.30-7.30. Gratis
prova på träning. 
Rolig och varierad träning
som passar alla! Vi blandar
kondition, styrketräning
med kroppen som belast-
ning och rörlighet.
traningsinspiratoren.se

MÅNDAG 20 JANUARI 

HUR UNDVIKER JAG FALLOLYCK-
OR? Sofia Biderholt, arbets-
terapeut och Anna Skaring,
sjukgymnast, som tillsam-
mans driver företaget
”Säker senior” berättar, 
demonstrerar och ger tips
och råd. Boo seniorhem
(f.d. Boo Kommunalhus),
Kommunalv 2, kl 13.30. 
Fri entré och öppet för alla.
Kaffe och smörgås för den
som så önskar kostar dock
15 kr. Arr: SPF BooRingen.

DATORHJÄLP FÖR SENIORER
Enskild hjälp med dina 
datorproblem kl 10 -12 på
Sturevägen 12,  PRO-loka-
len Saltsjöbaden.

TISDAG 21 JANUARI

BIO Kärlek Deluxe, vinterns
stora komedi, visas på 
Gustavsbergsteatern kl
19.00. Entré 85:-. BT.

SINNESROGUDSTJÄNST
En gudstjänstform i tolv-
stegsrörelsens anda. I 
Forumkyrkan tänker vi 
extramycket på det musi-
kaliska innehållet. Guds-
tjänsten börjar kl 19.00. 
Servering från 18.30.
www.forumkyrkan.se

TRÄNA SVENSKA med Röda
Korset i Boo kl 17-18.30 i 
Orminge bibliotek. Uppl. 
A-C Malmlöf 0730-676 253.
Arr: Röda Korset 
NackaBookretsen.

ÖVRIGT

AL-ANON-MÖTE i Gustavsberg.
Har du en anhörig eller vän
som dricker för mycket? Vi
träffas och stöttar varand-
ra på tisd och tors kl 18-
19.30. Vi håller till i röda
stugan på Skärgårdsvägen
9. www.al-anon.se

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

UTSTÄLLNINGAR

PEPPARKAKSHUS Eleverna i
åk. 6 på Djurö skola ställer
ut sina fantastiska peppar-
kakshus i olika modeller
och former. Husen finns att
beskåda på Djurö bibliotek
tom 17/1.

CAMERA OBSCURA
Fotografi av Amanda Jönn-
son visas i Nacka Forum
Bibliotek. Tom 26/1.

KERAMISKA SKULPTURER 1997 -
2012 av Jørgen Haugen Sø-
rensen visas tom 16/3 2014
på Gustavsbergs Porslins-
museum. I samarbete med
Skovgaard Museum i Vi-
borg.

EN UTSTÄLLNING OM KALLA 
KRIGETS KULTURARV. ”Atom-
bomb över Stockholm”. Vi-
sas på Stockholms läns mu-
seum, Dieselverkstaden
tom 7/4, 2014.

NACKA STENTRYCKERI ram &
galleri. Stort urval av grafik
och originalmålningar från
Sveriges konstelit. 
Finntorpsv 5C, Nacka. 
Tel 718 24 04.

Packat och klart!

Vaccinerad! Vi ger 

även Gula febern

Vaccinationer
”Drop-in”

Hälsokontroll
& friskintyg

Nacka Forum höghuset, plan 16
Mån 12-19, Tis & Ons 8-17

Tors 8-16, Fre 9-16
Lör 10-14

Lunchstängt 12-13 (tis-fre)
Telefonrådgivning

716 94 20/21

             Kallelse till

Årsmöte
Härmed kallas medlemmarna i SPF-BooRingen till årsmöte 
måndagen den 10 februari kl. 13:30
i Boo Seniorhems lokaler, Kommunalvägen 2. 
Motion till årsmötet skall vara inlämnad till föreningen senast 
två veckor före årsmötet. Föredragningslista och övriga hand-
lingar inkl. valberedningens förslag, som skall behandlas på 
årsmötet kommer att finnas tillgängliga på Orminge bibliotek 
senast en vecka före mötet. 
Välkomna! 

Ännu en nybörjargrupp för vuxna/äldre ungdomar  

startar lördagar kl 10.00–11.00 from 25/1.

Nybörjargrupp för barn från ca 7 år 

startar på tisdagar kl 17.00–17.45 from 14/1

Intresserad av enbart dressyr? 

Välkommen på måndagar kl 16.00

Ledig på fredagar?  

Rid i vår förmiddagsgrupp mellan 09.30-10.30

Vi forsätter med knatteridningen, 30 min ca 6 år 

på lördagar 12.45 och vår uppskattade prova på 

ridning för alla åldrar 30 min på lördagar kl 13.15. 

Ströplatser i olika kategorier finns

Välkommen med din intresseanmälan

info@varmdoridklubb.nu

eller per telefon 08-571 685 34

Besök gärna vår hemsida www.varmdoridklubb.nu

Varmt Välkomna till Värmdö Ridklubb!

Värmdö
Ridklubb

Vuxen och vill 
lära dig rida?
Välkomna till oss på Värmdö Ridklubb!



VÄRMDÖ Teknik, hemkun-
skap, matte… Att bygga
pepparkakshus blev för ele-
verna i klass 6 på Djurö sko-
la ett projekt som berörde
många olika skolämnen. 

Läraren Kerstin Forssbeck
berättar: ”Uppgiften var att
göra en hållbar konstruk-
tion. Eleverna fick först rita
husen, sedan göra modeller i
papper. Ett tak blev alldeles

för tungt, så det rasade in.
Då konstaterade vi att det
kan hända med verkliga hus
också. Vi fick stötta upp ta-
ket underifrån. Eleverna har
verkligen varit jätteduktiga

och positiva till arbetet.” 
Resultatet blev så bra att

pepparkakshusen nu visas
på Djurö bibliotek.

HANNA BÄCKMAN

VECKANS ROS Tack Eva Maria Lundell, Fisksätra
vårdcentral, för ett mycket vänligt bemötande
och för att du så snabbt skickade mina prov-
svar med posten.

G. Hedberg

ETT JÄTTEFÅNG AV ROSOR till personalen på
Teliabutiken i Nacka Forum. Bemötandet är av
högsta klass, kunniga ger toppservice till sina
kunder. Hoppas att även Telia uppskattar vad
ni utför! Kent

BIDRA GÄRNA TILL LÄSARSIDAN 
e-posta en insändare eller bild till red@nvp.se eller 
posta till Nacka Värmdö Posten, Box 735, 131 24 Nacka.
(Märk kuvertet ”Läsarsidan”).

LÄSARSIDAN
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Pepparkaksbygge  – bra utbildning i hållfasthet
Några av de kvalitetssäkrade pepparkakshusen byggda av Djuröelever. FOTO: MARIA MELCHERT

Vinnarna i NVP:s helgkryss

Julkrysset: Eivor Lindqvist, Värmdö, Lennart Bohlin, Boo, Li
Hummelman, Gustavsberg. 
Grattis! Trisslotter kommer med posten.

Nyårskrysset: Daniel Chen, Boo, Britta Pettersson, Gustavs-
berg, Mona Paxby, Älta.
Grattis! Trisslotter kommer med posten.

Ta ställning för mänskliga 
rättigheter. Stöd Amnesty 
på PG 90 00 72-0. Det 
leder till förändring!
www.amnesty.se

ANVÄND DIN  
YTTRANDE-
FRIHET

Saltsjö Boo Björknäs skolväg 15  

www.bjorknasskolan.se 

Välkommen till Björknässkolan
– inför år 7
På Björknässkolan har vi engagerade och kunniga lärare, vi har elever 

som trivs och värnar om varandra, trygghet och trivsel är viktigt för alla 

på skolan. Våra elever har höga studieresultat. På Björknässkolan kan 

du välja att fördjupa dig i ett av våra profilämnen som bild, engelska, 

fotboll, hemkunskap, idrott, ma/no, musik och slöjd

Tisdag 21 januari 18.30 

bjuder vi in er som ska välja skola

inför år 7 hösten 2014 

Välkommen på öppet hus!  



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

PREDIKOTURER e-post: predikoturer@nvp.se

Maria Karlsson familjeredaktör
555 266 36
familje@nvp.se

GRATTIS ▼▼

Jag vill fira världens goaste och finaste kille på 1-årsdagen
den 19 januari. Alvin Björklund heter han och bor i Älta,
puss och kram från mormor.

FÖDD ▼▼

GRATTIS ▼

Ett stort grattis till storfiskaren på 6-årsdagen! 
Hipp hipp hurra och många kramar från farmor och farfar.

Boo församling, Kyrkans hus 
Tisdag 14/1, kl 10.00 Oasen. Kl 11.00 Senior-Qi gong. 
Kl 12.00 Tisdagssoppa. Kl 16.30 Ungdomskväll. 
Kl 18.00 Veckomässa. Kl 19.00 Zenmeditation. Onsdag
15/1, kl  08.30 Morgonmässa. Torsdag 16/1, kl 12.00 
Oasen. Kl 19.00 Regnbågen. 
Tisdag 21/1, kl 10.00 Oasen. Kl 11.00 Senior-Qi gong. 
Kl 12.00 Tisdagssoppa. Kl 16.30 Ungdomskväll. Kl 18.00
Veckomässa. Kl 18.00 Ignatiansk spiritualitet. 
www.booforsamling.se

Djurö, Möja och Nämdö församling
Möja kyrka Lördag 18/1, kl 13.00 Julgransplundring i
prästgården med Yvonne Hallin. Djurö kyrka Söndag 19/1,
kl 11.00 Högmässa med Yvonne Hallin.

Saltsjöbadens församling
Tisdag 14/1, kl 11.45 Lunchmässa. Onsdag 15/1, 
kl 09.00 Morgonbön, Skogsö kapell. Kl 18.30 Kvällsmässa. 
Söndag 19/1, kl  11.00 Mässa. Kl 16.00 Taizémässa, 
Skogsö kapell. Tisdag 21/1, kl 11.45 Lunchmässa.
Onsdag 22/1, kl 09.00 Morgonbön, Skogsö kapell. Kl
18.30 Kvällsmässa. Kl 19.00 Lectio divina – samtalsgrupp,
församlingshemmet. www.merasaltis.nu

Skärgårdskyrkan Värmdö
Torsdag 16/1, kl 10-13 Baby-Café. Kl 19.00 Bibelläsning
och Bön. Fredag 17/1, kl 17-19 10-12-åringar. Kl 19.00
Ungdomssamling. Söndag 19/1, kl 11.00 Gudstjänst 
Carl-Hugo Parment. Musik Niclas Törnberg. Kyrkkaffe.
www.skargardskyrkan.nu

KATTHEMMET TASSELAND

PRESENTERAR

Veckans katt

Rosalinda heter denna
näpna lilla fröken på 9 år. 
Hon kom till oss då matte
blev sjuk och inte längre 
orkade ta hand om 
henne. Väldigt snäll, kelig
och vill komma till ett
hem med utemöjligheter. 

Vill du ta hand om 
Rosalinda?

KONTAKTA TASSELAND
070-316 45 51

www.tasseland.se

Nu är vår efterlängtade Simon äntligen här! 
Han föddes den 29 december 2013, 3370 g och 49 cm. 
Stort tack till Södra BB. Stolta föräldrar Cecilia och Stefan.

sjung
som 
folk
ett körprojekt i fisksätra. var med och sjung 
folkmusik, visor och låtar. körledare: gunnel 
mauritzon. kören övar varannan tisdag 19.15-21 
i fisksätra kyrka. konsert 9/3 med musiker och solister
info: ingemar.berglind@svenskakyrkan.se

start 21/1
fisksätra kyrka
ingen anmälan

WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/NACKA

08-546 06 100

Värmdö församling

varmdoforsamling.se

Sjölidenmässa i Sjölidens kapell
Onsdag 15 januari 18.00

Gudstjänst i Värmdö kyrka
Anna-Karin Nordgren, Lars Hallgren
Sång – Jenny, Lotta och Johanna Danielsson
Söndag 19 januari 11.00
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och byter samtidigt namn
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    info@novabegravning.se • 08-570 344 27 • www
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Vår kära
Hustru, Mamma, Mormor

Eva Liljeholm
* 15 september 1931
✝  30 december 2013

B Ö R J E
YVONNE
Veronika

Släkt och vänner

I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som Du var

Begravningen äger rum
fredagen den 24 januari 
kl 14.00 i Uppenbarelse-
kyrkan, Saltsjöbaden. 

Efter akten inbjudes till
församlingshemmet.

Osa till Söderquist begr.byrå
 tel 08-717 45 20 senast 17/1.

GRATTIS ▼▼

Grattis till Linnea Brehmer som fyller 3 år den 18/1.
Pussar och kramar från mamma, pappa, Maya och Lucas.

GRATTIS ▼▼

Grattis Elvira på 5-årsdagen
den 11/1. Vi älskar dig! 
Kramar pappa, mamma,
Tindra och Sebbe.

GRATTIS ▼▼

Stort grattis i efterskott,
älskade Ella på 5-årsdagen,
den 10 januari. Vår diamant.
Från mamma, Mange och
grabbarna.

GRATTIS ▼▼

Vårt äldsta barnbarn Linnéa 
fyllde 9 år den 10 januari.
Massor med kramar farmor
och farfar Reibo.

GRATTIS ▼▼

Ett stort grattis till Hannes Torstensson, som fyller 8 år den
17 januari. Jättemånga kramar från farmor i Kalmar!

FAMILJENYTT

Vår käre
bror, svåger och vän

Tommy
Sandlund

* 26 februari 1938
✝ 2 januari 2014

Christina och Tommy
Syskonbarn

Inger och Lennart

Det finns en glädje
större än sorgen
Glädjen att minnas

Begravningen äger rum
fredagen den 24 januari 
kl 11.00 i Ingarö kyrka.

Efter akten inbjudes 
till minnesstund i
Ingaröhemmet. 

Svar om deltagande
senast den 21 januari till 
Nova Begravningsbyrå 

tel 08-570 344 27. 
Valfri klädsel.

Min kära Mamma
Vår Farmor

Inger Englund
* 23 april 1927

✝ 25 december 2013

JOHAN
   Lukas   Andreas  Mikael   

Jag skall gå genom 
tysta skyar,

genom hav av 
stjärnors ljus,

och vandra i vita nätter
tills jag funnit min 

Faders hus.
Jag skall klappa sakta 

på porten,
där ingen mer går ut,
och jag skall sjunga 

av glädje
som jag aldrig sjöng förut.

Dan Andersson

Begravningen äger rum
torsdagen den 23 januari 
kl 10.30 i Nacka kyrka. 
Efter akten inbjudes till
minnesstund. Osa till
Söderquist begr.byrå 

tel 08-717 45 20 senast 17/1.

Min älskade
Vår kära

Tina Kamp
* 19 maj 1943

har hastigt lämnat oss i 
oändlig sorg och saknad

✝  24 december 2013

ÅKE
Lasse  Lena

Anne-Marie  Mona
Kolbjörn

med familjer

Släkt och vänner

Begravningen äger rum
fredagen den 24 januari 

kl. 14.00 på Nyckelvikens
Herrgård. Efter akten samlas

vi till en minnesstund. 
O.s.a. vänligen till e-post:

osa@begravningvarmdo.se
senast den 20 januari.
Gustavsberg & Ingarö

Begravningsbyrå
tel. 08-570 207 97

Tack
alla Ni som stöttat mig 

på alla de olika sätt 
i min stora sorg efter min 
älskade dotter Camilla 

och min underbara 
fru Yvonne

Med vänliga hälsningar 
Sten Kostenniemi
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SPORT »Hon är en spelare som har det lilla 
extra med kapacitet att lyfta ett lag, 
både på och utanför planen.»
Nye tränaren Marcelo Fernández uttrycker på lagets hemsida
hur nöjd han är med att Elaine Moura fortsätter i Älta IF.

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

Gustav Grändeby reporter
555 266 24
gustav.grandeby@nvp.se

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

Tog två poäng 
i måstematch 
GUSTAVSBERG BANDY
Gustavsbergs IF tog i helgen
två mycket viktiga poäng i
kampen för överlevnad i
bandyallsvenskan. 4-2 (2-0)
vann GIF med i bortamötet
mot Selånger. Målskyttar
var Kevin Brown, Marcus
Karlsson, Jonas Lindqvist
och Niklas Norevik. 

Två spelare lämnade
”Gurra” förra veckan, båda
på grund av konkurrenssitu-
ationen. Dmitri Lazar åter-
vänder till Norrtälje, medan
Joel Lövgren går till GT/76. 

Ingen Heid på
kontringsmålen
NACKA HANDBOLL
Skuru IK vann som förvän-
tat helgens bortamatch mot
BK Heid. Enligt Johanna
Westberg hade laget fokuse-
rat på att få till försvars- och
kontringsspelet, vilket en-
ligt samma källa också lyck-
ades. Noterbart är att alla
Skurus utespelare gjorde
mål i matchen som slutade
35-17 (14-9).

NHK föll i 
förlängningen 
NACKA ISHOCKEY
Nacka HK hade gästande
Gnesta på gaffeln i helgens
match i Division 1D:s fort-
sättningsserie. Dessvärre
gjorde gästerna, genom Jes-
se Narva, mål två gånger
om, och vann med 2-1 efter
förlängning. Resultatet in-
nebar att NHK tog sitt första
poäng i serien.

Santesson satte
två mot Spånga 
VÄRMDÖ ISHOCKEY
Värmdö HC ångar på i All-
tvåan. Förra veckan innebar
dubbla vinster, mot Bålsta
(4-3) och Spånga (5-2). I
sistnämnda match notera-
des Dennis Santesson för
matchvinnande målet ge-
nom att sätta 3-1. Santesson
hade även gjort 1-0-målet.

Nackagrabbar
vann i Värmland
NACKA ISHOCKEY
I början av januari spelades
Sveriges största U12-turner-
ing i ishockey i Värmland.
Nacka Hockey Team 02 gick
obesegrade genom cupen
och fick efter en finalrysare
mot AIK välförtjänt lyfta den
gigantiska pokalen till stort
jubel från den tillresta publi-
ken. På väg till slutsegern
hade Nacka slagit klassiska
storlag som Färjestad och
Mora.

NOTERAT Firar 100 år med dansk 
dynamit: ”Ett världslag”
NACKA ORIENTERING
I sommar firar Järla
100 år som idrottsför-
ening.

Och man gör det
med ett orienterings-
lag av internationell
toppklass.

Exklusivt för NVP
berättar klubben om
sina tre drömvärv-
ningar.

Året var 1914, månaden ju-
ni. 

På en äng vid Järla station
bildar ett gäng grabbar, som
brukar spela fotboll ihop,
Järla idrottsförening. Till
förste ordförande väljs An-
ders Boman.

Nu, ett sekel senare, gör
sig föreningen ifråga redo för
ett jubileumsår som bland
annat kommer att firas på
Järlagården – som funnits
med sedan 1945 – i Hästha-
gen i juni.

Dubbla VM-sexor
Och orienteringssektionen
bjuder på tidiga födelse-
dagspresenter. Inom loppet
av några dagar har tre för-
värv av internationell topp-
klass presenterats.

Till att börja med före det-
ta förbundskaptenen Anneli
Östberg, som går in som
team utvecklare. Under hen-
nes år som ytterst ansvarig
för landslaget tog Sverige 55
VM-medaljer. 

– Järla har många unga
hungriga löpare och ledare
som har alla möjligheter att
utvecklas. Det är spännande.
Jag ser väldigt positivt på det
här samarbetet, säger Anneli
Östberg.

Mindre hungrig och ut-
vecklingsbar blev förenin-
gens talangpool inte när det i
samma veva meddelades att

Danmarks två främsta löpare
anslutit till den. 

Emma Klingenberg, 21,
och Rasmus Thrane Hansen,
23, har båda som bäst kom-
mit sexa på VM och har
mängder av högklassiga re-
sultat på sina respektive me-
ritlistor.

– Det är klubbens största
förstärkningar någonsin.

Med Emma som tillskott har
Järla nu möjlighet att vara
med i toppen både i dam- och
herrklassen i de stora inter-
nationella stafetterna, säger
Järlas elitansvarige Anders
Asplund (som själv är gam-
mal skidåkare, och Nacka-
mästare över 2,5 kilometer
anno 1969).

Nobbade Halden
Danskarna har länge varit på
jakt efter en ny klubb och Jär-
la vann dragkampen om de-
ras signaturer i konkurrens
med bland annat norska Hal-
den, av många ansedd vara
världens främsta orienter-
ingsförening.

– Emma och Rasmus hade
bestämt sig för att bli bättre i
nordisk terräng. I Danmark
har de kontinental terräng.
Och efter att ha besökt olika
klubbar i Skandinavien föll
deras val på oss. Jag tror den

mjuka faktorn var betydelse-
full, det finns mycket skämt
och skratt i klubben. Det kän-
des direkt att de gick rakt in i
gemenskapen, säger Anders
Asplund.

I och med de danska för-
värven hyser nu Järla Ori-
entering löpare med lands-
lagsmeriter från fyra länder:
Svenskarna Anders Holm-
berg, Olle Boström och Karo-
lin Ohlsson, norrmännen
Martin Vister, Håkan Jarvis
Westergård och Ingjerd My-
hre, schweizarna Christoph
Meier och Alain Denzler,
samt ryske Ivan Kuchmenko.

– Man kan säga att vi har
ett världslag, säger Anders
Asplund, efter att ha redo-
gjort för alla talangers här-
komst.
Med en före detta för -
bunds  kapten i tränarsta-
ben och dansk dynamit i
löpar leden – vad är klub-

bens sportsliga ambitioner
inför 2014?

– Innan jag går in på det
vill jag poängtera att ambi-
tionen är att under lång tid
bygga en professionell kultur
i föreningen genom att lägga
tegelsten för tegelsten på
plats, så att det blir gediget
och hållbart. Med det sagt –
om skulle vi komma topp tre
på Tiomila, herr eller dam, så
vore det väldigt roligt. Det
vore det största som klubben
gjort, säger Anders Asplund.

– Allra roligast är när det
kommer fram unga löpare
som man kan hjälpa fram.
Som Karolin (Ohlsson) förra
året, som gick från in-
genstans till att utmana på
världscupen. Så om man fick
drömma – medalj på Tiomila
och en ny ung löpare som kli-
ver in i landslaget. Det vore
en kanonsäsong.

INGEMAR LUNDIN

Rysslandsbeslut
dröjer för Skuru

Carin Strömberg mot spanska Helvetia i EHF-cupens förra omgång. FOTO: JENNY FREJING

NACKA HANDBOLL
Åka eller inte åka?

Det är frågan som Skuru
ställt sig sedan bombattenta-
ten i Volgograd – där nästa
omgång i EHF-cupen avgörs.

– Vi ska prata igenom sa-
ken på onsdag, säger stor-
skytten Johanna Westberg.

Två självmordsattentat i
slutet av 2013, kopplade till
det stundande ryska OS-ar-
rangemanget, krävde 34
människoliv i staden Volgo -
grad. För Skuru IK, som i Eu-
ropacupspelet lottats mot Di-

namo Volgograd, innebär
det oro inför kommande
matcher. Såväl Utrikesde-
partementet, arrangörsklub-
ben Dinamo som svenska
ambassaden i Moskva har
konsulterats i ärendet.

”Många är splittrade”
– Laget ska gemensamt dis-
kutera saken på onsdag.
Många är splittrade. Vi vill
spela Europaspel, men inte
på bekostnad av säkerheten,
säger Johanna Westberg.

INGEMAR LUNDIN

Danska dynamitvärvningar. VM-löparna Rasmus Thrane Hansen och Emma Klingenberg i Järladresser. FOTO: PRESSBILD

Anneli Östberg.



NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 14 JANUARI 2014 29

SPORT

Delad pott i publikfriande derby

achim Sjö gjorde mål bara fy-
ra sekunder efter att Värm-
dös Petter Ericson Hållén fix-
at 4-4. 

Statistiskt finns många de-
taljer att lyfta fram. I första
perioden sköt exempelvis

Värmdö endast två skott på
mål – som båda också gick i
mål, och gav 2-0-ledning.

– Synd att vi inte tar vara
på det bättre. Vi blev istället
bekväma, uppträdde som att
vi enkelt skulle vinna och

bjöd på individuella misstag,
säger Johan Rönn kvist.

En annan statistisk kurio-
sitet är publiksiffran 350,
fullsatt i Ormingehallen.

– Det är alltid underbar in-
ramning när lagen möts. Och

matcherna är jämna. Det
kvittar hur det ser ut i serien,
säger Figge Olsson.

– Det är de här matcherna
det talas om hela säsongen,
intygar Johan Rönnkvist.

INGEMAR LUNDIN

NAC/VÄR INNEBANDY
Knökfull läktare och
nervig fight. 

Innebandyderbyt
mellan Nacka Wal-
lenstam IBK och Vär-
mdö IF börjar bli en
lokal klassiker.

– De här matcherna
talas det om hela sä-
songen, säger VIF:s
Johan Rönnkvist. 

Med drygt en och en halv mi-
nut kvar av matchen satte
Nackas Joachim Sjö 6-6 i po-
werplay. Ett rättvist slutre-
sultat, enligt tränarna.

– Klart det svider att förlo-
ra ledningen, särskilt som jag
tycker utvisningen var tvek-
sam. Men det blir ju så där i
sådana här matcher, mycket
ge och ta, säger Värmdö IF:s
coach Johan Rönnkvist.

Två mål på fyra sekunder
Figge Olsson, coach för hem-
malaget, är inne på samma
linje.

– Man märker att det är två
lag i poängbehov. Båda är
otrygga i ledning. Det lag
som ligger under tar kom-
mandot.

Ett faktum som bland an-
nat åskådliggjordes i andra
perioden, när Nackas Jo-

Nacka Wallenstam IBK -
Värmdö IF 6-6 (3-2, 2-2, 1-2)

Skott: 39-26 (12-2, 12-11, 12-10)

Utvisningsminuter: 
Nacka, 4 x 2 minuter
Värmdö, 3 x 2 minuter

Publik: 350

Målskyttar, Nacka:
Joachim Sjö 3, Pontus 
Furevik 2, Nick Ahlholm 1

Målskyttar, Värmdö:
Jimmy Risberg 2, Petter
Ericson Hållén 1, Jonathan
Ericsson 1, Kim Johansson 
1, Benjamin Kron 1

Resultat och tabell:

Linköping IBK - Salem    8-7
Nykvarn - Nacka Wallenst    6-4
Farsta - Trosa Edanö    10-6
Strängnäs - Finspång    6-5
Nacka Wallenst - Värmdö    6-6
Onyx - Nykvarn    4-7
Salem - Tullinge    5-9
Mjölby - Linköping IBK    6-5

Farsta 15 12 2 1 117 – 83 38
Salem 15 12 0 3 159 – 79 36
Nykvarn 15 10 0 5 110 – 93 30
Strängnäs 15 8 4 3 109 –102 29
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Linköping IBK 15 7 2 6 101 – 92 24
Onyx 14 6 2 6 88 – 88 21
Tullinge 15 6 2 7 97 – 98 20
Nacka W. 15 5 3 7 94 – 99 19
Värmdö 15 4 6 5 86 – 97 19
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Finspång 15 4 2 9 91 –111 15
Mjölby 15 3 1 11 88 –134 10
Trosa Edanö 14 0 0 14 65 –129 0

Lapp på luckan 
i Ormingehallen

Derbykampen mellan Nacka Wallenstam IBK och Värmdö IF drog som vanligt mycket publik. FOTO: NADIA ENEDAHL
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Resultat

INNEBANDY

Division 2 Stockholm herr

Högalid - Tumba GoIF    1-7 
Ekerö IK - Råsunda IS    7-7 
Vallentuna - Vendelsö    3-4 
TT Ungdom - Grimsta    2-2 

Tumba GoIF 14 11 1 2 120 – 71 34
Råsunda IS 14 8 3 3 107 – 79 27
Bele Barkarby 13 8 2 3 100 – 71 26
Ekerö IK 14 8 2 4 126 –103 26
Grimsta 14 7 1 6 92 – 73 22
Ingarö 11 6 1 4 94 – 76 19
TT Ungdom 13 4 5 4 82 – 81 17
Högalid 14 5 1 8 83 – 83 16
Hammarbyh. 12 4 3 5 89 – 84 15
Vallentuna 14 1 1 12 56 –155 4
Vendelsö 13 1 0 12 53 –126 3

Division 2 Stockholm dam

Högdalen - Väsby    3-6 
Vallentuna - Sköndal    2-7 

Tyresö Trollb 11 10 0 1 76 – 39 30
Älvsjö 13 9 2 2 94 – 52 29
Åkersberga 12 9 0 3 82 – 44 27
Kungsängen 13 7 1 5 63 – 59 22
Värmdö 13 6 2 5 50 – 45 20
Sköndal 14 6 2 6 58 – 65 20
Duvbo 12 5 2 5 47 – 51 17
Vallentuna 13 5 0 8 70 – 82 15
Bele Barkarby 12 4 0 8 50 – 67 12
Väsby 14 4 0 10 60 – 85 12
Högdalen 13 0 1 12 30 – 91 1

Division 3 Stockholm dam

Saltsjöbaden - AIK    1-5 

AIK 10 10 0 0 57 – 13 30
Huddinge IBS 10 8 0 2 57 – 30 24
Bro 10 5 2 3 40 – 29 17
Huddinge IK 10 5 1 4 40 – 31 16
Järfälla IBK 10 5 0 5 51 – 32 15
Saltsjöbaden 10 4 0 6 31 – 46 12
Älvsjö 10 3 1 6 32 – 47 10
Lövet 9 2 0 7 22 – 54 6
Centralvägen 9 0 0 9 18 – 66 0

BANDY

Allsvenskan norra herr

HaparandaTornio - Borlänge    3-3 (2-1)
BolticGöta - Selånger    12-1 (7-0)
Gustavsberg - Örebro    3-3 (1-1)
UNIK - Rättvik    5-4 (2-1)
Tillberga - Tellus    5-8 (4-2)
Katrineholm - BolticGöta    10-5 (6-4)
HaparandaTornio - Tillberga    8-4 (3-1)
Örebro - Borlänge    9-4 (3-2)
Rättvik - Härnösand    12-3 (5-2)
Tellus - UNIK    10-2 (5-2)
Selånger - Gustavsberg    2-4 (0-2)
BolticGöta - Tellus    2-5 (0-1)

Katrineholm 15 12 1 2 96 – 47 25
Tillberga 14 11 1 2 100 – 45 23
Tellus 14 10 1 3 88 – 52 21
HaparandaT. 15 8 3 4 102 – 62 19
UNIK 15 8 2 5 62 – 60 18
Örebro 15 7 3 5 76 – 58 17
Borlänge 14 6 3 5 75 – 76 15
Rättvik 15 6 1 8 69 – 76 13
Gustavsberg 13 3 3 7 39 – 56 9
BolticGöta 14 2 2 10 49 – 85 6
Selånger 14 2 1 11 39 – 92 5
Härnösand 14 0 1 13 32 –118 1

HANDBOLL

Division 3 östsvenska östra herr

Tumba HBK - Skuru    22-30 
Visby Gute - Matteuspojkarna    15-30
Hellas - Skogås    25-30 
Tyrold - Salem    32-16 
Handen - Trångsund    30-23 
Sorunda - HK Stockholm    32-25 

Tyrold 13 10 2 1 408 –304 22
Sorunda 13 10 1 2 395 –308 21
Matteuspojk. 13 10 1 2 379 –306 21
Skogås 13 8 1 4 427 –355 17
Tumba HBK 13 7 2 4 348 –323 16
Handen 13 7 1 5 377 –329 15
Skuru 13 6 2 5 370 –366 14
Salem 13 5 2 6 339 –359 12
Hellas 13 3 2 8 317 –343 8
Visby Gute 13 2 1 10 259 –374 5
HK Stockholm 13 2 0 11 302 –441 4
Trångsund 13 0 1 12 283 –396 1

Elitserien dam

Skövde - Kärra    39-27 (21-13)
Höör H 65 - Lugi    20-27 (9-16)
Kärra - Skövde    24-30 (12-13)
Heid - Skuru    17-35 (9-14)
Spårvägen - Önnered    22-24 (9-14)
Team Eslöv - VästeråsIrsta    23-22 (12-10)
Skånela - Sävehof    23-34 (11-18)

Sävehof 12 12 0 0 415 –252 24
Skuru 12 10 1 1 373 –276 21
Lugi 12 9 0 3 325 –264 18
Höör H 65 12 8 2 2 297 –283 18
Skövde 12 7 0 5 342 –315 14
Önnered 12 6 0 6 309 –338 12
Team Eslöv 12 5 1 6 285 –305 11
Spårvägen 12 5 0 7 301 –342 10
VästeråsIrsta 12 4 0 8 280 –300 8
Skånela 12 3 0 9 274 –382 6
Kärra 12 1 0 11 300 –368 2
Heid 12 0 0 12 262 –338 0

Division 1 norra dam

Strand - Team Stockholm    35-25 
Nacka - Eskil    26-14 
VästeråsIrsta - Bolton    29-16 

Strand 12 10 0 2 391 –315 20
Nacka 11 9 0 2 292 –234 18
GT Söder 11 8 1 2 273 –233 17
Lidingö 11 7 0 4 259 –220 14
Team Stockh. 11 7 0 4 270 –247 14
VästeråsIrsta 11 6 1 4 262 –220 13
Boden BK 11 4 1 6 224 –242 9
Ludvika 11 3 0 8 215 –295 6
Eskil 11 2 0 9 211 –255 4
Härnösand 11 2 0 9 217 –295 4
Bolton 11 1 1 9 213 –271 3

BASKET

Division 3 Stockholm dam

Seahawks - Polisen    40-59 

Polisen 8 7 1 479– 344 14
Blackeb/Spånga 7 6 1 452– 295 12
Central 7 5 2 434– 291 10
Tureberg 7 4 3 324– 333 8
Huddinge 7 3 4 343– 369 6
Solvik 7 3 4 294– 374 6
Skuru/Nacka 7 1 6 349– 462 2
Seahawks 8 0 8 281– 488 0
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Älta kulturförening har genom ett avtal med Nacka kommun fått i uppdrag 
att hyra ut lokaler i ett kulturhus vid Älta centrum för kulturändamål och 
då särskilt riktat mot barn och unga. Detta sker genom ett av Älta kultur-
förening ägt bolag Älta Kulturknut AB. Vi söker nu en chef för att leda 
verksamheten vid Älta Kulturknut AB. 

Du bör vara väl förtrogen med uthyrningsverksamhet, kulturintresserad 
och ha lätt för att knyta kontakter och bygga nätverk. Du är serviceinriktad, 

-

I  arbetsuppgifterna  ingår:
ansvara för uthyrning, drift och förvaltning av ÄKKs lokaler i Älta centrum 

  
 kontrakterad personal vid Älta Kulturknut AB

 
 samheten och särskilda kulturevenemang

 
 Nacka och Stockholms län

 
 föreningar och andra kulturanordnare 

Tjänsten omfattar 75-100%. Tillträde snarast. Ytterligare upplysningar om 
tjänsten lämnas av Mats Granath, styrelseordförande i Älta Kulturknut AB, 

Kulturintresserad 

VERKSAMHETSCHEF 
sökes till 

ÄLTA KULTURKNUT AB

Benn’s Mast och Båttillbehör är ett mindre familjeägt företag. Det 
är viktigt för oss att ha gemensamma mål och skapa en helhetssyn för 
att bli ett starkt och handlingskraftigt företag. Vi som arbetar på Benns 
har våra hjärtan i båtlivet och är därför engagerade och intresserade i det 
vi arbetar med. På Benn’s hjälper vi våra kunder med att få ett enklare, 
säkrare och bekvämare båtliv. Detta innebär en hög servicegrad och ett 
stort engagerat kunnande.

Säljare Butik (4 tjänster) Heltid/Deltid 
From februari-september 2014.
 
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för båtar och 
sjöliv. Servicevilja, god samarbetsförmåga och noggrannhet är 
egenskaper som värdesätts. Erfarenhet av butiksexponering 
och övriga butikssysslor är meriterande. Tjänsten innebär för-
säljning i butiken, kundservice, uppackning av varor och hålla 
ordning i butiken.

Kassabiträde (2 tjänster) Heltid/Deltid 
From februari-september 2014

Vi söker dig med hög servicekänsla och en naturlig förmåga 
att hantera människor. Det är meriterade om du har kassaer-
farenhet! Ordningssinne, hög stresströskel och servicevilja är 
egenskaper som värdesätts. Kassabiträdets huvudsakliga uppgifter 
är att sköta vår kassa och kassaredovisning men även prismärkning, 
uppackning av varor samt hålla ordning i butiken.

Maila din ansökan (Cv samt personligt brev) till 
personal@benns.se

Arbetsmarknad

Dagmatte/rasthjälp 2-3 dagar/vecka
Vi söker sällskap till vår lilla hund, 10 mån Bichon Havannais, 
2-3 dagar per vecka inkl kortare promenad. ”Allergihund”, 
hårar inte, lugn och snäll. Saltsjö-Duvnäs med omnejd vore 
toppen. Svar till Maria 0736-888 513 alt 
mariahemmingsson@yahoo.se

DIVERSE ARBETEDIVERSE ARBETE

Arbetsmarknad

• SERVICE • RESERVDELAR • HYRBILAR
Försäljning: 08-574 609 90. Service: 08-574 609 99. Reservdelar: 08-574 609 94 
VARDAGAR 9-18. LÖRDAGAR-SÖNDAG 11-15
Leveransvägen 1-3, Gustavsberg. www.lindgrenbil.se

Bränsleförbrukning blandad körning l/mil: 0,45-0,82. CO2-utsläpp g/km: 119-194. Bilen på bild kan 
vara extrautrustad. *Erbjudandet: Gäller Qashqai lagerbilar och kan ej kombineras med andra avtal, rabat-
ter eller erbjudanden. Med reservation för ändringar. **Servicekontrakt: Gäller vid köp av en ny Nissan 
och innefattar 3 st schemalagda servicar enligt Nissans serviceschema. Avtalet följer med bilen och gäller 
endast på auktoriserade Nissan-verkstäder. Servicekontraktet gäller endast de punkter som finns med på 
den schemalagda servicen. Slitagedelar, övriga reservdelar och ev. önskemål från kund ingår inte i priset.

Totalt kundvärde* 52.000 kr 

Kampanjrabatt upp till  
Kompl. vinterhjul. Värde ca  15.000 kr
Serviceavtal / 3 st. Värde ca  11.000 kr

VINTERHJUL OCH 3 SERVICAR PÅ KÖPET!

KOMPLETTA 
VINTERHJUL4 

ÅRS FRI 
SERVICE**3 

MODELL  ORD.PRIS  KAMPANJPRIS

  

QASHQAI 1.6L VISIA 2WD AUT FARTH ALU GRÅ MET      229.400 KR            180.900 KR 
QASHQAI 1.6L ACENTA STYLE 360 2WD MAN VIT MET    240.900 KR            195.400 KR
QASHQAI 1.6DCI ACENTA 2WD MAN NAVI VIT              259.900 KR            213.900 KR
QASHQAI 1.6DCI VISIA 4WD MAN FARTH ALU RÖDMET 268.400 KR            222.400 KR
QASHQAI+2 1.6L ACENTA 2WD MAN NAVI GRÅ                252.400 KR            206.400 KR
QASHQAI+2 1.6L ACENTA STYLE 360 2WD MAN VIT        252.900 KR            206.900 KR
QASHQAI+2 1.5DCI ACENTA STYLE 360 2WD MAN VIT   271.900 KR            219.900 KR
QASHQAI+2 1.6DCI ACENTA STYLE 360 2WD MAN SV    290.400 KR            244.400 KR

HÄR ÄR ETT URVAL AV VÅRA LAGERBILAR. GÅ IN PÅ VÅR HEMSIDA FÖR ATT SE 
FLER MODELLER OCH FÄRGER SOM VI HAR I LAGER FÖR OMGÅENDE LEVERANS.

3,95% 
RÄNTA

LAGERRENSNING MED
30.000 kr

Bil köpes: Från -99 o uppåt. 
Allt av intresse. Små fel ej 
hinder. Tacksam för alla för-
slag Rickard 076-265 08 87.

KÖPESKÖPES

Bilar & Tillbehör

Information och frågor 
angående

PRIVATANNONSER: 
555 266 36.

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

20-100 kvm kontor intill Nacka 
Forum. Trevlig kontorsgemenskap. 
Välplanerat och i gott skick. 
P-plats ingår. Tel 08-395560.

Hyr Cityläge i Nacka

NYA INDUSTRILOKALER I SALTSJÖ-BOO
54 st nybyggda i betong. Stenhuggarvägen 2-4.

21 2 st på 160 kvm och 36 2 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

x x

VERKSTAD-LAGERLOKALER
i Mölnviks industri- och köpcenter uthyres. 
38-100 m2, i markplan med stora garageportar 
från 825 kr/m2 mån + moms.
KL Förvaltning AB
08-643 13 22, 070-543 64 22  klforvaltning@gmail.com

UNIHOME
08-747 78 90  

LAGER, KONTOR, BUTIK 
50-6000 kvm, fr 500:-/kvm

• Butikslokal m panoramafönster 
 & färdiga moduler
• Lagerlokal med lastkaj
• Delbart 100-1000 kvm
• Perfektskyltningsläge vid motoväg 222
• samt Kummelbergets Ind område

Kontakta Johanna Hedlund på
johanna@unihome.se

0735-43 13 28

KONTOR VID SALTSJÖBADENS BÄSTA LÄGE

Flexibla kontor i olika storlekar. Neglinge
Center är beläget i en underbar miljö med
attraktivt strandläge. Lediga kontor 10-100 m2, 
Vikingav 17 A-F. Kontakt: Nytorget Fastigheter AB 

08-640 08 00, info@nytorget.se  

Kontor uthyres 
i Solsidan

Slipp bilköerna & spar tid, 
10-250 kvm.

08-717 01 01

Kontorslokaler 
uthyres
12-248 kvm 

Idrottsvägen 4

matts@LDcity.se

UTHYRESUTHYRES

Företagens Marknad

nvp.se



32 NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 14 JANUARI 2014

Schneider & Co
www.schneiderco.se

Eknäs i Saltsjö-Boo

Perfekt för barnfamiljen!
Gediget stenhus i utmärkt skick, med generösa utrym-
men och ett skyddat soligt läge nära till det mesta. 
Drygt 230 kvm. Upp till 6 sovrum. Fräscha badrum, 
bastu, härligt ljust kök, garage mm. Barnvänlig miljö 
med lugna promenader till skola, dagis och fritids-
aktiviteter. Mycket bra kommunikationer till Slussen. 
Pris: 5.950.000:- eller h-bjudande. Adress: Åsavägen 2. 

Ansv.mäklare: Manfred Schneider, 
0705-13 13 42, 715 91 31. 

www.berggrenco.se

MÖRTNÄS VÄRMDÖ

Drömläge i populära Mörtnäs med kvällssol och sjöutsikt.
Inbjudande och sjönära villa med kök och vardagsrum i öppen planlösning med braskamin och härligt ljusinsläpp. Ogenerat, högt och ljust belägen tomt med isolerat garage, bubbel bad och stora 
altaner i SV läge. Kort promenadväg till bussar, skolor och affärer. Endast ca 20 minuter från Stockholm. 
Adress Bybacken 3A Pris 9 695 000 kr Acceptpris Visas 19/1 kl 12,00-12,45 samt 20/11 kl 17,30-18,15 Mäklare Erik Garpenbeck 0707 300 500

SÄLJESSÄLJES

Bostadsmarknad

LindgrenBil
Nacka/Värmdö



Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

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

Accepterat pris 2 495 000 kr Avgift 3 028:-/mån Boarea 55 kvm Vån 5 av 6 (Hiss)

Energiprestanda 121 kWh/kvm år Visas Sön 19/1 12.00-12.30 Mån 20/1 18.30-19.00

Mäklare Magnus Wangerheim 0733-460 225

2:a NACKA | Saltsjöqvarn Bageribacken 6, 5 tr

Accepterat pris 3 600 000 kr Avgift 4 739:-/mån (inkl. v/va, kabel-tv, bredband) Boarea 85 kvm

Vån 2 av 4 (Hiss) Energiprestanda 94 kWh/kvm år Visas Sön 19/1 13.15-14.00 Mån 20/1 18.00-18.30

Mäklare Daniel Eriksson 0733460222

3:a NACKA | Sickla Allé Sickla allé 11, 2 tr

Accepterat pris 1 995 000 kr

Avgift 8 607:-/mån (inkl värme, va, kabel-tv)

Boarea 129,5 kvm Vån 4 (Hiss)

VisasSön19/113.00-13.30Mån20/118.30-19.00

Mäklare Sandra Enåsen Due-Pedersen

0733460227

5:a NACKA | Jarlaberg
Diligensvägen 30

Accepterat pris 1 995 000 kr

Avgift 4 845:-/mån (inkl värme, va, kabel-tv)

Boarea 74 kvm Vån (Hiss)

VisasOns 15/1 18.30-19.00 Sön 19/1 15.00-15.30

Mäklare Sandra Enåsen Due-Pedersen

0733460227

3:a NACKA | Jarlaberg
Fyrspannsvägen 51

Accepterat pris 1 350 000 kr

Avgift 2 345:-/mån

Boarea 39 kvm

Energiprestanda 78 kWh/kvm år

VisasSön 19/1 13.00-13.30 Tis 21/1 17.30-18.00

Mäklare Magnus Wangerheim 0733-460 225

1:a NACKA | Saltängen
Beckasinvägen 33

Accepterat pris 1 395 000 kr

Avgift 4 162:-/mån (inkl värme, va, kabel-TV &

bredband)

Boarea 58 kvm Vån 5 av 5 (Hiss)

VisasSön19/113.00-13.30Mån20/117.30-18.00

Mäklare Sandra Enåsen 0733460227

2:a NACKA | Jarlaberg
Diligensvägen 136

Så varför inte ringa Stockholms största mäklare? 

Ju fler bostäder man säljer, 
desto bättre blir man på det.
Något att tänka på när du 
vill ha en fri värdering.

Accepterat pris 2 595 000 kr

Avgift 3 598:-/mån inkl kabel-tv och parkering

Boarea 63 kvm + 27 kvm

Energiprestanda 61 kWh/kvm år

VisasSön19/114.00-14.30Mån20/117.30-18.00

Mäklare Magnus Wangerheim 0733-460 225

2,5:a SALTSJÖ-BOO | Björknäs
Talluddsvägen 2E

Accepterat pris 950 000 kr

Avgift 2 238:-/mån

Boarea 40 kvm Vån 2 av 3

Energiprestanda 142 kWh/kvm år

VisasSön19/113.00-13.30Mån20/117.30-18.00

Mäklare Björn Ericsson 0708-712037

1:a GUSTAVSBERG | Munkmora
Skyttevägen 21, 2 tr

Accepterat pris 1 350 000 kr Avgift 2 438:-/mån (exkl drift) Boarea 38 kvm Vån 2 av 2

Energiprestanda 97 kWh/kvm år Visas Sön 19/1 14.15-15.00 Mån 20/1 18.00-18.30

Mäklare Cathrine Olofsson 070-3383523

2:a GUSTAVSBERG | Hästhagen Kvarntorpsvägen 14 C

Accepterat pris 2 995 000 kr Rum 4 rum, varav 2-3 sovrum Boarea 105 kvm Tomt 3 358 kvm Byggt 1969

Visas Sön 19/1 13.00-13.45 Mån 20/1 17.00-17.30 Mäklare Cathrine Olofsson 070-3383523

INGARÖ | Ingaröstrand Björnsjövägen 16



ACCEPTERAT PRIS 3 900 000 kr. TOMT 125 m² (friköpt). EP 120 kWh. VISAS Sö 19/1 13.15-14.15. Må 20/1
17.30-18.00. Björkholmsvägen 73. NACKA Niklas Norlin 08-556 184 30.

ÖSTRA ORMINGE 150+20 kvm

Inredd vind Utbyggd hall och vardagsrum Kvällssol på uteplatsen
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 995 000 kr. AVGIFT 4 980 kr/mån. EP 113 kWh. VISAS Sö 19/1 13.00-13.45. Må 20/1
18.00-18.30. Fältspatsvägen 34 B. NACKA Caroline Baarsen 08-556 184 43.

NORRA LÄNNERSTA 3 rok, 92 kvm (möjlig 4 rok)

Byggt 2005 Två p-platser ingår Gavelhus Fritt läge
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KONTAKT Maria Fjellner 0708-84 25 01.

MARIA FJELLNER ÄR TILLBAKA PÅ NACKAKONTORET

Välkommen att höra av dig till mig med dina bostadsfrågor.

ACCEPTERAT PRIS 2 195 000 kr. TOMT 480 m² (friköpt). EP 139 kWh. VISAS Sö 12/1 13.00-14.00. Sö 19/1
12.00-13.00. Slingerstigen 32. VÄRMDÖ Annki Bruér 0708-365 100.

INGARÖ KLACKNÄSET 2 rok, 60 kvm

Kedjehus m gavelläge Några min till bad Garage Nära till buss
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 200 000 kr. AVGIFT 5 991 kr/mån. HISS Ja. EP 129 kWh. VISAS To 16/1 17.30-18.00.
Sö 19/1 12.00-12.40. Romansvägen 37. NACKA Ina Olehed 08-556 184 42.

NACKA FORUM 4 rok, 92,5 kvm

Boende för 55+ Rymlig och välplanerad Badrum och WC
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PRIS 2 650 000 kr. AVGIFT 4 282 kr/mån.
VISAS To 16/1 18.00-18.30. Sö 19/1 12.00-12.45.
Finnbergsvägen 66. NACKA Niklas 08-556 184 30.

FINNBERGET 3 rok, 77 kvm
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PRIS 995 000 kr. AVGIFT 2 662 kr/mån. EP 120 kWh.
VISAS To 16/1 18.30-19.00. Sö 19/1 13.10-13.50.
Ormingeringen 69. NACKA Ina 08-556 184 42.

VÄSTRA ORMINGE 1,5 rok, 37 kvm
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NACKABUTIKEN NACKA FORUM, TORGHUSET HÖGST UPP, 08-716 17 00 VÄRMDÖBUTIKEN ODELBERGS VÄG 13 A, 08-570 365 00 WWW.SVENSKFAST.SE
*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING



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

FINT LÄGE MOT ALLMÄNNING 
Accepterat pris: 3 450 000 kr
Area: 122 + 60 m2, 6 rok / Tomtarea: 197 m2 (tomträtt)
Energiprestanda: 57 kWh/m2/år
Adress: Odlingsvägen 83
Visas: Sön 19/1 kl 14.15-15.00 samt tis 21/1 kl 18.00-18.30
Peter Ramani 0708-10 39 00

ÄLTA / SIGFRIDSBORG

3:A MED SJÖUTSIKT!
Accepterat pris: 1 550 000 kr / Boarea: 78 m2, 3 rok
Avgift: 4 308 kr/mån
Energiprestanda: 138 kWh/m2/år
Adress: Stensövägen 13, 7 tr, hiss
Visning: Sön 19/1 kl 12.00-12.30 samt mån 20/1 kl 18:00-18:30
Rebecca Nowicka 070-749 09 01

ÄLTA / STRANDPARKSOMRÅDET

2:A STOR BALKONG - INGEN INSYN! 
Accepterat pris: 1 395 000 kr / Boarea: 66 m2, 2-3 rok
Avgift: 4 077 kr/mån 
Energiprestanda: 115 kWh/m2/år
Adress: Vinkelhaksvägen 24, 2 tr, hiss
Visning: Sön 19/1 kl 11.30-12.00 samt mån 20/1 kl 18.00-18.30
Peter Ramani 0708-10 39 00

ÄLTA / HEDVIGSLUND

NYRENOVERAD 3/4:A
Accepterat pris: 1 990 000 kr / Boarea: 81 m2, 3-4 rok
Avgift: 4 901 kr/mån
Energiprestanda: 115 kWh/m2/år
Adress: Vinkelhaksvägen 17, 2 tr, hiss
Visning: Sön 19/1 kl 13.30-14.00 samt tis 21/1 kl 18:00-18:30
Jörgen Lundgren 070-749 02 08

ÄLTA / HEDVIGSLUND

VÄLDISPONERAT BR PARHUS
Accepterat pris: 3 150 000 kr / Boarea: 98 m2, 4 rok
Avgift: 4 372 kr/mån
Energiprestanda: 73 kWh/m2/år
Adress: Tellusvägen 23 B
Visning: Sön 19/1 kl 12.00-12.45 samt mån 20/1 kl 18.00-18.30
Jörgen Lundgren 070-749 02 08

ÄLTA / HEDVIGSLUND

PARHUS - BULLERBYKÄNSLA 
Accepterat pris: 3 850 000 kr / Boarea: 119 m2, 4-5 rok
Tomtarea: 357 m2 
Energiprestanda: 106 kWh/m2/år
Adress: Hasselnötsvägen 3
Visning: Sön 19/1 kl 12.45-13.30 samt mån 20/1 kl 19.15-19.45
Peter Ramani 0708-10 39 00

ÄLTA / HEDVIGSLUND

MED HAVET SOM GRANNE
Accepterat pris: 3 395 000 kr
Boarea: 120 m2, 4 rok
Tomt: 486 m2

Adress: Slingerstigen 63
Visning: Sön 19/1 kl 12.00-13.00 samt mån 20/1 kl 18.00-18.45
Ulrika Tempelman 08-570 104 61, 0733-59 91 95

INGARÖ / KLACKNÄSET
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ÄLTA / HEDVIG

Peter Ramani 
Visning: 

dress: A
Energiprestanda: 

vgift: A
ccepterat pris: A
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LUNDSÄLTA / HEDVIG

0708-10 39 00Peter Ramani 
Sön 19/1 kl 11.30-12.00 samt mån 20/1 kl 18.00-18.30Visning: 
Vinkelhaksvägen 24, 2 tr, hissdress: 
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4 077 kr/månvgift: 
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TFINT LÄGE MO

  
  

  

ÄN G NNINALLMÄ

  
  

  

  
  

  

ÄLTA / STRANDPARK

ccepterat pris: A
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OMRÅDETSÄLTA / STRANDPARK

78 m2, 3 rokBoarea: 1 550 000 kr / ccepterat pris: 
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0708-10 39 00Peter Ramani 
Sön 19/1 kl 14.15-15.00 samt tis 21/1 kl 18.00-18.30Visas: 

Odlingsvägen 83dress: A
57 kWh/m2/årEnergiprestanda: 

omtarea: T122 + 60 m2, 6 rok / rea: A
3 450 000 krccepterat pris: A
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Rebecca Nowicka 
Visning: 

dress: A
Energiprestanda: 

vgift: A
ccepterat pris: A

  
  

  

070-749 09 01Rebecca Nowicka 
Sön 19/1 kl 12.00-12.30 samt mån 20/1 kl 18:00-18:30Visning: 
Stensövägen 13, 7 tr, hissdress: 

138 kWh/m2/årEnergiprestanda: 
4 308 kr/månvgift: 

78 m2, 3 rokBoarea: 1 550 000 kr / ccepterat pris: 

  
  

  

Sön 19/1 kl 12.00-12.30 samt mån 20/1 kl 18:00-18:30

78 m2, 3 rok

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  
LUNDSÄLTA / HEDVIG

070-749 02 08undgren LJörgen 
Sön 19/1 kl 12.00-12.45 samt mån 20/1 kl 18.00-18.30Visning: 
Tellusvägen 23 Bdress: A

73 kWh/m2/årEnergiprestanda: 
4 372 kr/månvgift: A

Boarea: 3 150 000 kr / ccepterat pris: A
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070-749 02 08undgren LJörgen 
Sön 19/1 kl 13.30-14.00 samt tis 21/1 kl 18:00-18:30Visning: 
Vinkelhaksvägen 17, 2 tr, hissdress: A

115 kWh/m2/årEnergiprestanda: 
4 901 kr/månvgift: A

81 m2, 3-4 rokBoarea: 1 990 000 kr / ccepterat pris: A
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08-570 104 61, 0733-59 91 95empelman T
Sön 19/1 kl 12.00-13.00 samt mån 20/1 kl 18.00-18.45Visning: 
Slingerstigen 63dress: 
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, 4 rok2120 mBoarea: 

3 395 000 krccepterat pris: 
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Sön 19/1 kl 12.00-13.00 samt mån 20/1 kl 18.00-18.45

ENNA





Flytta med Länsförsäkringar

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

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

ADRESS KVARNHOLMSVÄGEN 39C BOAREA CA 81.5 M²

ENERGIPRESTANDA 166 KWH/M² ÅR

ACCEPTERAT PRIS 3 150 000 KR AVGIFT 5 222 KR/MÅN

VISAS SÖ 12/1 11.45-12.30, MÅ 13/1 18.00-18.30

MÄKLARE OLA NIKLASSON TEL 076-7872485

3:A NACKA - FINNBODA HAMN
Trivsam lägenhet med öppen planlösning i mycket gott skick

och balkong med kvällssol. Två stora sovrum utan insyn.

ADRESS SERENADVÄGEN 5, 2 TR BOAREA CA 59.5 M²

ENERGIPRESTANDA 139 KWH/M² ÅR

ACCEPTERAT PRIS 2 195 000 KR AVGIFT 4 102 KR/MÅN

VISAS SÖ 12/1 13.00-13.45, MÅ 13/1 17.15-17.45

MÄKLARE OLOF EDELSVÄRD TEL 0701-62 73 95

2:A NACKA - NACKA FORUM
Suverän planlösning med generösa ytor. Balkong i SV med

sol från lunch till kväll. Moderna materialval. Centralt läge.

ADRESS ÅLSTIGEN 20 BOAREA CA 125 M² / 4 ROK

ENERGIPRESTANDA 111 KWH/M² ÅR TOMTAREA 2277 M²

UTGÅNGSPRIS 4 500 000 KR EL BUD

VISAS SÖ 12/1 12.00-12.45

MÄKLARE ERIKA WALLNER TEL 070-162 70 85

VILLA VÄRMDÖ - VÄRMDÖVIK
Fin enplansvilla med härlig uppvuxen tomt. V-rum med

öppet till nock. Två vinterbonade gästhus. Gångavstånd bad.

3:A NACKA, SICKLA ALLÉ
Attraktiv och välplanerad marklägenhet med

två av områdets största uteplatser. Modern

lägenhet med exklusiva materialval. 

Barnvänligt område nära natur, badplats,

Sickla Köpkvarter och goda kommunikationer.

Endast 8 min till Slussen. Välkommen till en

fantastisk lägenhet.

ADRESS SICKLA ALLÉ 49, BV

BOAREA CA 91 M² / 3 ROK

ENERGIPRESTANDA 147 KWH/M² ÅR

AVGIFT 5 307 KR/MÅN

ACCEPTERAT PRIS 4 200 000 KR

VISAS SÖ 19/1 13.00-13.45

MÅ 20/1 17.30-18.00

MÄKLARE OLOF EDELSVÄRD: 0701-62 73 95
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Det hänger 
inte bara 
på stylingen, 
utan det är 
Uppvisningen 
som avgör 
slutpriset.

Boka en  
Provuppvisning.  

Värdecheck
hos Ticnet

när du bokar en 
kostnadsfri värdering 
och Provuppvisning

före 31/3 2014. 
Värde 300:-

Få värdecheck till  
en annan uppvisning.

Skogalund - Skogalundsklippan 13, nb
Accepterat pris: 1 850 000 kr Avgift: 4 403 kr Hiss: Ja
Visning: sön 19/1 kl 12:00-13:00, mån 20/1 kl 17:30-18:00
EP: 109 kwh/m²/år Gunilla Lundstedt 0707-770 432

3:a / 69 m²

Västra Orminge - Ornövägen 6
Accepterat pris: 1 395 000 kr Avgift: 4 468 kr Hiss: Ja
Visning: sön 19/1 kl 13:30-14:30, mån 20/1 kl 18:30-19:00
EP: 88 kwh/m²/år Gunilla Lundstedt 0707-770 432

2:a / 73.5 m²

Kummelnäs - Kalvhagsvägen 2
Accepterat pris: 6 795 000 kr Yta: 236 m² Tomt: 1 380 m²
Visning: sön 19/1 kl 11:30-12:30, mån 20/1 kl 17:30-18:15
EP: 58kwh/m²/år Mia Leijon 076 -87 87 200

Boo Gård - Styrbordsvägen 8
Accepterat pris: 7 495 000 kr Boa: 170 m² Tomt: 924 m²
Visning: sön 19/1 kl 13:15-14:15, mån 20/1 kl 19:00-19:45
EP: 94 kwh/m²/år Mia Leijon 076 - 87 87 200

Accepterat pris: 7 495 000 kr Boa: 170 m² Tomt: 924 m²
Visning: sön 19/1 kl 13:15-14:15, mån 20/1 kl 19:00-19:45
EP: 94 kwh/m²/år                        Mia Leijon 076 - 87 87 200

Boo Gård - Styrbordsvägen 8

Accepterat pris: 6 795 000 kr Yta: 236 m² Tomt: 1 380 m²
Visning: sön 19/1 kl 11:30-12:30, mån 20/1 kl 17:30-18:15
EP: 58 kwh/m²/år                   Mia Leijon 076 -87 87 200 

Kummelnäs - Kalvhagsvägen 2
Accepterat pris: 1 850 000 kr Avgift: 4 403 kr Hiss: Ja
Visning: sön 19/1 kl 12:00-13:00, mån 20/1 kl 17:30-18:00
EP: 109 kwh/m²/år             Gunilla Lundstedt 0707-770 432

Skogalund - Skogalundsklippan 13, nb

Accepterat pris: 1 395 000 kr Avgift: 4 468 kr Hiss: Ja
Visning: sön 19/1 kl 13:30-14:30, mån 20/1 kl 18:30-19:00
EP: 88 kwh/m²/år                Gunilla Lundstedt 0707-770 432

Västra Orminge - Ornövägen 6

Kvalité, smakfull interiör och
arkitektritad trädgård
Utgångspris 6.195.000 kr
Kvm 159 + 32
Visas Sön 19/1 13.00-13.45 &
mån 20/1 18.30-19.15
Värmdö 08-570 308 88

MÖRTNÄS
STALLVÄGEN 22A

Energiprestanda 103 kWh/m², år

Sjönära 1-plansvilla med
utsikt över Återvallssjön
Utgångspris 4.850.000 kr
Kvm 144                         
Visas Sön 19/1 12.00-13.00
Värmdö 08-570 308 88

INGARÖ ÅTERVALL
HÅLLSTEDTS VÄG 22

Energiprestanda 110 kWh/m², år

Perfekt planerad familjevilla
längst in på återvändsgränd
Utgångspris 7 995 000 kr
Kvm 181 Rum 6
Visas Sön 19/1 13.30-14.30 &
mån 20/1 17.30-18.00
Nacka 08-716 25 00

SÖDRA LÄNNERSTA
HANDELSVÄGEN 4

Energiprestanda 88 kWh/m², år

Öppen planlösning i
modernt radhus byggt -06
Accepterat pris 1.850.000 kr
Kvm 59 Avgift 3.574 kr
Visas Tors 16/1 18.00-18.30
& sön 19/1 13.00-13.30
Tyresö/Älta 08-712 60 85

ÄLTA 3:A
FINSERUDSGRÄND 3 D

Energiprestanda 100 kWh/m², år

Ring Kristin för mer
information 0722-536 840.

KROKHÖJDEN
BEKVÄMT BOENDE MED
ALLT I ETT PLAN. POOL,
KAMIN, NYTT TAK,
RENOVERAT KÖK OCH
BADRUM.

Rymlig 2:a i välhållet skick,
med ljusa ytskikt. Möjlig 3:a!
Accepterat pris 1.195.000 kr
Kvm 61 Avgift 2.879 kr
Visas Sön 19/1 12.00-12.30 &
mån 20/1 17.30-18.00
Nacka 08-716 25 00

VÄSTRA ORMINGE 2:A
SKARPÖVÄGEN 3, 1TR

Energiprestanda 151 kWh/m², år

Fräscht, högt läge, sjöutsikt
och ingen insyn!
Utgångspris 1.995. 000 kr
Kvm 50 Avgift 3.201 kr
Förhandsvisning Sön19/1
12.00-12.30
Nacka 08-716 25 00

JÄRLA SJÖ 2:A
FINGERÖRTSVÄGEN 10

Energiprestanda 116 kWh/m², år

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  Tyresö 08-712 60 00

fastighetsmäklaren med nöjdare kunder=

FLER BOSTÄDER HITTAR DU PÅ husmanhagberg.se

                                                                           

ÅAR DU PPÅÄDER HITTTAFLER BOSTTÄ husmanhagberg.se

                         

husmanhagberg.se

                         

ÄG 22HÅLLSTEDTS VVÄ
ALLVVATERINGARÖ ÅÅT

144Kvm 
4.850.000 krUtgångspris 

utsikt över Återvallssjön
Sjönära 1-plansvilla med

                         

fastighetsmäklaren med nöjdare kunder=

                         

ST
MÖR

Kvm 
Utgångspris 
arkitektritad trädgår
Kvalité, smakfull interiör och

fastighetsmäklaren med nöjdare kunder=

                         

ÄGEN 22AVVÄALLLVSTTA
TNÄSMÖR

159 + 32Kvm 
6.195.000 krUtgångspris 

darkitektritad trädgår
Kvalité, smakfull interiör och

fastighetsmäklaren med nöjdare kunder=

                                                                           

estanda 110 kWh/m², årEnergipr

08-570 308 88ärmdö V
Sön 19/1 12.00-13.00isas V

144Kvm 

FINSERUDSGRÄND 3 D
A 3:ATTAÄLLT

1.850.000 krAccepterat pris 
nt radhus byggt -06moder

Öppen planlösning i

                                                  

Energipr

V
mån 20/1 18.30-19.15
V
Kvm 

HANDELSV
SÖDRA LÄNNERST

Utgångspris 
längst in på återvändsgränd
Perfekt planerad familjevilla

                         

estanda 103 kWh/m², årEnergipr

08-570 308 88ärmdö V
mån 20/1 18.30-19.15

Sön 19/1 13.00-13.45 &isas V
159 + 32Kvm 

ÄGEN 4HANDELSVVÄ
ASÖDRA LÄNNERSTTA

7 995 000 krUtgångspris 
längst in på återvändsgränd
Perfekt planerad familjevilla

                                                  

ÄGEN 3, 1TRSKARPÖVVÄ
ÄSTRA ORMINGE 2:AVVÄ

med ljusa ytskikt. Möjlig 3:a!
Rymlig 2:a i välhållet skick,

                         

estanda 100 kWh/m², årEnergipr

08-712 60 85esö/Älta yrTTy
& sön 19/1 13.00-13.30

ors 16/1 18.00-18.30TToisas V
3.574 krvgiftAAv59 Kvm 
1.850.000 krAccepterat pris 

                         

ÄGEN 10TSVVÄFINGERÖR
JÄRLA SJÖ 2:A

och ingen insyn!
Fräscht, högt läge, sjöutsikt

                         

Energipr

Nacka 
mån 20/1 17.30-18.00
V
Kvm
Utgångspris 

ALL
BEKV
KROKHÖJDEN

                         

estanda 88 kWh/m², årEnergipr

08-716 25 00Nacka 
mån 20/1 17.30-18.00

Sön 19/1 13.30-14.30 &isas V
 6Rum 181 Kvm

7 995 000 krUtgångspris 

T I ETT PLAN POOLALLLT
ÄMT BOENDE MEDBEKVVÄ

KROKHÖJDEN

                         

förutsättningar

Nacka 08-570 308 88  ärmdöV

Med vår tjänst Kommande får du ett smakpr

                         

estanda 151 kWh/m², årEnergipr

08-716 25 00Nacka 
mån 20/1 17.30-18.00

Sön 19/1 12.00-12.30 &isas V
2.879 krvgiftAAv61 Kvm 
1.195.000 krAccepterat pris 

med ljusa ytskikt. Möjlig 3:a!

.husmanhagberg.se/kommande eller prata med din mäklar

 08-712 60 00esöyrTTy 08-716 25 00  Nacka
na. Läs mer om Kommande på wwwförutsättningar
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.husmanhagberg.se/kommande eller prata med din mäklar
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estanda 116 kWh/m², årEnergipr

08-716 25 00Nacka 
12.00-12.30

Sön19/1Förhandsvisning 
3.201 krvgiftAAv50 Kvm 

1.995. 000 krUtgångspris 
och ingen insyn!

e..husmanhagberg.se/kommande eller prata med din mäklar
ov på en kommande bostadsförsäljning. Håll utkik för mer information om bostaden! Ska du också sälja men inte än? Med tjänsten 

                         

BADRUM.
RENOVERA
KAMIN, NYTT T
ALL

information 0722-536 840.
Ring Kristin för mer

Kommande maximerar viov på en kommande bostadsförsäljning. Håll utkik för mer information om bostaden! Ska du också sälja men inte än? Med tjänsten 

                         

BADRUM.
T KÖK OCHRENOVERAAT

AK,KAMIN, NYTT TTA
T I ETT PLAN. POOL,ALLLT

information 0722-536 840.
Ring Kristin för mer

Kommande maximerar vi
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Tel 08-574 117 50 www.bravolins.se

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

RedovisningsKonsult
Nacka & Värmdö

Bra - Effektiv - Trevlig
070 600 4041

www.acca-redovisning.se

Advokat Håkan Ullberg -  av 

Arvs-, bodelnings- och testamentsrätt. Boutredningar. Lång erfarenhet.

Tel 58 400 300, 070-624 49 99. Odelbergs väg 9B, Gustavsberg.

ADVOKATFIRMAN ÅLHED AB
Allmän praktik – Affärsjuridik  Fri telefonrådgivning

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

073-55 36 745
karin.rajala@advokatbyraerna.nu

www.advokatbyraerna.nu

ADVOKATERADVOKATER

3525:-+ moms 
för 12 veckor

kostar denna annons.
Tel 555 266 10

Tjänster & Service

HÅRMINERALANALYS 
VATTENANALYS

Ingegerd Rosborg
Tekn Dr i kemi och näringsterapeut

Vikstens Backe 2, Värmdö
www.mineralbalancedwater.com

070-8802891

TERAPEUTERTERAPEUTER

PSYKOLOGERPSYKOLOGER

Endast hembesök.

MediFot

Endast hembesök.

MediFot

FOTVÅRDFOTVÅRD

Specialister

Psykologkonsult
Barn, Vuxna & Företag.

Enskede olof.rehn@igloo.se

www.igloo.se

Boende sökes
Lugn, skötsam man söker  
boende efter separation. All 
form av boende är intressant 
men gärna i Värmdö området 
eftersom jag arbetar där.  
Tel 0706-686 838.

Sökes lägenhet
Hej! 22-årig kvinna söker 
lägenhet. Rökfri, lugn,  
studerar vid Su, jobbar.  
Ring 0729-620 992.

Hyr ut en månad?
Trevlig, skötsam Sicklafamilj 
söker bostad under stam-
byte. Cirka en månad från 
20 jan. Tel 0707-813 406.

Öh mindre stuga
av skötsam, händig och 
ordentlig kvinna. Rök och 
djurfri. Tel 070-160 70 16.

ÖNSKAS HYRAÖNSKAS HYRA

UTHYRES

Södra Lännersta exkl.våning
140 kvm med sjöutsikt

3 sovrum, 2 sällskapsrum
2 exkl. badrum, bastu

Schneider & Co
schneider.co@telia.com 
0705-131342, 7159131

UTHYRESUTHYRES

 Fin hörn 2:a med fritt läge i Orminge
Med ett helt ostört läge utan insyn ligger dessa renoverade och välplanerade 61 m2. 
Stort modernt kök, genomgående fint parkettgolv, kaklat fräscht badrum och stor 
balkong mot skogsområde. Mycket stark BRF med renoverad fastighet. Går att enkelt 
göra om till en 3:a om så önskas.

Avgift 4.061 kr/mån Pris 1.350.000 kr/bud Adress Skarpövägen 49 
Visning Ring för visning

ERA Storstad Göran Pagrot 070-760 82 20

Mäklaren som ger mer.
www.erasweden.comwww.erasweden.com
Mäklaren som ger mer.

  

www.erasweden.com
Mäklaren som ger mer.

      

 Fin hörn 2:a med fritt läge i Orminge
Med ett helt ostört läge utan insyn ligger dessa renoverade och välplanerade 61 m

Avgift

göra om till en 3:a om så önskas.
balkong mot skogsområde. Mycket stark BRF med renoverad fastighet. 
Stort modernt kök, genomgående fint parkettgolv, kaklat fräscht badrum och stor 

Adress 1.350.000 kr/bud Pris 4.061 kr/mån 
Visning Ring för visning

ERA Storstad Göran Pagrot 070-760 82 20

  

 Fin hörn 2:a med fritt läge i Orminge
Med ett helt ostört läge utan insyn ligger dessa renoverade och välplanerade 61 m . 2

Går att enkelt balkong mot skogsområde. Mycket stark BRF med renoverad fastighet. 
Stort modernt kök, genomgående fint parkettgolv, kaklat fräscht badrum och stor 

Skarpövägen 49Adress

BOKFÖRINGBOKFÖRING

Schneider & Co 
www.schneiderco.se

Fräsch och fin trävilla från 2005 i nyfunkisstil. Ljus och luftig 
planlösning med generösa fönsterpartier strategiskt placerade för 
bästa effekt. Boarea ca 180 kvm fördelat på 4 sovrum, 2 sällskaps-
rum, härligt kök och 2 exklusiva badrum varav ett med bastu. 
Högt och soligt läge. Lugnt i slutet av återvändsgata med ”Buller-
bykänsla”. Vinterbonat gäst/kontorshus, varmgarage och carport. 
Adress: Alskogsvägen 4. Ansv.mäklare: Manfred Schneider 
08-715 91 31, 0705-13 13 42. schneider.co@telia.com.

Lännersta - Soligt och lugnt

Välkomna till vårt kontor i Sickla Köpkvarter, ICA Kvantum-huset! �  www.sehem.se  �   08-714 04 05 

2:A NACKA FORUM

FRÄSCH 2:A MED BALKONG I SYDVÄST!
Trivsam planlösning med smakfullt kök och helkaklat duschrum. Ljusa färgval och fi na golv. 
Bra sovrum med klädkammare. Härlig bågformad balkong i sydväst med grönskande utsikt mot 
skogen och innergården. Öppen och luftig planlösning mellan kök och vardagsrum vilket skapar 
härliga ytor att umgås på  Nära till Nacka Forum, bussar, Saltsjöbanan, Nyckelviken och Långsjön.
■ Serenadvägen 40, vån 3    ■  1 590 000 kr/Accepterat pris       ■  Avg. 3 319 kr/mån.      ■  Boyta 44,5 kvm  
■ Söndag 19/1 kl.12:00-13:00  Måndag 20/1 kl. 17:30-18:00   ■  Fastighetsmäklare Karin Åhrmark

Vintervägen 1 A
Plan 2
74 kvm
2,45 milj
4388/mån
76 kWh/kvm
Sön 11.30 – 12.30
Mån 18.30 – 19.00
Pia Lasses
0735 44 16 00

Härlig ljus lägenhet med stor balkong i söderläge. Rymligt vardagsrum med öppen 
planlösning mot snyggt kök. Två bra sovrum och gott om förvaring. Lugnt belägen i 
attraktivt villaområde intill Skurusundet.

karlssonuddare.se

3 Nacka - Lilla Björknäs - med balkong i söder

Efterlysning katt! Brun och 
slank Abessinier hane kastre-
rad/chipmärkt bortsprungen 
den 15 dec ifrån Hemmesta 
dalväg 1. Hittelön! Ring Micke 
på nr 0708-140 145.

Katter söker nytt hem:
2 kattsystrar, 2.5 år. En lång-
hårig och en korthårig, gråa. 
De är steriliserade, märkta, 
jättetrygga. Van vid hund 
och barn. Vana att vara ute. 
Pga av mitt arbete så är de 
ensamma för mycket. Jag 
önskar helst att de kommer 
till samma ställe.
Annika 070-298 99 78.

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

Resepresentkort köpes:
Ving, Ticket, Solresor, Apollo, 
Resia, Fritidsresor.   
Ring 073-501 45 63.

Silver och nysilver ljusstakar, 
kannor, vaser, fat, vinkylare 
mm. Keramik, Stig Lindberg, 
Lisa Larsson. Tel 22 95 14.

KÖPESKÖPES

Möbler: 2 st sängar, 80 x 
200 m helt ny hel (160 x 200) 
madrass. 1 stor skinnsoffa, 
samt 2 stora fåtöljer, svarta, 
jättesköna. Soffbord och hög-
skåp med lådor i mörkt trä. 
1 snickarbänk, Annika 
070-298 99 78.

BORTSKÄNKESBORTSKÄNKES

Prylmarknad

Information och frågor 
angående

PRIVATANNONSER: 
555 266 36.

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

Information och frågor angående
PRIVATANNONSER: 555 266 36.

Telefontid: mån 10-12, ons 9-12, tors 9-16
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CB RÖR - VET HUR MAN GÖR
Utför det mesta inom VVS, Värme och Enskilt vatten.
Besöksadress: Skärgårdsvägen 157, Värmdö.   www.cbror.se

073-999 22 12

Badrumsrenoveringar - Allt inom vvs - Totalentreprenad
Anlita ett företag som är etablerat sen -91

Kostnadsfri offert.
  070-761 51 72, 070-761 51 82. jtsror@gmail.com

JT ś Rörservice AB

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

  08-7730075, 0
www.ostmanror.se 

08-599 983 20VVS ARBETENVVS ARBETEN

VVS ARBETENVVS ARBETEN
AMILON 

TRANSPORT AB  

Tel 0727-122 344

LAGER & MAGASIN
Flyttningar

OT Flytt & Lagertjänst AB
Tel 070-568 80 80, 

715 86 36

TRANSPORTERTRANSPORTER

VEM SKOTTAR TILL ER I ÅR? 

Vi hjälper er med maskinell snöröjning och 

handskottning. Även fastighetsskötsel och 

trädgårdskötsel m.m. 

Med abonnemang, allt efter era önskemål. 

Även BRF och fastighetsbolag mm är 

välkomna att höra av sig.

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

Vi ombesörjer 
RUT-avdrag

50%

Vi hjälper er med maskinell snöröjning och 

VEM SKOKOTOTTTATAR TVEM SKOTTAR T  
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ESÖKMBITT HEFR ETT KOSTNADS

Även BRF och fastighetsbolag mm är
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RUTUTR --avavdvdrdraraag
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BERGSPRÄNGNING 
MATJORD & MARKARBETEN

Kjell Jinneby Allservice AB
070-657 83 24

     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

Trädfällning
Saltsjö-Boo

Tel 715 39 35, 
0736-24 26 02

www.anund.nu
• Plogning • Skottning 
• Stubbfräsning • Grävning
• Bergssprängning utan besiktning

070-778 28 18

Tel 070-480 03 39
Fuktisolering, dränering, vatten, avlopp, 

tomtplanering, LPS. Minigrävare. Snöröjning.

Kent Forslin
GRÄV & SCHAKT AB

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

TAKARBETENTAKARBETEN

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

08-715 87 18 • 070-813 76 47

Håller rent i Nacka!

Värmdö Städ & Fix
Städ, fönsterputs,
flyttstädning mm.

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

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

LÖVHAMRAKOMPANIET

Markiser & Persienner 3 års garanti 
• Svensk tillverkning • Hög kvalitet
570 165 50, 070-6746840 Ingarö

www.varmdomarkiser.se

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

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

Värmdöviks Måleri

Ring oss för fri offert 
070-743 00 30

Medlem i SMS
Björn Pettersson

Målerifirma
Målar allt överallt

Tel 773 21 31, 070-371 40 79

Ring för en kostnadsfri offert!
Tel 070-729 80 40 
NACKA - VÄRMDÖ Medlem i SMS

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

ALLT INOM ELDSTÄDER
Kostnadsfri besiktning. 

Kontakta gärna oss! 
Tel 070-697 28 48 

www.skorstenskungen.se

BYGGLUDDE
ALLT INOM PUTS & MURNING

Skorstenstätning 
Braskaminer

070-775 45 04
08-571 546 17

MURAREMURARE

Allt inom mattläggning

• Linoleum • Våtrum
• Textil • Parkett
GVK-behörighet. F-skattsedel

Tel 0704-44 42 23

TT Golv

Ulf Mårtenssons Golv

Specialitet golvslipning 

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

GOLVGOLV

Välgjorda 
arbeten utföres

Telefon 08-645 47 90
Vi tillämpar ROT-avdrag

FÖNSTERPUTSFÖNSTERPUTS

HUR MÅR DIN ELINSTALLATION?
• Farlig?  • Barnsäker?  • Finns jordfelsbrytare?
Vi hjälper företag och privatpersoner med besiktning, kontroll av 

elinstallationer, energibesparing, reparationer, elsäkerhet och givetvis 

nyinstallationer. Tänk på barnen!

Allt inom 
el, tele och data!

070-458 27 94  073-651 81 31
pigges@telia.com

 EMTERFORS EL 
 Entreprenad AB
Vi utför alla slags 

elinstallationer
Pris enligt offert eller löpande räkning. 
Tel: 070-758 30 46

ELINSTALLATIONERELINSTALLATIONER

CONTAINERS
Uthyrning och försäljning.

Kyl/Frys/Förrådscontainers.
www.consale.com

08-571 621 20

CONTAINERCONTAINER

Badrumsrenovering
Allt inom badrum:

• Plattsättning • Golvvärme
• Rörändringar • Bastu
• Till- & ombyggnader
F-skatt och garantier.

Gedigna arbeten till bra pris!
ROT-avdrag

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

www.nyttbadrum.n.nu 

08-776 21 00 • 070-576 21 00

GARAGEPORTSPECIALISTEN HJÄLPER 
DIG ATT HITTA RÄTT GARAGEPORT

Tel 08-776 21 00 • 070-576 21 00

LEIDVIKS MÅLERI
BYGG & KAKEL

• Rivning/Köksmontage
• Allt inom Bygg & Bad

Totalentreprenad 
www.leidviksbyggochkakel.se

Tel 070-445 10 02

Allfixeriet i Nacka 
Behöver du hantverkshjälp?

- Inga jobb är för små -
Jag monterar - lagar - snickrar 

målar - kaklar/plattsätter.

Tel 070-717 22 81

– IDÉSNICKARN –
Bygg • Idé & Inredning 

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

BYGGNADSARBETENBYGGNADSARBETEN

Yrke & Hantverk

L SANDSTRÖM EKONOMI

- Bokföring - Redovisning 
- Årsbokslut - Skatter 

- Rådgivning

Litet företag med personlig service 
och priser som matchar Ert behov.

Telefon 073-565 22 30 
Mail: lsekonomi@live.com

REDOVISNINGSBYRÅREDOVISNINGSBYRÅ

Datareparationer/Återställning
Internet/Nätverksinstallationer
Hembesök

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

ITIT

Hästar och smådjur

Leg. veterinär Eva Norén
0729- 74 70 65 

www.veterinarbilen.com
Jour kvällar och helger.

Healing, Reading 
tidigare liv m.m.

Kontakta ditt certifierade 
medium Crister Widengren, 

070-8358201
www.cristerheladig.com

DIVERSEDIVERSE

Ska du bygga?
Vi bygger arkitektritade hus, utför om- och 

tillbyggnader mm. Titta in på vår hemsida:

www.byggmer.se

FASTA 
OCH BRA 
PRISER!

SVENSK TAK & FASADTEKNIK
0766-50 83 64

wwwwww..ssvv ttaakk .. ssee

Dags att se över taket
Takrenoveringar
Takomläggningar
Taksäkerhet
Snöskottning

STÄDNINGSTÄDNING

STÄDNINGSTÄDNING

PERSIENNERPERSIENNER

MÅLNINGMÅLNING
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 TISDAG 14/1

6.00 Rapport. 
6.05 Regionala nyhe-
ter i sammandrag. 
6.25 Gomorron Sverige. 
10.00 Fråga doktorn. (R) 
10.45 Medicin med Mosley. (R) 
11.35 Anslagstavlan. 
11.40 Svenska Idrottsgalan 2014. (R) 
14.10 10 saker du inte visste om. (R) 
14.30 Kan doktorn komma? 
16.05 Gomorron Sverige sammandrag.
16.35 Återfl yttarna. 
17.05 Vid lägerelden. 
17.35 Alpint. Damernas slalom, första 
åket. 
18.00 Rapport. 
18.10 Regionala nyheter. 
18.15 Go’kväll. 
19.00 Kulturnyheterna. 
19.15 Regionala nyheter. 
19.30 Rapport. 
20.00 Trädgårdskampen. 
21.00 Veckans brott. 
22.00 Buss 174. 
0.05 Rapport. 
0.10 Marnie. 
2.15–2.30 Kulturnyheterna. 
5.15–6.00 Go’kväll. (R)  
Nattsändningar.

8.05 Kampen mot 
superbakterierna. 
9.00 SVT Forum. 
16.00 Rapport. 
16.05 SVT Forum. 
16.20 Sju dagar – medeltid i Visby. 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Alpint. Damernas slalom, första 
åket. 
18.45 Full storm. (R) 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 20 minuter. 
20.00 Min sanning: Nyamko Sabuni. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.15 Alpint: Världscupen Flachau. 
23.00 Girls. 
23.30 Soffsurfarna. (R) 
0.00 Cecilia Bartoli och Barock-
mysteriet. (R) 
1.00–5.00 Nyheter. Nattsändningar.

6.00 Top model. (R) 
6.50 Nanny. 
7.20 Alla älskar Raymond. 
7.45 Jims värld. 
8.15 Lyxfällan. (R) 
9.10 Våra bästa år. 
10.00 The real housewives of Atlanta. 
10.55 The real housewives of Miami. 
12.05 Masterchef USA. (R) 
13.00 Project runway. 
14.00 Lyxfällan. 
15.00 Top model. 
16.00 The real housewives of Miami. 
17.00 How I met your mother. 
18.00 Masterchef USA. 
19.00 Project runway. 
20.00 Djurens hjältar. 
21.00 Eat, drink, love. 
22.00 Paradise hotel. 
23.00 Sex and the city. 
0.10 Navy CIS. 
1.05 The mentalist. 
2.00 How I met your mother. (R) 
2.50–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Efter tio. 
11.40 Sveriges skönaste 
gårdar. (R) 
12.10 Hem till gården. 
13.10 Holby city. 
14.25 The good wife. (R) 
15.25 Farmen. (R) 
15.55 Jamies Amerika. 
16.55 Äntligen hemma. (R) 
17.55 112 – på liv och död. (R) 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheterna. 
19.15 Lokala nyheter. 
19.20 Vädret. 
19.30 Farmen. 
20.00 Bygglov. 
21.00 En resa för livet. 
22.00 Nyheterna. 
23.00 Farmen. (R) 
0.00 Elementary. (R) 
0.55–1.55 House. (R) 
2.35–4.45 Nattsändningar.

6.00 Frasier. 
6.25 Kära Susan. 
6.50 Real housewives. (R)
7.45–8.35 The bachelor. 
8.50 Grey’s anatomy. (R) 
9.45 Private practice. 
10.40 Sjunde himlen. 
11.35 Real housewives of New York. 
12.35 Ellen DeGeneres show. 
13.30 Vänner. (R) 
14.35 Familjen Kardashian. 
15.05 The bachelor. 
16.05 Gordon’s kitchen nightmares. 
17.05 Grey’s anatomy. 
18.00 Suburgatory. 
18.30 Vänner. 
19.30 The Big bang theory. 
20.00 Hart of Dixie. 
21.00 The Big bang theory. 
22.00 Mike & Molly. 
22.25 The middle. 
22.55 The Big bang theory. (R) 
23.25 2 1/2 män. 
23.55 CSI. 
0.50 Criminal minds. 
1.50 White collar. 
2.40–6.00 Nattsändningar.

 ONSDAG 15/1

6.00 Rapport. 
6.05 Regionala nyhe-
ter i sammandrag. 
6.25 Gomorron Sverige. 
10.00 Go’kväll. (R) 
10.45 Familjehemligheter. (R) 
11.35 Trädgårdskampen. (R) 
12.35 Så ska det låta. (R) 
13.35 Stjärnorna på slottet. (R) 
14.35 Kvinnor offside. 
16.05 Gomorron Sverige sammandrag.
16.35 Ut på tur – upptäck Norge. 
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 Uppdrag granskning. 
21.00 Det är något med Susan Boyle. 
21.45 Tager du. 
22.00 Idrottens himmel och helvete. 
22.30 Yrkesmästarna. 
23.00 Tänk till med Dewide. 
23.15 Rapport. 
23.20 Sherlock. (R) 
0.50 Trädgårdskampen. (R) 
1.50–2.05 Kulturnyheterna. 
4.50 Sverige idag. (R) 
5.15–6.00 Nattsändningar.

8.05 Kinas glömda 
pyramider. (R) 
9.00 SVT Forum. 
16.00 Rapport. 
16.05 SVT Forum. 
16.20 Min sanning: Nyamko Sabuni. 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Planeten vi tog över. 
18.50 Soptippens örnar och uvar. (R) 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 20 minuter. 
20.00 MiffoTV talkshow. 
20.30 Fashion. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.15 Nazisternas evangelier. 
23.40 Alice Walker. 
0.40–5.00 Nyheter. Nattsändningar.

6.00 Top model. (R) 
6.55 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.25 Lyxfällan. (R) 
9.20 Våra bästa år. 
10.10 The real housewives of Atlanta. 
11.05 The real housewives of Miami. 
12.05 Masterchef USA. (R) 
13.00 Project runway. 
14.00 Lyxfällan. (R) 
15.00 Top model. 
16.00 The real housewives of Miami. 
17.00 How I met your mother. 
18.00 Masterchef USA. 
19.00 Project runway. 
20.00 Drömmen om Sotji. 
21.00 Efterlyst. 
22.00 Paradise hotel. 
23.00 Sex and the city. 
0.15 Navy CIS. 
1.10 The mentalist. 
2.05–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Efter tio. 
11.40 Sveriges skönaste 
gårdar. (R) 
12.10 Hem till gården. 
13.10 Holby city. 
14.25 The good wife. (R) 
15.25 Farmen. (R) 
15.55 Jamies Amerika. 
16.55 Äntligen hemma. (R) 
17.50 112 – på liv och död. (R) 
18.25 Lotto, Joker och Drömvinsten. 
18.35 112 – på liv och död, forts. (R) 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheterna. 
19.30 Farmen. 
20.00 Handboll: Vitryssland–Sverige. 
Från Köpenhamn, Danmark. 
22.00 Nyheterna. 
23.00 Farmen. (R) 
23.30 New girl. 
0.00 Elementary. (R) 
0.55–1.55 House. (R) 
2.35–4.45 Nattsändningar.

6.00 Frasier. 
6.25 Kära Susan. 
6.50 Real housewives of 
New York. (R) 
7.45–8.35 The bachelor. 
8.55 Grey’s anatomy. (R) 
9.50 Private practice. 
10.45 Sjunde himlen. 
11.40 Real housewives of New York. 
12.40 Ellen DeGeneres show. 
13.35 Vänner. (R) 
14.35 Familjen Kardashian. 
15.05 The bachelor. 
16.05 Gordon’s kitchen nightmares. 
17.05 Grey’s anatomy. 
18.00 Suburgatory. 
18.30 Vänner. 
19.30 The Big bang theory. 
20.00 Tunnelbanan. 
21.00 Castle. 
21.55 Scandal. 
23.00 The Big bang theory. (R) 
23.25 2 1/2 män. 
23.55 CSI. 
0.50 Criminal minds. 
1.50 White collar. 
2.45–6.00 Nattsändningar.

 TORSDAG 16/1

6.00 Rapport. 
6.05 Regionala nyhe-
ter i sammandrag. 
6.25 Gomorron Sverige. 
10.00 Längdskidor. Damernas och 
herrarnas skiathlon. 
12.45 Porträtt av en motvillig herre. 
13.00 Ut på tur – upptäck Norge. (R) 
13.55 Uppdrag granskning. (R) 
14.55 Det är något med Susan Boyle. 
15.40 Tager du. 
15.55 Gomorron Sverige sammandrag.
16.25 Minnenas television: Engeln av 
Allan Edwall. (R) 
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 Fittstim – min kamp. 
22.00 Debatt. 
22.45 Undercover boss. 
23.30 Rapport. 
23.35 Veckans brott. (R) 
0.35 Det är något med Susan Boyle. 
1.20 Tager du. 
1.35–1.50 Kulturnyheterna. 
4.50 Sverige idag. (R) 
5.15–6.00 Nattsändningar.

8.10 Planeten vi tog 
över. (R) 
9.00 SVT Forum. 
16.20 Via Sverige. (R) 
16.35 Agenda. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Planeten vi tog över. 
18.50 Svenska öar. (R) 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 20 minuter. 
20.00 Tundrans dotter. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.10 Hockeykväll. 
22.45 Boy A. 
0.30 Fashion. (R) 
1.00–5.00 Nyheter. Nattsändningar.

6.00 Top model. (R) 
6.55 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.25 Lyxfällan. (R) 
9.20 Våra bästa år. 
10.10 The real housewives of Atlanta. 
11.05 The real housewives of Miami. 
12.05 Masterchef USA. (R) 
13.00 Project runway. 
14.00 Lyxfällan. 
15.00 Top model. 
16.00 The real housewives of Miami. 
17.00 How I met your mother. 
18.00 Masterchef USA. 
19.00 Project runway. 
20.00 Patrik möter. (R) 
21.00 Revenge. 
23.00 Sex and the city. 
0.15 Navy CIS. 
1.10 The mentalist. 
2.05 How I met your mother. (R) 
2.55–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Efter tio. 
11.40 Sveriges skönaste 
gårdar. (R) 
12.10 Hem till gården. 
13.10 En resa för livet. (R) 
14.15 Skidskytte. 
16.00 Jamies Amerika. 
16.55 Äntligen hemma. (R) 
17.55 112 – på liv och död. (R) 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheterna. 
19.15 Lokala nyheter. 
19.20 Vädret. 
19.30 Farmen. 
20.00 Tre dygn med nanny. 
21.00 Djurskyddsinspektörerna. 
22.00 Nyheterna. 
23.00 Farmen. (R) 
23.30 New girl. 
0.00 Elementary. (R) 
0.55–1.55 House. (R) 
2.35–4.45 Nattsändningar.

6.00 Frasier. 
6.25 Kära Susan. 
6.50 Real housewives of 
New York. (R) 
7.45–8.35 The bachelor. 
8.55 Grey’s anatomy. (R) 
9.50 Private practice. 
10.45 Sjunde himlen. 
11.40 Real housewives of New York. 
12.40 Ellen DeGeneres show. 
13.35 Vänner. (R) 
14.35 Familjen Kardashian. 
15.05 The bachelor. 
16.05 Gordon’s kitchen nightmares. 
17.05 Grey’s anatomy. 
18.00 Suburgatory. 
18.30 Vänner. 
19.30 The Big bang theory. 
20.00 Nybyggarna. 
21.00 Drömmen om Amerika - Krist-
offer Appelquist. 
22.00 Person of interest. 
23.00 The Big bang theory. (R) 
23.25 2 1/2 män. 
23.50 CSI. 
0.50 Criminal minds. 
1.50 I mostri oggi. 
3.50–6.00 Nattsändningar.

FREDAG 17/1

6.00 Rapport. 
6.05 Regionala nyhe-
ter i sammandrag. 
6.25 Gomorron Sverige. 
10.00 SM-vecka. 
10.30 Alpint. Herrar, superkombina-
tion, första åket. 
11.30 SM-vecka. 
14.00 Alpint. Herrar, superkombina-
tion, andra åket. 
14.50 SM-vecka. 
17.00 This is Alaska. (R) 
17.10 Det ljuva livet i Alaska. 
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 På spåret. 
21.00 Skavlan. 
22.00 Ironside. 
22.45 Suits. (R) 
0.05 Rapport. 
0.10 Medicin med Mosley. (R) 
1.00 Antikrundan. (R) 
2.00–2.15 Kulturnyheterna. 
5.30–6.15 Go’kväll. (R)  
Nattsändningar.

8.10 Planeten vi tog 
över. (R) 
9.00 SVT Forum. 
16.00 Rapport. 
16.05 SVT Forum. 
16.45 Hockeykväll. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Planeten vi tog över. 
18.50 Svenska öar. (R) 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 20 minuter. 
20.00 Varför inte? – arkitekterna som 
tänker nytt. 
20.55 K-märkta ord. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.15 Taxi driver. 
0.10 Hitlåtens historia. (R) 
0.40–5.00 Nyheter.  
Nattsändningar.

6.00 Top model. (R) 
6.55 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.25 Lyxfällan. (R) 
9.20 Våra bästa år. 
10.10 The real housewives of Atlanta. 
11.05 The real housewives of Miami. 
12.05 Masterchef USA. (R) 
13.00 Project runway. 
14.00 Lyxfällan. 
15.00 Top model. 
16.00 The real housewives of Miami. 
17.00 How I met your mother. 
18.00 Djurens hjältar. (R) 
19.00 Lyxfällan: Hur gick det sen? 
20.00 Junior masterchef USA. 
22.00 American pie: The wedding. 
0.00 Paradise hotel. (R) 
2.55 And never let her go. 
4.25 Jims värld. (R) 
4.50 Fab 5. 
5.35–6.00 Nanny. (R)  
Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Efter tio. 
11.40 Sveriges skönaste 
gårdar. (R) 
12.10 Hem till gården. 
13.10 Holby city. 
14.40 Skidskytte. 
16.30 Farmen. (R) 
17.30 Handboll: Kroatien–Sverige. 
20.00 Fångarna på fortet. 
21.30 Rocky Balboa. 
22.00 Nyheterna. 
22.05 Vädret. 
22.15 Rocky Balboa, forts. 
23.50 No country for old men. 
2.20–4.45 A serious man. 
5.15–7.58 Barnprogram.  
Nattsändningar.

6.00 Frasier. 
6.25 Kära Susan. 
6.50 Real housewives of 
New York. (R) 
7.45–8.35 The bachelor. 
8.55 Grey’s anatomy. (R) 
9.50 Private practice. 
10.45 Sjunde himlen. 
11.40 Real housewives of New York. 
12.40 Ellen DeGeneres show. 
13.35 Vänner. (R) 
14.35 Familjen Kardashian. 
15.05 The bachelor. 
16.05 Gordon’s kitchen nightmares. 
17.05 Grey’s anatomy. 
18.00 Suburgatory. 
18.30 Rules of engagement. 
19.00 Frisörakuten. 
20.00 America’s funniest home 
videos. Amerikansk underhållning från 
2011. 
21.00 The Big bang theory. 
22.00 King Arthur. 
0.30 Drömmen om Amerika - Kristof-
fer Appelquist. (R) 
1.30 Castle. (R) 
2.25 Rude tube. 
3.20 The listener. 
4.05 OC. 
4.50 Ellen DeGeneres show. (R) 
5.35–6.00 Frasier.  
Nattsändningar.

 LÖRDAG 18/1

6.15 Debatt. (R) 
7.00 Uppdrag gransk-
ning. (R) 
8.00 Vintermagasin. 
9.00 SM-vecka. 
10.30 Alpint. Damer, störtlopp. 
11.35 SM-vecka. 
12.30 Alpint. Herrar, störtlopp. 
13.35 SM-vecka. 
14.55 Längdskidor. Sprint. 
15.45 SM-vecka. 
17.50 Helgmålsringning. 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 
18.15 Go’kväll. 
19.00 Sverige. 
19.30 Rapport. 
19.45 Sportnytt. 
20.00 Stjärnorna på slottet. 
21.00 P3 Guldgalan. 
22.40 Dancing on the edge. 
0.10 Rapport. 
0.15 The rebound. 
1.50–6.55 Nattsändningar.

5.00–5.55 Nyheter. 
8.10 Planeten vi tog 
över. (R) 
9.00 Rapport. 
9.03 Agenda. (R) 
9.50 Det söta livet. (R) 
10.00 Rapport. 
10.05 Kinas glömda pyramider. (R) 
11.00 Rapport. 
11.05 20 minuter. (R) 
12.35 Rapport. 
12.40 20 minuter. (R) 
14.40 Erlend och Steinjo. (R) 
15.05 Flugor. (R) 
15.10 Varför inte? – arkitekterna som 
tänker nytt. (R) 
16.05 K-märkta ord. 
16.10 Rapport. 
16.15 Fashion. (R) 
16.45 Hitlåtens historia. (R) 
17.15 Tundrans dotter. (R) 
18.15 Atlantis. 
19.00 Mozart och klarinetten som 
försvann. 
20.00 Trettondagskonserten. 
21.00 Last night of the proms 2013. 
23.00 Angry boys. 
23.30–5.00 Nattsändningar.

6.00 Nanny. 
6.30 Alla älskar Raymond. (R) 
7.00 Jims värld. (R) 
9.00 World according to 
Paris. 
11.00 How I met your mother. (R) 
12.00 Wedding band. 
14.00 Morden i Midsomer. 
18.00 Drömmen om Sotji. (R) 
19.00 Patrik möter. (R) 
20.00 Liar liar. 
22.00 Mauro & Pluras tågluff. 
23.00 Anger management. 
1.05 The Craiglist killer. 
2.45 And never let her go. 
4.15 Fab 5. 
5.05–6.00 Nattsändningar.

6.00 Bananer i pyjamas. 
6.10 Svamp-Bob 
Fyrkant. (R) 
6.25 Scooby-Doo. (R) 
6.45 The looney tunes 
show. (R) 
7.10 Tom & Jerry. (R) 
7.20 Pop Pixie. (R) 
7.35 Dr Goja. (R) 
7.58 Nyhetsmorgon. 
11.30–15.15 Skidskytte. 
11.30 Sportcentralen. 
11.40 Skidskytte. 
12.35 Sportcentralen. 
14.25 Skidskytte. 
15.15 Sportcentralen. 
15.30 Fångarna på fortet. (R) 
16.55 Bloopers. 
17.25 Luringar. (R) 
17.55 Keno. 
18.00 Vinnare V75. 
19.00 Nyheterna. 
19.10 Sporten. 
19.20 Vädret. 
19.30 Postkodmiljonären. 
19.55 Lotto, Joker och Drömvinsten. 
20.00 Det största äventyret. 
21.30 Young adult. 
22.00 Nyheterna. 
22.05 Vädret. 
22.15 Young adult, forts. 
23.45 Tidsresenärens hustru. 
1.55 District 9. 
4.10–4.45 Nattsändningar.

6.00 America’s funniest 
home videos. (R) 
6.25 Ultimate Spider-
Man. 
6.50 Good luck Charlie. 
7.15–8.05 Once upon a time. 
8.45 Hart of Dixie. (R) 
9.40 Biggest loser. (R) 
11.25 Geek Charming. 
13.20 Gordon’s kitchen nightmares.  
14.20 Nybyggarna. (R) 
15.20 Tunnelbanan. (R) 
16.20 Rules of engagement. (R) 
16.50 The Big bang theory. (R) 
17.45 En värsting till syster 2. 
19.55 America’s funniest home videos.
21.00 Rude tube. 
21.30 Vad kvinnor vill ha. 
0.10 Besatt. 
2.30 Human target. 
3.25 Maniska samlare. 
4.10 Showbusiness. 
4.55–6.00 Nattsändningar.

 SÖNDAG 19/1

6.55 Minnenas televi-
sion. (R) 
8.00 Skavlan. (R) 
9.00 SM-vecka. 
10.15 Alpint. 
11.00 SM-vecka. 
13.15 Alpint. 
14.00 SM-vecka. 
17.00 Ridsport: Värdscuphoppningen. 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 
18.10 Regionala nyheter. 
18.15 Landet runt. 
19.00 Sportspegeln. 
19.30 Rapport. 
19.55 Regionala nyheter. 
20.00 Så ska det låta. 
21.00 Äkta människor. 
22.00 Medicin med Mosley. 
22.50 Rapport. 
22.55 Stjärnorna på slottet. (R) 
23.55 Skavlan. (R) 
0.55–6.00 Nattsändningar.

8.30 MiffoTV talk-
show. (R) 
9.00 Rapport. 
9.05 Atlantis. (R) 
9.50 Mer än ett keldjur. (R) 
10.00 Rapport. 
10.05 Gudstjänst. 
10.50 Kyrkornas hemligheter. (R) 
11.00 Rapport. 
11.05 Norsk attraktion. (R) 
11.35 Soffsurfarna. (R) 
12.05 Rapport. 
12.10 Min sanning: Nyamko Sabuni. 
13.10 Suzanne möter. (R) 
13.25 Vem vet mest? (R) 
15.55 Rapport. 
16.00 Mozart och klarinetten som 
försvann. (R) 
17.00 UR. 
18.00 Motor: VM-rally. 
19.00 Världens natur: Björntorget. 
19.50 Ekologiskt boende för kor. (R) 
20.00 Nyfi ken på partiledaren. 
21.00 Aktuellt. 
21.15 Agenda. 
22.00 Sportnytt. 
22.10 SM-vecka. 
23.10 Gudstjänst. (R) 
23.55–5.00 Nattsändningar.

6.00 Nanny. 
6.30 Alla älskar Raymond. (R) 
7.25 1600 Penn. 
8.25 Up all night. 
9.25 The bachelorette. 
12.15 Smart cookies. 
14.00 Revenge. (R) 
16.00 Den galna professorn. 
18.00 Junior masterchef USA. (R) 
20.00 Bones. 
21.00 Black swan. 
23.15 Nyckeln till framgång. 
1.25 Mauro & Pluras tågluff. (R) 
2.25 Of two minds. 
4.00 Fab 5. 
4.50 Rachael Ray. 
5.35–6.00 Nattsändningar.

5.55–7.58 Barnpro-
gram. 
5.55 Familjen Flinta. 
6.15 Gröna lyktan. 
6.40 Kung Fu Panda. (R) 
7.05 Pokémon. 
7.30 Tidsdeckarna. (R) 
7.58 Nyhetsmorgon. 
11.10 Skidskytte. 
12.40 Sportcentralen. 
13.00 Hockeycentralen med Wike-
gård. 
13.30–16.00 Skidskytte. 
13.30 Sportcentralen. 
14.10 Skidskytte. 
15.40 Sportcentralen. 
16.00 Bygglov. (R) 
17.00 Vinnare V64. 
17.55 Keno. 
18.00 Bingolottos upp till miljonen. 
19.00 Nyheterna. 
19.10 Sporten. 
19.25 Vädret. 
19.30 Postkodmiljonären. 
20.00 Farmen. 
20.30 SNN News. 
21.00 The next three days. 
22.00 Nyheterna. 
22.05 Vädret. 
22.15 The next three days, forts. 
23.50 Fotbollskanalen Europa. 
0.35 Farmen. (R) 
1.05 Flashbacks of a fool. 
3.30–4.45 Nattsändningar.

6.00 AFHV. (R) 
6.25 Good luck Charlie. 
6.50 Shake it up. 
7.15 Once upon a time. 
8.55 The neighbors. 
9.20 Scandal. (R) 
10.20 Livet på BB. 
11.25 Barn med Tourettes syndrom. 
12.30 Fat & back. 
13.30 College road trip. 
15.10 Real housewives of New Jersey. 
16.10 Biggest loser. 
18.00 Familjen Kardashian. 
19.00 Sparsam eller snåljåp? 
20.00 Gordon’s kitchen nightmares. 
21.00 Benknäckargänget. 
23.15 CSI. (R) 
0.15 Law & order: Special victims 
unit. (R) 
1.15 Person of interest. (R) 
2.10 Episodes. 
2.45 Dark blue. 
4.15–6.00 Nattsändningar.
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6.00 Rapport. 
6.05 Sportspegeln. 
6.25 Gomorron. 
10.00 Landet runt. (R) 
10.45 Sportspegeln. (R) 
11.15 Återfl yttarna. (R) 
11.45 Fittstim – min kamp. (R) 
12.45 På spåret. (R) 
13.45 Skavlan. (R) 
14.45 Jungfrukällan. 
16.10 Gomorron Sverige sammandrag.
16.40 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 Guldbaggen 2014. 
22.00 Sherlock. (R) 
23.30 Rapport. 
23.35 Äkta människor. (R) 
0.35 Buss 174. (R) 
2.40–2.55 Kulturnyheterna. 
4.50 Sverige idag. (R) 
5.15–6.00 Fråga doktorn. (R)  
Nattsändningar.

9.00 SVT Forum. 
16.00 Rapport. 
16.05 SVT Forum. 
16.20 Jan och kungsfi skaren. (R) 
16.35 Gudstjänst. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Andra världskriget sista 
soldater. 
18.50 Arnes tågdröm. (R) 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 20 minuter. 
20.00 Vetenskapens värld. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.15 Sápmi sessions. 
22.45 Connected – en självbloggo-
grafi  om kärlek, död och teknologi. (R) 
23.45 Agenda. (R) 
0.30 Norsk attraktion. (R) 
1.00–5.00 Nyheter.  
Nattsändningar.

6.00 Top model. (R) 
6.55 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.25 Lyxfällan. (R) 
9.20 Våra bästa år. 
10.10 The real housewives of Atlanta. 
11.05 The real housewives of Miami. 
12.05 Lyxfällan: Hur gick det sen? (R) 
13.00 Project runway. 
14.00 Lyxfällan. 
15.00 Top model. 
15.55 The real housewives of Miami. 
17.00 How I met your mother. 
18.00 Masterchef USA. 
19.00 Project runway. 
20.00 Tonårsbossen. 
21.00 Så blev vi Svenska Hollywood-
fruar. 
22.00 Paradise hotel. 
23.00 Sex and the city. 
0.15 Navy CIS. 
1.10–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Efter tio. 
11.40 Sveriges skönaste 
gårdar. (R) 
12.10 Hem till gården. 
13.10 Holby city. 
14.25 The good wife. (R) 
15.25 Farmen. (R) 
15.55 Jamies Amerika. 
16.55 Äntligen hemma. (R) 
17.55 112 – på liv och död. (R) 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheterna. 
19.15 Lokala nyheter. 
19.20 Vädret. 
19.25 Farmen. 
19.55 Pang på pensionatet. (R) 
22.00 Nyheterna. 
22.30 Lokala nyheter. 
22.35 Sport. 
22.50 Väder. 
23.00 Farmen. (R) 
23.30 New girl. 
0.00 Elementary. (R) 
0.55–4.45 Nattsändningar.

6.00 Frasier. 
6.25 Kära Susan. 
6.50 Real housewives of 
New York. (R) 
7.45–8.35 The bachelor. 
9.00 Grey’s anatomy. (R) 
9.55 Private practice. 
10.50 Sjunde himlen. 
11.45 Real housewives of New York. 
12.45 Ellen DeGeneres show. 
13.40 Happy endings. 
14.10 Familjen Kardashian. (R) 
15.10 Biggest loser. 
16.05 Gordon’s kitchen nightmares. 
17.05 Grey’s anatomy. 
18.00 Suburgatory. 
18.30 Vänner. 
19.30 The Big bang theory. 
20.00 Outsiders. 
21.00 Criminal minds. 
21.55 Law & order: Special victims 
unit. 
22.55 The Big bang theory. (R) 
23.20 2 1/2 män. 
23.50 CSI. 
0.45–6.00 Nattsändningar.



Partiledare som pressas 
av reportrar har man ju 
sett. Men i ”Nyfi ken på 
partiledaren” håller 
terapeuten Poul Perris 
personliga samtal med 
våra partiledare. 

– Syftet är att med ut-
gångspunkt i deras livhis-
toria se vad som format 
deras värderingar. Det är 
ett samtal som ska hjälpa 
väljarna, ett komplement 
till den sedvanliga politis-
ka debatten, säger Poul.

 Samtalen är inspelade i 

en villa där Poul och parti-
ledaren sitter i varsin få-
tölj. Poul, som tidigare lett 
”Par i terapi”, säger att 
partiledarna tackade ja när 
de fi ck förklarat för sig hur 
programmet skulle se ut.

– Producenten Ann Vic-
torin presenterade för dem 
och deras pressekreterare 
vad syftat med projektet 
var. Några hade även sett 
”Par i terapi”, som de upp-
levde som ett seriöst pro-
gram, vilket även bidrog 
till att de tackade ja. 

 En terapeut kanske är 

någon som förknippas 
med att lösa det själsliga 
livet snarare än det politis-
ka. Men samhällssyn och 
värderingar menar Poul är 
något som ofta kommer 
upp i samtalsbehandling.

– När man hjälpt en per-
son att inte vara fast i äl-
tandet av ångest och ned-
stämdhet så kommer man 
till den fas där sådana här 
frågor blir viktiga. Vilka 
livsvärderingar vill jag 
kämpa för, vilket samhälle 
vill jag leva i? 
 SVT2 SÖNDAG 20.00

Taxi driver
DRAMA ¡¡¡¡¡

Martin Scorseses apoka-

lyptiska New York-skildring. 

Trasiga människospillror 

rör sig bland ångande gatu-

brunnar och lättköpta ton-

årsfl ickor. Robert De Niro 

spelar Vietnam-veteran 

som bestämmer sig för att 

göra något åt saken. Ett 

mästerverk. (USA, 1976)

SVT2 FREDAG 22.15

Traffi c
DRAMA  ¡¡¡¡ 

Steven Soderberghs star-

ka och fl erfaldigt Oscarsbe-

lönade fi lm skildrar både 

offer och profi törer i den 

omfattande knarktrafi ken 

mellan USA och Mexiko. 

Benicio Del Toro slog ige-

nom, mot Catherine Zeta-
Jones med fl era. (USA, 

2000) TV6 LÖRDAG 23.00

Black swan
THRILLER ¡¡¡¡

Nina (Natalie Portman, 

fantastisk!) får huvudrollen 

i en New York-uppsättning 

av ”Svansjön” – men sak-

nar livserfarenhet för att 

gestalta ”den svarta sva-

nen”. Mardrömmslikt. (USA, 

2010) TV3 SÖNDAG 21.00

”Ska hjälpa väljarna”

TV TISDAG 14–MÅNDAG 20 JANUARI 2014FILMTIPS 

Terapeuten Poul Perris pratar med partiledarna i ”Nyfi ken på partiledaren”. 

Krokig väg 
till komedin
Juha (David Boati) gör en-

sam en ängel i snön. Tjugo 

år senare är han illamående 

av nervositet då han strax 

ska kliva upp på scenen. 

I Jonas Gardells tredelade 

serie ”En komikers upp-

växt” från 1992 får vi följa 

Juha. ÖPPETARKIV.SE

Ovanlig idrott 
får fullt fokus
Under SM-veckan genom-

förs svenska mästerskap i 

olika idrotter i en och sam-

ma stad. Niklas Andersson 

är en av kommentatorerna 

och han kommer bland 

annat att bevaka draghund, 

jujutsu och skidalpinism.

 SVT1 LÖRDAG 9.00

Frågorna väcker 
tävlingsinstinkten
Jesper Rönndahl och 

Elisabet Höglund att går 

sin andra rond i ”På spåret”.

– Jag trodde mest att jag 

skulle tycka att det var ro-

ligt att vara med, men väl 

i buren kände jag tävlings-

instinkten slås på, säger 

han. SVT1 FREDAG 20.00

Tornvings 
skruvade nyheter
Mikael Tornving är ny-

hetsankaret i ”SNN news” 

som rapporterar om aktuel-

la händelser där inget är 

som det borde vara. Precis 

som i verkligheten. Humor-

programmet är nu tillbaka 

med en andra säsong.

 TV4 SÖNDAG 20.30

SPORTPLAY

FRÅGESPORT SÄSONGSSTART

Nacka Värmdö Postens reportrar 
bevakar och belyser det lokala livet 
utifrån ett miljöperspektiv.

Det innebär att du som annonsör 
syns extra tydligt i en anpassad 
redaktionell miljö. 

Temat är en avdelning i tidningen 
och kommer ut till alla hushåll och 
företag i Nacka, Värmdö 
och Hammarby Sjöstad. 

Upplagan är 69 751 ex. 

Vad kan du
göra för miljön?
Annonsera ditt företags miljöengagemang via
en annons i Nacka Värmdö Postens miljötema!  

  

Utgivning 28 januari

Bokningsstopp
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NVP SISTA FRÅGAN:

Erik Mattsson, 22
år, IT-konsult,
Nacka:

– Aldrig, jag har
nog haft tur.

När blev du senast 
utsatt för ett brott?

Bruno Lundberg,
85 år, pensionär,
Nacka/Värmdö:

– Aldrig. Jag har
säkerhetsdörr och
ligger lågt.

Carolina Krejci, 37
år, marknadsan-
svarig, Saltsjö-
Boo:

– För 15 år se-
dan blev jag be-
stulen på ett par
skidor i fjällen.

Viktor Edvall, 22
år, svetsare,
Nacka:

– Jag har aldrig
blivit utsatt för
något brott. Beror
nog på försiktig-
het och tur.Läs på sidan 6 om 

inbrottsvågen i Nacka


