
Underjordiskt hinder
för nytt bostadsbygge
NACKA När ännu fler nya bostäder ska byggas på
Kvarnholmen har ett underjordiskt problem upp-
dagats. 

Gamla bensindepåer som finns i berget kan ut-
göra en hälsorisk. Nu har kommunen ställt krav
på en utvidgad utredning. ➤ 6
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Lyft för slitet
sportcentrum
VÄRMDÖ Fyra nya
omklädningsrum ska mins-
ka den stora trängseln på
Ekvallen. Senast vid nästa
årsskifte ska de stå klara.
Bygget beräknas kosta kul-
tur- och fritidsnämnden
nästan 400 000 om året i 20
år. Men behovet av upp-
rustning på anläggningen
är fortsatt stort. ➤ 16

Olika syn på nedlagd tjejsatsning
NACKA Ord står mot ord i svallvågorna efter att Tjejverk-
stan lagts ner. Kommunen menar att föreningen som drev
verksamheten inte behövt gå i konkurs, och att de faktiskt
hade ett överskott. Något som den förre ordföranden för för-
eningen tillbakavisar. ➤ 10

VÄRMDÖ 13

Fiskeförbud ska
rädda gäddorna

NACKA 18

Nytt torg på
Marcusplatsen

KULTUR 37

Lyft när konstnärer
får ”hyresbidrag”

NYHETER 6

Polisinsats 
mot mc-klubb

SPORTEN

Han bytte hav
mot asfaltbanor
TEMA BIL & TRAFIK
Som ung tävlade Mats Wahl-
gren i segling. Som vuxen
söker han sina kickar på ra-
cingbanan. Bilvalet  föll ti-
digt på Porsche, inte billigast
men bäst, tycker Mats:

– Porschen är för mig ett
verktyg.

➤ 24-25

Tar strid för
stoppat boende
NACKA Länsstyrelsens be-
slut att upphäva bygglovet
för ett genomgångsboende
för flyktingar har fått kom-
munalrådet Mats Geradu,
M, att ilskna till. Nu plane-
rar Nacka att låta ungdom-
arna flytta in ändå. ➤ 7
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Ny vind för 
Marinstaden 
NÄRINGSLIV Marinstaden
har fyllt femton år, men är
fortfarande väldigt ung. Hit-
tills har det bara byggts fem
hus i den spektakulära
stadsdelen. Nu har en ny
ägare gått in med visionen
att färdigställa den – blir det
tredje gången gillt? ➤ 22

Hon slår rekordet 
med en hästlängd ➤ 12

Värmdös äldsta kuse – del 2

MED HAMMARBY SJÖSTAD NVP.seLäs även:

”Nattis är helt fantastiskt”
VÄRMDÖ Sexårige Elias och tioårige Theodor är två av bara sex barn som utnyttjar barnomsorg på
udda tider. Mamma Malin Karlsson är supernöjd: ”Nattis är helt fantastiskt ”, säger hon. ➤ 8-9

NACKA RODEL
– Det blir de tio viktigaste mi-
nuterna i klubbens historia.
Albert Wickman i Saltsjöba-
dens Rodelklubb sätter hop-
pet till en papperslunta. ➤ 41

Rodelklubbens
viktiga minuter 



SIDAN TVÅ

2 NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 18 MARS 2014

A2 Plåt & Lack              30

Alla Bilar Värmdö           29

Barnskobutiken White   8

Bil Ab              27

Bilia Group Sthlm           25

Bilteamet Värmdö         34

Boo FF              43

Boo Församling               39

Bukowski Auktioer        13

Bygg-Ole              16 

Coop Extra Orminge       3

Dahlbacka Bil                6

Din Bil                                   33

Ekman Bil & Båt              25

Flygbussarna              40

Folkadoktorn                    28

Fonus                                   38

Fredells Trävaror            21

Gustavsb Församling   38

Gustavsb IF                        43

Gustavsb Trafikutb        28

Gustavsbergsbadet        7

Gustavsbergsbadet    12

Handelsbanken             22

Hartman Bil & Båt        35

Hörsam            18

Ingaröhallen               60 

Järla IF            36

Kilda I Värmdö            31

Kompetensutv Sve      14

Kristdemokraterna       4

Lekit Värmdö           10

Liljas Begravningar     38

Lindgren Bil            35

Lyckliga Hundar              4

Matboden             60

Mio              5

Nacka Församling        38

Nacka Församling        39

Nacka Golf            18

Nacka Hockey Klubb  43

Nacka Kommun            15

Nacka Kommun            17

Nacka Kommun            36

Nacka Konsulterna      14

Nacka Service Cent     34

Nacka Tandvårdst          8

Nacka V-ö Maskin         28

Nacka V-ö Maskin         33

Nackahälsan                     10

Nackalistan                         7

Orminge Centrum         19

Parella Underkläder     10

Riksbyggen              11

Rodamco                9

Rodamco              13

Rosenholtz              25

Sickla Järn & Färg          20

Sickla Party                4

Skuru IK              42

Skuru golv service         16

Socialdemokraterna       4

Strömma Outlet              10

Tells Mediciska                  4

Topical                                 59

Torvalla Bil Sätra            24

Torvalla Bil Sätra            32

Vattenhuset              59

Vindö Byggvaror               9

Värmdö Församling      38

Värmdö HC              42

Värmdö Kommun          22

Värmdö Kommun          37

Värmdö Kommun          37

Yoga Nu                8

ANNONSÖRER DENNA VECKA

RUBRIK
ANNONSER

Arbetsmarknad 44-45

Bilar & Tillbehör 44

Bostadsmarknad  45-55

Företagens Marknad   55-56

Kungörelser 57

Prylmarknad 44

Specialister  56

Tjänster & Service  56

Yrke & Hantverk  56-57Nacka Värmdö Posten är partipolitiskt obunden, utges av Nacka Värmdö Posten AB och distribueras 
av Posten AB till samtliga hushåll, kontor och postboxar i Nacka och Värmdö. Medlem av Tidnings-
utgivarna (TU) och GTF. NVPs innehåll publiceras elektroniskt samt lagras i elektroniska arkiv. Den 

som sänder material till tidningen anses medge sådan publicering och tillhandahållande. För insänt 
material ansvaras ej. Du får citera och referera materialet i NVP förutsatt att källan anges. Varje 
form av mångfaldigande utan utgivarens skriftliga godkännande är förbjudet. ISSN: 1654-4692

  FAMILJE & RUBRIKANNONSER

Anders 
Milde

Ansvarig 
utgivare

555 266 26
anders.milde
@nvp.se

Nadia
Enedahl

Foto

555 266 25 
nadia.enedahl
@nvp.se

Lena
Pettersson

Grafiker

555 266 15 
lena.pettersson
@nvp.se

Lars
Persson

Grafiker

555 266 16 
lars.persson
@nvp.se

Daniel
Höijer

IT

555 266 17 
daniel.hoijer
@nvp.se

Kenneth
Parsmann

Annons-
konsulent

555 266 13 
kenneth.parsmann 
@nvp.se

Lena 
Lindh

Annons-
konsulent

555 266 14 
lena.lindh
@nvp.se

Ewa
Roseen

Annons-
konsulent

555 266 18 
ewa.roseen
@nvp.se

Lennart 
Spetz

Reporter 
Nacka

555 266 21 
lennart.spetz
@nvp.se

Hanna 
Bäckman

Reporter
Bitr. chefred

555 266 22
hanna.backman
@nvp.se

Charlotta
Westling

Reporter 
Värmdö 

555 266 23
charlotta.westling
@nvp.se

Patrik 
Staflin

VD

555 266 35
patrik.staflin
@nvp.se

Charlotte  
Pierre

Ekonomi-
chef

555 266 31
charlotte.pierre
@nvp.se

Grattis, Pryl, Bostad, Bil, Båt, Yrke & Hantverk

Maria Karlsson
555 266 36 maria.karlsson@nvp.se

REDAKTIONEN TEL 555 266 20 FAX 555 266 41 MEJL RED@NVP.SE

  FÖRETAGSANNONSER TEL 555 266 10 FAX 555 266 40 MEJL ANNONS@NVP.SE   LEDNING & EKONOMI

NVPs tryckeri BOLD/DNEX i Akalla 
och våra distributörer Posten AB 
och Posten Express är miljö-
certifierade enligt ISO 14001.
BOLD/DNEX är även Svanenmärkt.

Jörgen 
Löwenfeldt

Webb-
ansvarig

555 266 28
jorgen.lowenfeldt
@nvp.se

Jesper
Ekstrand

Sälj-
ledare

555 266 12 
jesper.ekstrand 
@nvp.se

Gustav  
Grändeby

Reporter 

 
555 266 24
gustav.grandeby
@nvp.se

Jenny 
Frejing

Foto

555 266 25 
jenny.frejing
@nvp.se

V arför förväntas man köpa 
just ett mobilabonnemang 
på stående fot? Jag har 

svårt att tänka mig att en rad an-
dra varor och tjänster skulle säljas 
på liknande sätt – eller så är det 
bara en tidsfråga innan vi förvän-
tas att leasa en bil i flykten.

Jag minns de dörrknackande 
dammsugarförsäljarna som dök 
upp vid ytterdörren när jag var 
liten. Lite vänligt kallprat och 
en snabb demonstration, innan 
krängandet började. Men medan 
de stora elkedjornas framväxt har 
puttat ut denna säljkår i kylan har 
mobilsäljarna flyttat in i värmen. 

Säg ett köpcentrum i Stockholm 

som inte har minst en ”mobil-
holk”. Trots att de väcker ilska och 
irritation hos många kunder fort-
sätter de att frodas. 

Jag tänker inte klanka ner på 
säljarna, ett jobb är ett jobb. Där-
emot är jag ständigt undrande 
till varför just mobiltelefoner och 
abonnemang är något man ska 
köpa i flykten. Dessvärre får vi 
på NVP en ganska stadig mängd 
insändare och arga tips om denna 
försäljning varje år. Kanske är det 
farten som dödar, som det heter 
på trafiksäkerhetssvenska. Skriv 
på, ryck med en ny mobil – och 
kraschlanda i avtalet senare.

Men kanske är de bara först ut. 
Snart kanske ett bredare sorti-
ment av varor och tjänster inhand-
las i galleriornas gångar. Eller så 
är det bara en kortlivad retrovåg, 
som snart möter samma öde som 
dammsugarförsäljarna.

Varför ska man köpa 
en mobil i flykten?

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.

Skuruparkens Vänner påstod 
i förra veckans NVP att jag 
försöker kuppa bort naturre-
servatet i Skuruparken. Inget 
kan vara mera felaktigt, det 
vet Skuruparkens Vänner.
Alliansen i Nacka har i 
många år arbetat med att in-
rätta ett naturreservat i Sku-
ruparken. Kommunfullmäk-
tige antog natuerreservatet 
2011, beslutet överklagades 
och länsstyrelsen upphäv-
de senare beslutet med 
hänvisning till formaliafel. 
Naturreservatsnämnden 
fattade ett snabbt beslut och 
planerade för ett antagande. 
När remissvaren inkom visa-
de det sig att ny information 
inkommit från just länssty-
relsen. Informationen rörde 
fritidsstugorna i parken.

Givetvis gick det inte att 
fatta nytt beslut enligt den 
ursprungliga planen när 
förutsättningarna ändrats.  
Kommunen riskerade att 
hamna i en skadeståndspro-
cess och ett förhastat beslut 
hade kunnat äventyra hela 
reservatstanken. Skurupar-
ken är värd ett bättre öde. Vi 
behöver anpassa oss till det 

nya läget och fatta ett beslut 
som leder till ett lagakraft-
vunnet naturreservat. Så 
snart arbetet är klart kom-
mer ett nytt beslut att fattas.

Så sent som 20 februari  
svarade jag föreningen via 
mail att ”vi jobbar vidare 

mot ett reservatsbeslut, där 
har inget förändrats”. Det 
är svårt att vara tydligare. 
Ändå fabricerar man rykten 
om ”kupp” i reservatsfrågan. 
I slutändan är det ändå ett 
beslut som står sig vid en 
eventuell överprövning som 
är det väsentliga. Det är mitt 
ansvar och det tycker jag att 
Skuruparken förtjänar. 

Peter Zethraeus, M, 
Ordförande i Nacka 

Naturreservatsnämnd

Fabricerat rykte 
om reservatkupp

INSÄNT  

Hur har kultur- och fritids-
nämnden tänkt när man 
beställer en fönsterglas-, 
spegel- och nätskulptur av 
en argentinsk konstnär, 
som är bosatt i Tyskland? 
En skulptur som ska vara 
sinnebilden för porslins- och 
keramikorten Gustavsberg? 
Kan det bedömas som an-
svarsfullt att beställa denna 
”molnskulptur”, som kom-
mer att kosta kommunen 
1,2 miljoner kronor.

 Skulpturen ska vara 
”en symbol för kulturens 
framträdande roll i det 
nya Gustavsberg”! Har det 
nya Gustavsberg ingen 
anknytning till den gamla 
kulturorten, utan kommer 
att bli en betong- och glas-
förort som så många andra? 
Skulpturen, som man nu 
beslutat att placera vid anri-

ka Strandvik, benämns som 
ett landmärke. Hur mycket 
kommer ”Strandvik, pärlan 
vid vattnet” att framträda 
bakom ”molnet”? Den här 
molnskulpturen skulle passa 
bättre på Kvarnbergsskolans 
tak! Där kunde den genom-
lysas av soluppgången och 
glittra i solnedgången och 
därmed fungera bättre som 
landmärke!

 Detta är helt utan syn-
punkter på skulpturens 
konstnärliga kvaliteter. Men 
det finns många verksamma 
konstnärer med anknytning 
till Gustavsberg, som troli-
gen skulle ha kunnat utfor-
ma en mer lämplig skulptur. 
En skulptur som både skulle 
kunna spegla ortens själ i 
samhällets utveckling och 
vara mer lättplacerad.

Gunilla Bergendal

Konst utan lokal själ

ANDERS MILDE

anders.milde@nvp.se

VECKANS ROS
Interna-
tionella 
kvin-
nodagen 
firades på 
initiativ av 
Rolando 
Valenti, PRO, medlem 
i Guldkantens styrelse, 
med en trerätters middag 
på Gustavsgården! Ser-
vitörer och uppassare av 
yttersta kvalitet utgjordes 
av några av våra manliga 
medlemmar! Varmt tack 
till dem för en fantastisk 
eftermiddag från 120 gla-
da, mätta, lyckliga kvinnor!

Gun Antonsson

VÄRLDENS VACKRASTE 
ROSOR ger jag 
till kol-
legor, 
barn 
och 
föräldrar 
på Bågens 
förskola. 
Kärlek, värme och 
trygghet genomsyrar he-
la vår värdegrund.
Vilken lycka att vara peda-
gog här.  Miggan

 

Ett fall för ”Lyxfällan”. Det 
kallade Mats Gerdau S eko-
nomipolitik i en debattar-
tikel. Reaktionerna lät inte 
vänta på sig.

M har ju i praktiken styrt 
Nacka ensamma sedan 
Eldkvarn brann. Om det 
då någon gång har varit 
oordning i ekonomin, 
vilket det uppenbarligen 
har, så är det ingen an-
nans fel än Moderaternas 
själva. Calle 

Stackars Mats Gerdau. 
Han kommer in, städar, 
visar upp ett positivt re-
sultat. Alla blir jättearga. 
Otacksamt. Bra jobbat 
Mats, säger jag.  
 Positiva Palle

Kommentarer 
från NVP.se

”Inte klotter!” 

Läs hela inlägget på:
Fisksatrabloggen.se

Från bloggarna

Vi föräldrar till eleverna 
i klass 3 på Kyrkskolan 
vädjar nu till Moderaterna 
och Miljöpartiet att fatta 
ett snabbt beslut om F-6 på 
Kyrkskolan. Ett och ett halvt 
år har gått sedan ni bestäm-
de er för att stänga årskurs 
4 och 5 så Kyrkskolan blev 
en F-3-skola och vi har 
fortfarande inte fått svar på 

varför! Vi och våra barn vill 
gå kvar på Kyrkskolan i klass 
4-6! Här finns tre tomma 
klassrum som bara väntar 
på att bli använda och här 
finns en fantastisk klasslä-
rare med rätt behörighet. 
Fatta beslut om F-6 nu och 
låt våra barn gå kvar på 
Kyrkskolan i höst, här finns 
allt vi önskar!

71 539 I UPPLAGA  87 500 LÄSARE 

21 994 UNIKA BESÖKARE PÅ NVP.SE  (v 7, 2013)

Victoria & Rikard Beckman
Ulrika & Thomas Kindlund

Anna & Per Lindqvist
Hasse Olsson

Fredrik & Anna Sundström
Daniel Mattson & 

Märta Linnros
Åsa Wahlström

Mimmi & Micke Leiderman
Beate Schirrmacher

Monica & Daniel Dellgar
Andreas & Johanna Ekeberg

George Konstatinidis & 
Helena Carlsson

Sofie Lorichs
Pelle Stoor & Åsa Wahlberg

Mary & Robert Wallen
Fredrik Sjöstedt

Caroline & Kenny Thörnblom
Ingrid & Ulf Ralberg
Pernilla Grünewald

Jessica & Tony Eriksson
Jenny Kay & 

Jonas Westerbotn

Låt våra barn gå  
kvar på Kyrkskolan!

”Givetvis gick 
det inte att fatta 
nytt beslut enligt 
den ursprungliga 
planen när för-
utsättningarna 
ändrats.”  
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Tell’s Medicinska fotvård
på

ERBJUDANDE! 
Boka 3 fotvårds-
behandlingar (ord.pris) 
innan 31/8 2014 och 
få den 3:e för 100 kr 

Boka tid på www.montana.se
eller tel 08-718 21 53
G:a Värmdöv. 4, Finntorp C

Fartkameror på Saltsjöbadsleden nu!
NACKA Dödsolyckor i 
trafiken är ovanliga och har 
minskat konstant under de 
senaste 20 åren. I Nacka har 
det dock de senaste åren 
skett flera dödsolyckor på 
Saltsjöbadsleden, senast i 
slutet av januari 2014, då 

en man i 30-årsåldern om-
kom, enligt mediauppgifter 
på grund av hög fart och 
halka.

Saltsjöbadsleden har 90 
kilometer i timmen som 
hastighetsbegränsning på 
motorvägsdelen och 70 på 
motorleden mellan Fisksät-
ra och Saltsjöbaden. Alla 
som kört här, vet dock att 
farterna ofta är avsevärt 
högre. Det händer inte säl-
lan att man blir omkörd av 
bilar som håller hastigheter 
uppåt 140. Ibland dyker det 
upp bilar i backspegeln som 
skjutna ur en kanon, i vissa 
fall körandes slalom mellan 
filerna för att hinna först, 
innan vägen smalnar av ef-
ter Fisksätra.

 Även om de flesta inte 
kör så fort, vågar jag påstå 
att den absoluta majori-
teten av trafiken håller en 
hastighet som ligger en bit 
över tillåten maxhastighet 
– den som håller hastighets-
begränsningen blir så gott 
som alltid omkörd. 

Att få ner hastigheterna 
är den enskilt viktigaste fak-
torn för att minska antalet 

allvarliga olyckor. Även små 
ändringar av hastigheten 
påverkar risken för dödso-
lyckor kraftigt – till exempel 
minskar risken för allvarliga 
olyckor med 25 procent vid 
en sänkning av hastigheten 
med endast fem procent. 
Ökar hastigheten med tio 
procent, det vill säga från 
100 till 110, ökar risken att 
allvarligt skadas eller dö 
med 50 procent.

Under de 18 år jag bott i 
denna kommundel, har jag 
aldrig sett en poliskontroll 
på vägen. Det är kanske inte 
heller rimligt att polisen 
ständigt ska bevaka denna 
väg på bekostnad av andra, 
viktiga uppdrag. Dock be-
hövs fartövervakning! 

Att sätta upp fartkame-
ror längs med vägen är ett 
effektivt sätt att minska 
olyckorna. Statens väg- och 
transportforskningsinstitut, 
VTI, jämförde för ett par år 
sedan 51 vägsträckor före 
och efter att kameror mon-
terats upp. Resultatet var 
att antalet döda och svårt 
skadade på dessa vägsträck-
or minskade med en tred-

jedel. En fartkamera kostar 
runt 500 000 kronor, med 
installation och drift kanske 
upp emot en miljon. Detta 
kan jämföras med att Nacka 
kommun nyligen monterat 
mitträcke på vägen samt 
satt upp nya viltstängsel 
över sex miljoner.  För sam-
ma pris kan man alltså få 
sex-tolv fartkameror. 

Visst finns det medborg-
are som kan bli arga för 

att de inte får köra så fort 
de vill – men det är ju just 
dessa bilförare som är de 
farligaste, inte minst för sin 
egen skull, men också för 
att andra, som tvingas mö-
ta, åka tillsammans med, bli 
omkörda av eller på annat 
sätt kommer i kontakt med 
fortkörarna, riskerar att 
skadas eller dödas. 

Ylva Sandström, M

NACKA/VÄRMDÖ 
Onsdagen den 4 mars publi-
cerade Nacka Värmdö Pos-
ten artikeln ”Pensionärer 
väljer bort TaxiKurir”. I
artikeln beskrivs färdtjäns-
ten, och då TaxiKurir, som 
dåliga leverantörer med 
undermålig kvalitet och 
service.

Vi på TaxiKurir känner 
inte igen beskrivningen.

Varje år körs cirka 12 mil-
joner samhällsbetalda resor 
i hela Sverige. Av dessa 
körs mer än fyra miljoner 
i Stockholms län. Det blir 
cirka 11 000 per dag. Vi har 
förmånen att köra någon-
stans mellan 70 000 och 
80 000 personer som har 
tillstånd till färdtjänst. Det 
är vi stolta över!

När man mäter klagomå-

len på färdtjänsten är det 
2,6 promille som klagar, 
jämfört med till exempel SL 
som får ta emot över 2 000 
samtal per dag. Det är få 
som klagar på de samhälls-
betalda resorna i jämförelse 
med annan kollektivtrafik. 
I artikeln sägs att man inte 
vet vart man ska vända sig. 
Vi på TaxiKurir tar alla kla-
gomål mycket seriöst och 
vill naturligtvis bli bättre. 
Är det någon som vänder 
sig direkt till oss hänvisar vi 
alltid, och ger telefonnum-
mer, till rätt instans hos 
färdtjänst.

Värmdö kommun är en 
skärgårdskommun med en 
befolkning spridd på stor 
yta. Vid upphandling av 
färdtjänsten har vissa krite-
rier ställts, till exempel på 

tillgänglighet, snabb service 
och vad en taxichaufförs 
uppgift är.

Om kommunen vill att 
vi till exempel ska ha bilar 
stående på pass, dygnet 
runt, på olika platser i kom-
munen, säg: Sollenkroka, 
Stavsnäs, Saltarö eller 
Eknäs/Ingarö, har vi gärna 
det. Men då ska det vara ett 
kriterium som står med när 
färdtjänsten upphandlas.

Alla våra chaufförer som 
kör samhällsbetalda resor 
får gå ett speciellt utbild-
ningsprogram. Till exempel 
tar vi upp: vad ingår i kör-
ningen, hur beter man sig 
och vad ska man göra för 
kundnöjdheten. 

I artikeln får represen-
tanter för pensionärsorga-
nisationerna PRO och SPF 

uttala sig. Det är bra. De tar 
till vara sina medlemmars 
intressen. Men man får inte 
glömma att de också är lob-
byingorganisationer som 
vill att deras medlemmar 
ska få all tänkbar service. 
Självklart. Om det också är 
realistiskt i en kommun som 
Värmdö är inget vi på Taxi- 
Kurir kan ha en åsikt om. 
Det är en politisk fråga.

Vi ser gärna att repre-
sentanter från SPF, PRO 
med en eller några repre-
sentanter från ansvarig för 
upphandlingen av sam-
hällsbetalda resor i Värmdö 
kommun och vi träffas för 
att diskutera avtalens inne-
börd.

Välkomna till oss!
 

TaxiKurir Stockholm 

Vi är ödmjuka inför färdtjänstuppdraget

Replik på Mats Gerdaus 
debattartikel i NVP nr 11.

NACKA Bluff 1: När 
kommunalrådet (M)ats 
Gerdau i förra veckans NVP 
sjöng sin lovsång om ord-
ning och reda i kommun- 
finanserna kunde han in-
te låta bli att bluffa. Han 
påstod att ”Nackalistan 
lovar att skänka hundratals 
miljoner till några fastig-
hetsägare”. I själva verket 
vill vi, liksom åtta av tio 
Nackabor, att kommunen 
inte ska extrabeskatta 
småhusägare med hund-
ratusentals kronor var för 
de vägförbättringar på 

befintliga vägar som kom-
munen beslutat om i gamla 
sommarstugeområden.  
”Några fastighetsägare” 
är uppskattningsvis 5 000 
småhusägare, där 10 000 
Nackabor bor som betalar 
skatt i kommunen för till 
exempel allmänna vägar.

Bluff 2: Gerdau har tidi-
gare i NVP påstått att åter-
stående vägförbättringar i 
förnyelseområden kommer 
att kosta två miljarder, 
samtidigt som kommunens 
tjänstemän uppger 260 
miljoner! Dessa kostnader 
skrivs av på 33 år och den 
årliga kostnaden blir ett par 
tusendelar av kommunens 

totala budget. NL har finan-
sierat kostnaden i sitt bud-
getförslag för år 2014.

Bluff 3: Gerdau påstår 
att vägförbättringarna 
ger stora värdeökningar 
för småhusägare trots att 
vägarna redan finns och ur-
sprungligen anlagts av väg-
föreningar. Om det är något 
som kan höja värdet är det 
investeringen i VA-nätet, 
men det står småhusägarna 
själva för (cirka 150 000 
kronor). Anslutningen till 
VA är en förutsättning för 
en detaljplan och ger vissa 
fastighetsägare möjlighet 
att bygga ut och/eller 
stycka av tomten. 

Varför bluffar Nackas 
ledande politiker? Jag tror 
tyvärr att det är ett led i att 
sända ut dimridåer runt  
den orättfärdiga extra- 
skatten och samtidigt dölja 
oordningen i kommunens 
ekonomi som Nackalistan 
och kommunens revisorer 
gång på gång har kritiserat. 
Gerdau borde sluta spela 
bluffstopp med invånarnas 
pengar och utnyttja dem 
som mjölkkossor! Landets 
lagråd är kritiska till sättet 
att ta ut gatuavgifter som 
bland annat Nacka prakti-
serar. 

Christina Ståldal
Nackalistan

Ståldal: Mats Gerdau bluffar

En man i 30-årsåldern omkom i en olycka på Saltsjöbadsle-
den i januari.            FOTO: RYNO QUANTZ

www.party-land.se/sickla

BALLONG-

DEKORATIONER!

Låt festen börja på Partyland

Vi tillverkar alla typer av ballongdekorationer för företag. 
Kom in i butiken och välj eller maila för offert.





Mobilstöld på 
McDonald’s 
NACKA Stölden inträffade 
vid 20.40-tiden på lördags-
kvällen och ska vara av 
klassisk art. Gärningsmän-
nen frågade om vägen och 
lade karta på bordet för att 
distrahera offret. Det här är 
något som, enligt Nackapo-
lisen, har varit vanligt un-
der vintern. Polisen ska titta 
på övervakningskameror 
för att se om gärningsmän-
nen kan ha fastnat på film.

Skola krävs på 
skadestånd 
VÄRMDÖ En elev på en 
friskola i Värmdö har un-
der två år blivit utsatt för 
kränkande behandling. 
Något som skolans rektor 
och personal förnekat. 
Enligt ett beslut från Skol-
inspektionen tidigare i år 
framgår det att skolan har 
brustit i sitt arbete mot 
kränkande behandling. 
Eleven ska bland annat ha 
blivit tvingad att delta i en 
gruppövning mot sin vilja, 
vilket också ska ha förvärrat 
mobbningen. Barn- och 
elevombudet yrkar nu på 
ett skadestånd om 15 000 
kronor till eleven. Eleven 
går i dag på en annan skola.     

Misshandel på 
Fiskisbalkong
FISKSÄTRA En person fick 
föras till Södersjukhuset ef-
ter att ha blivit misshandlad 
på en balkong på Ålgatan 
under lördagskvällen. Lar-
met kom vid halvniotiden 
och det var granna som kla-
gade på oväsen. 

Den misstänkte gärnings-
mannen, en man i 30-årsål-
dern, är gripen och anhål-
len. Enligt stationsbefälet 
vid polisen i Nacka känner 
offfret och gärningsmannen 
varandra sedan tidigare.

Den misshandlade man-
nens skador ska inte vara 
livshotande, utan beskrivs 
som blessyrer. Polisen rub-
ricerar händelsen som grov 
misshandel och misstanke-
graden som sannolika skäl.

Man gripen för 
stryptag på frun
GUSTAVSBERG En person 
greps på söndagen miss-
tänkt för misshandel av 
sin fru. Mannen som är i 
35-årsåldern ska ha tagit 
stryptag på hustrun. Kvin-
nan ska ha klagat på smär-
tor i halsen, men behövde 
enligt Nackapolisen inte 
uppsöka sjukhus. Mannen, 
är inte känd av polisen se-
dan tidigare, hördes under 
söndagskvällen.

 NVP NYHETER
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NACKA 18
»Vi vill skapa en skön stadspark »

NOTERAT

Vid 10:30-tiden på torsda-
gen fick polisen samtal om 
en blodig man i 40-årsål-
dern som påträffats på Mo-

ravägen i Boo, i närheten av 
MC-klubben Hells Angels 
klubblokal i området.

– Han var inte så samar-

betsvillig. Men det fanns an-
ledning att tro att han blivit 
misshandlad och att brottet 
skett inne på området. Det be-
slutades om husrannsakan. 
Så fort som vi samlat ihop till-
räckligt med folk gick polisen 
in, säger Kristian Roth, sta-
tionsbefäl hos Nackapolisen.

Tillsammans med poli-
sens piket gjorde patruller 

från Nackapolisen tillslaget 
vid lunchtid i torsdags.

Fyra till förhör
Fyra personer togs till för-
hör, men släpptes under 
torsdagen.
Vilka svar gav förhören?

– Jag går inte in på vad 
förhören gett. En förunder-
sökning gällande misshan-

del pågår, och ärendet kom-
mer att hanteras som vilken 
polisutredning som helst, 
säger förundersökningsle-
daren Annika Teckner.

Mannen i 40-årsåldern 
fördes till sjukhus. Hans 
skador ska vara lindriga. 

INGEMAR LUNDIN

ingemar.lundin@nvp.se

Tillslag mot mc-klubb efter misshandel
BOO En misshandlad man i 40-årsåldern på-
träffades i torsdags i Boo. 

Polisen fann anledning att misstänka kopp-
ling till Hells Angels, som har lokal i området. 
Vid lunch gick polisens insatsstyrka in. 

NACKA 
Mängder av nya 
bostäder byggs på 
Kvarnholmen.

Men frågan är hur 
höga halter av det 
cancerframkallande 
ämnet bensen som 
berggrunden där de 
byggs innehåller.

I förra veckan fram-
kom nya uppgifter.

Nacka kommun har låtit 
oberoende experter titta på 
hur ångor kan komma att 
spridas från bergrum under 
Kvarnholmen till bostäder-
na ovanför.

Bergrummen har tidigare 
använts för lagring av bensin 
och den oberoende gransk-
ning som gjorts visar på att 
det finns en risk att större 
mängder ångor – bland an-
nat bensen – tränger upp ge-
nom sprickor i berget till de 
bostäder som finns och ska 
byggas ovanför bergrum-
men, än företaget KUAB, 
Kvarnholmen Utveckling 
AB, visat i sina utredningar.

Bergrummen ska förseg-
las och grundvattennivån 
i dem ska tillåtas stiga. Det 
har både Nacka kommun 
och Mark- och miljödomsto-
len godkänt. 

Men miljö- och stadsbygg-
nadsnämnden anser nu att 
underlagen för hur föro-
reningar kan spridas från 
bergrummen är bristfälliga 
och att riskerna kan ha un-
derskattats. Man har därför 
överklagat frågan till Mark- 
och miljööverdomstolen och 
vill att domen kompletteras 
med en utredning av hur sto-
ra mängder föroreningar som 
ska tillåtas tränga ut, samt att 
KUAB ansvarar för oförutsed-
da skador under 15 år.

Pekar på flera brister
De brister som Nackas obe-
roende granskare pekat på 
är flera:

• Forskning visar att pet-
roleumkolväten i sedimen-
ten i bergrummen kan lösas 
mer i vattnet än tidigare va-
rit känt. 

• De modeller som an-
vänts för att bedöma hur 
ångor sprids är inte anpas-

sade till spridning i sprickor 
i berg.

• I KUAB:s riskbedöm-
ning antas luft spädas tio 
miljoner gånger innan den 
når bostäder. Den oberoen-
de granskningen visar att 
luften riskerar att bara spä-
das 300 gånger. 

Oberoende utredning
Enligt stadsbyggnadsdirek-
tör Anders Ekengren är det 
inte ovanligt att Nacka låter 
göra oberoende utredning-
ar:

– Vi har inte alltid sakkun-
skap själva, men vi förstår 
att det här är ett komplext 
ärende och vill ha en obe-
roende sakkunskap, inte 
bara utredningar från den 
som själv ska ha ansvar för 
arbetet.

Vilka konsekvenser det-
ta har för de boende finns 
inga besked om i nuläget. 
NVP har varit i kontakt med 
Sten Flodström, vetenskap-
lig rådgivare på Kemikalie-
inspektionen. Han känner 
inte till det aktuella ärendet, 
men varnar för hälsorisker i 
samband med bensinångor.

– Det är inte bara bense-
net. Bensin är överhuvudta-
get en väldigt farlig produkt 
som påverkar nervsystem 
och annat. Om ångor träng-
er in i bostäder är det allvar-
ligt, säger Sten Flodström. 
Är det oansvarigt att bygga 
bostäder ovanför bergrum 
där bensin förvarats?

– Nej det går inte att säga. 
Det kan man mycket väl gö-
ra. Men det kräver extra för-
siktighet. Man kan förhindra 
att ånga som tränger upp ge-
nom berggrunden kommer 
in i husen genom täta skikt 
och övertryck i fastigheten. 
Tekniskt går det att lösa, 
men det bör ju klarläggas 

vad för åtgärder som krävs 
innan man står där med ett 
färdigt hus och har svårt att 
göra något åt det.
Uppgiften om luftspädning-
en, där siffrorna tio miljoner 
gånger kontra 300 gånger 
presenterats, är dock svår 
att bedöma, enligt Sten 
Flodström.

– Det beror på hur hög 
koncentrationen bensen det 
var från början. Sannolikt 
är det inte ren bensen, ut-
an massa andra ångor i den 
där luften också. Bensen, 
som bildas vid förbränning 
av fossila bränslen och trä, 
finns ju runtomkring oss i 
luften hela tiden. 

Vilka är farorna med att 
inandas bensen?

– Det är ett kraftigt can-
cerframkallande ämne. Hos 
människor ger det leukemi. 
Benmärgen är känslig för ner-
brytningsprodukterna som 
bildas av bensen. Man ska 
inte ha för höga exponering-
ar för den här typen av ämne. 
Det är inget att leka med.

Byggherren avvaktar
Sent i förra veckan fick KU-
AB ta del av de nya uppgif-
ter som Nacka grundar sin 
överklagan på. Vd:n Nicklas 
Backfjärd ville inte kommen-
tera de uppgifter Nackas obe-
roende granskare för fram.

– Vi ska sätta oss in i det 
här nya materialet, men ti-
digare har vi ansett att det 
material som finns är till-
räckligt. 

Saneringen av bergrum-
men har redan genomförts. 
Miljödomen är den sista pus-
selbit KUAB behöver för att 
kunna starta utbyggnaden 
av etapp 4 på Kvarnholmen.

LENNART SPETZ

INGEMAR LUNDIN

Bostäder byggs ovanpå 
underjordisk bensindepå

NVP har tidigare besökt de gamla oljedepåerna som fanns i bergrum under Finnberget. Nu är det liknande depåer för bensin 
på Kvarnholmen som utreds när nya bostäder ska byggas.  ARKIVFOTO: JENNY FREJING

De aktuella bensindepåerna, markerade i rött.  SKISS: ECOTEC



Nattligt inbrott 
–  hörde tjuven
ÄLTA En man bröt sig in hos 
en 81-årig kvinna på almvä-
gen i Älta natten till tisda-
gen. Vid 03.01 fick polisen 
höra att kvinnan vaknat av 
konstiga ljud. 

Kvinnan hade sett en 
man stoppa på sig smycken 
från en byrålåda ner i en 
kasse. Hon ska ha tagit tag 
i mannen, som slet sig och 
flydde ut balkongvägen. 
Sannolikt har gärnings-
mannen därefter flytt med 
bil. Kvinnan förlorade fem 
halsband, åtta broscher och 
ett armband.

Bröt sig in i bilar 
– lämnade bytet
ÄLTA Flera bilägare drabba-
des i förra veckan av inbrott 
i ett garage på Stensövägen 
i Älta. Men godset lämna-
des av oklara skäl kvar i en 
Volvo i garaget. Polisen fick 
in larmet klockan 07.04 på 
torsdagsmorgonen. Nacka-
polisen misstänker att gär-
ningsmännen, som lastat 
personbilen med stöldgod-
set från de andra bilarna, 
misslyckats att försöka 

NOTERAT
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Nacka måste bli
socialt hållbart!
Barn och ungdomar som far illa. Missbruksproblem.

Kvinnor som utsätts för våld i nära relationer.... 

Vi måste satsa rejält på social hållbarhet 
genom tidiga insatser för barn och 
ungdomar och lokalt förebyggande 
arbete i samverkan. Det sparar liv 

och pengar i hela samhället.
Vi kandiderar för att sitta i social- och äldrenämnden efter valet:

Mansour Rahimi
Fritidsledare

076-630 64 97

Bosse Ståldal
Föreningsledare
070-699 10 53

Shahin Malak
Socialsekreterare

08-747 83 98

BOO 
Nacka får bakläxa 
om bygget av tio ge-
nomgångsbostäder 
för ensamkommande 
flyktingbarn på en 
tomt vid Björknäs.

Men huset står 
redan klart och kom-
munen kommer att 
låta ungdomar flytta 
in, medan bygget av-
görs i domstol. 

– Det finns ett jättebehov av 
bostäder för ungdomar och 
flyktingungdomar. Vi har 
försökt göra det vi kan och 
pratat med bygglovsenhe-
ten, som gett ett tillfälligt 
bygglov för det här huset. 
Det följer detaljplanen, sä-
ger Mats Gerdau, M, kom-
munstyrelsens ordförande.

Tillfälligt eller permanent?
Huset har byggts med ett 
tidsbegränsat bygglov på 
fem år, men nu har länssty-
relsen upphävt bygget, efter 
att en granne klagat på pla-
ceringen.

Länstyrelsen anser inte att 
bygget är tillfälligt.

Mats Gerdau anser mot-
satsen och Nacka kommer 
nu att driva frågan i dom-
stol.

– Det är flyttbara pavil-
jonger och de som bor där 
ska också bo där tillfälligt, 
tills de hittar en annan bo-
stad. Så visst är det tillfäl-
ligt. Vi tänker in bostäder 
av social karaktär när vi 
bygger i Nacka. Staten sä-
ger åt oss att ta emot flyk-
tingar, men sen får vi inte 
möjligheterna att göra det. 
Det har runnit över för mig 
nu och vi kommer att driva 
detta så långt vi kan, säger 
Mats Gerdau.

Kommer att användas
Ungdomar kommer att flyt-
ta in i huset ändå, medan 
frågan avgörs rättsligt, vil-
ket kan ta tid.

– Det vore oansvarigt att 
inte använda dem när de 
står där, säger Mats Gerdau.
Kan det få konsekvenser 
att ni använder huset trots 
att ni inte har bygglov?

– Det vet jag inte. Om det 

till slut blir ett nej får väl 
miljö- och stadsbyggnads-
nämnden ta ställning till om 
det blir några böter eller an-

nat, eller om vi bara tvingas 
ta bort. 

Kommunens tanke är att 
bostäderna ska kunna an-

vändas under sammanlagt 
tio år. 

LENNART SPETZ

lennart.spetz@nvp.se

Tar strid för nytt boende 
för flyktingar: ”Jättebehov”

Mats Gerdau, M, i en av de nya lägenheter i Björknäs som står inflyttningsklara. Men länssty-
relsen stoppar bygget, eftersom man inte anser att ett tillfälligt bygglov är tillräckligt. Byg-
get ska nu prövas i domstol.                 FOTO: NADIA ENEDAHL



Han blev årets 
Gustavsbergare
GUSTAVSBERG Göran 
Ohlsén har utsetts till Årets 
Gustavsbergare 2013 av 
hembygdsföreningen Gus-
tavsbergs Vänner. Ohlsén 

har varit 
ett med 
Gustavs-
bergs 
fabriker 
sedan 

början av 1950-talet, som 
ansvarig på den forna elav-
delningen och elverket. 
Men han har också stöttat 
och hjälpt många konstnä-
rer, keramiker, formgivare 
och andra kulturbärare 
med teknisk support. ”Utan 
personer som Göran Ohlsén 
skulle många konstnärliga 
visioner och idéer inte kun-
nat förverkligas”, skriver  
Gustavsbergs Vänner.

Personal höll 
fast pojke
NACKA Personal på ett sär-
skilt boende i Nacka utreds 
enligt lex Sarah då en pojke 
ska ha blivit fasthållen av 
en man i perosnalen efter 
att ha agerat aggressivt. En 
kollega till mannen som 
höll fast pojken uppfattade 
att pojken sa att han hade 
svårt att andas. När pojken 
släpptes lämnade han bo-
endet och hotade att döda 
personalen. I rapporten be-
döms boendet ha bristande 
rutiner i sitt förhållningssätt 
till hur personalen ska age-
ra i liknande situationer. 

NYHETER
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NOTERAT

YOGA I NACKA
Finntorp Centrum, Finntorpsvägen 5A

FRÅGOR OCH ANMÄLAN
asa@yoganu.nu • 0708-30 16 16 • www.yoganu.nu

KUNDALINIYOGA
MEDICINSKYOGA  MEDIYOGA 

Känner du dig stressad, stel, har ont lite här 

och där? Kom och prova. Yoga hjälper!

Nya kurser startar i mars och april
Kom och prova första gången. Kostnad 100 kr.
Måndagar 17.30 Medicinsk Yoga
 19.00 Kundaliniyoga

Tisdagar 17.30 Kundaliniyoga

 19.00 Kundaliniyoga

Onsdagar 17.30 Kundaliniyoga

 19.30 Kundaliniyoga

Torsdagar 11.00 Medicinsk Yoga

 17.30 Medicinsk Yoga

 19.00 Kundaliniyoga

VÄRMDÖ Förra året infördes nattis i Värmdö. 
Men behovet av barnomsorg på obekväm ar-
betstid överskattades kraftigt av kommunen. 
Bara sex barn är inskrivna – att jämföra med 
prognosen på 126 barn.
Barnomsorg på sena kvällar, 
nätter, tidiga morgnar och 
helger infördes 2013. Som 
grund för beslutet fanns en 
enkätundersökning bland 
föräldrar från 2011.

Där svarade sju procent att 
de behövde barnomsorg på 
obekväma tider, vilket om-
räknades till 420 barn i hela 
kommunen. Eftersom den 
siffran är väldigt hög jämfört 
med andra kommuner, an-
tog förvaltningen att beho-
vet var lägre. Man räknade 
ned antalet till 126 barn.

Men nu visar det sig att en-
käten var kraftigt missvisan-
de. I dag har endast sex barn 
i kommunen barnomsorg på 
udda tider, varav två på nat-
ten. Det har lett till att bara 
200 000 kronor av de två 
miljoner som avsattes i bud-
geten för 2013 har använts. I 
budgeten för 2014 har sum-
mat krympts till en miljon.

Ska utvärderas
Monica Fransson, kund-
vals- och finansieringschef i 
Värmdö, vet inte varför en-
käten slog så fel.

– Möjligen har många fa-
miljer behovet, men löser 
det på andra sätt. Kanske är 
det vi erbjuder inte tillräck-
ligt attraktivt – förskolorna 
kanske ligger på fel ställen. 
Jag tror också att en del som 
svarade ville ha barnomsorg 
på tidiga kvällar och morg-
nar, men inte visste om att 
alla förskolor i Värmdö har 
öppet 06.30 till 18.30 om 
behovet finns, säger hon.
Är ni säkra på att alla vet 
att nattis finns?

– Man kan aldrig vara 
tvärsäker, men vi har infor-
merat och bett förskolorna 
att informera.

Även Marie Bladholm, M, 

ordförande i finansierings-
nämnden för utbildning, 
tror att många inte visste om 
de generösa ordinarie öp-
pettiderna på förskolorna.
Är det värt pengarna, när 
intresset är så litet?

– Jag vill inte lägga ner 
tjänsten, men kanske måste 
vi anpassa budgeten. Vi får 
utvärdera det efter det här 
året. Men man vet aldrig när 
något är i uppstartsfasen. Ef-
terfrågan kan ju öka.

Karin Aaseby, S, andre 
vice ordförande i nämnden, 
håller med om att ”nattis” 
bör vara kvar.

– Det här är en värdefull 
samhällstjänst, som är ett 
bra smörjmedel för en flexi-
bel arbetsmarknad. Man ska 
kunna nattarbeta och ändå 
ha barnomsorg, säger hon.

Samtidigt påpekar hon att 
överskottet i budgeten bör 
komma till användning.

– Pengarna borde ges till-
baka till skolan på något sätt 
och användas till stöd för 
elever och till ökad målupp-
fyllelse, istället för att bara 
gå till det allmänna över-
skottet, säger hon.

HANNA BÄCKMAN

MUNKMORA Några gånger i veckan sover Theo-
dor och Elias på Munkmora förskola. De är de 
enda i hela kommunen som har barnomsorg 
på natten. 

Nu hoppas mamma Malin Karlsson att fler 
får upp ögonen för nattis.
Strax före åtta på kvällen 
lämnar Malin Karlsson sö-
nerna Theodor, tio år, och 
Elias, sex år, på Munkmora 
förskola. De får göra sig i 
ordning för natten, och se-

dan krypa till kojs i ett eget 
rum. Samtidigt åker Malin 
Karlsson iväg till jobbet som 
sjuksköterska på akuten på 
Södersjukhuset. När arbets-
passet är över, vid halv åtta 

på morgonen, hämtar hon 
barnen och kör dem till sko-
la och förskoleklass. Sedan 
åker hon hem och sover, och 
på eftermiddagen hämtar 
hon sönerna igen.

Fick ingen kontinuitet
– Vi läser läxor och äter 
middag. Vi får mycket kva-
litetstid, faktiskt mer tid än 
de som jobbar måndag till 
fredag, med tanke på att jag 

är ledig mer, säger Malin 
Karlsson.

Hon är tacksam och glad 
över att nattis finns.

– Jag är överlycklig, för 
jag kämpade för det här så 
länge innan det infördes. 
Nattis är helt fantastiskt och 
personalen är helt otrolig. 
Jag känner mig så trygg och 
hoppas att fler barn kommer 
dit, säger hon.

Så sent som för ett drygt år 

Bara sex barn på nattis  

”Jag känner mig så trygg och hoppas  

Kommunens prognos  
visade på 126 barn

Mest läst på  
NVP.se (28/2-14/3)
1. Polisen varnar för  
nygamla brott
2. Snyltgästade  
relaxavdelning
3. Nyöppning i öde centrum
4. S i Nacka fall för lyxfällan
5. Flicka på moped krocka-
de med lastbil

Göran Ohlsén.
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 att fler barn kommer dit”
sedan var hon nära att hop-
pa av sitt jobb. Det funkade 
helt enkelt inte, utan var ett 
evigt pusslande med tider 
och barnvakt.

– Sedan jag skilde mig för 
tre år sedan har jag haft be-
hovet. Vi fick lösa det med 
kompisar som barnvakt, el-
ler att jag och pappan fick 
byta tider med varandra. 
Det blev ingen kontinuitet, 
och jag hade en fruktans-

värd oro i magen hela tiden, 
både över hur barnen hade 
det och över hur jag skulle 
kunna sköta mitt jobb. Det 
verkade inte fungera att job-
ba inom vården som ensam-
stående förälder i Värmdö.

Okänd företeelse
Av en slump fick Malin 
Karlsson syn på information 
på Värmdös hemsida om 
barnomsorg på obekväma 

tider. Hon tycker att kom-
munen är alldeles för dålig 
på att informera om att möj-
ligheten finns.

– Innan dess hade jag inte 
sett eller hört något, och in-
te mina vänner heller. Ingen 
verkar veta om att det finns. 
Nu hoppas jag att fler hör av 
sig till kommunen om nattis.

HANNA BÄCKMAN

hanna.backman@nvp.se

Tioårige Theodor och sexårige Elias sover på  
Munkmora förskola några dagar i veckan.  
Fadila Burzic tar hand om dem på natten.

FOTO: MAGNUS FÖRNBERG
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STRÖMMA OUTLET
STOCKHOLMS STÖRSTA SORTIMENT
TILL STOCKHOLMS LÄGSTA PRISER

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

STOR FLYTTREA
Då vi snart flyttar till nya lokaler

Extra nedsatt: mattor, underlakan, 
belysning, påslakan, frotte, plädar 

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

Parella
underkläder

Specialist på BH utan byglar

BH
Gördlar
Nattlinnen
Rockar
Morgon-
rockar
Långbyxor

Den trevliga lilla butiken
med bra sortiment
Ringvägen 89

Mitt emot Eriksdals Idrottshall

Tel 643 42 06
Öppet: 

Mån-Tors 10-18, Fre 11-17

Välkomna!
Gunnel Lindkvist

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

VARMT VÄLKOMNA!
Värmdö Köpcentrum tel. 08-570 333 55

Öppet: mån-fre 10-19, lör 10-17, sön 11-17

BOKNINGS-
ERBJUDANDE!
Boka valfri Vikingvagn
inkl. liggdel så bjuder vi på 
en färgad sufflett till 
liggdelen och en fotsack 
till sittdelen (värde 900:-)
Gäller t o m 31 mars.

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

NACKA
I januari stängdes 
Tjejverkstan och över 
en natt försvann en 
fristad för unga flick-
or. Snart tre månader 
senare ligger verk-
samheten fortfaran-
de nere. Men hade 
Tjejverkstan egentli-
gen behövt slå igen?

Redan tidigt i höstas anmäl-
de personalen på Tjejverk-
stan att de var intresserade 
att ta över driften från För-
eningen Mötesplats Järla-
huset och driva det som en 
ekonomisk förening. Men 
enligt Lars Berglund, M, 
fritidsnämndens dåvarande 
ordförande, fördes inga seri-
ösa diskussioner med andra 
intressenter än nu konkur-
sade Mötesplats Järlahuset. 

– Nej, det fanns ingen 
anledning, vi trodde att de 
skulle fortsätta driva verk-
samheten. Sen visade det sig 
att det var miserabelt skött, 
säger han. 

Två alternativ
Den ekonomiska föreningen 
lämnade för säkerhets skull 
in ytterligare en intressean-
mälan under hösten.

– Jag har haft kontakt med 
den förening som bildats, 
som består av föräldrar och 
personal. Vi ska ha fortsatt 
dialog med dem, men det 
är för tidigt att säga vilken 
lösning som fritidsnämnden 
kommer att föreslå, säger 
Tobias Nässén, M, ordföran-
de i fritidsnämnden.  

Han har inte hört att det i 
nuläget skulle finnas några 
andra intressenter än den 
ekonomiska föreningen. 
När beskedet kom att Mötes-
plats Järlahuset drog sig ur 
föreslog fritidsnämnden att 
Tjejverkstan skulle drivas 

i kommunal regi. För dyrt 
och för dåligt resultat i för-
hållande till satsade pengar, 
tyckte kommunstyrelsens 
verksamhetsutskott. 

Istället har fritidsnämn-
den fått i uppgift att ta ställ-
ning till två alternativ. Det 
första går ut på att integre-
ra en tjejsatsning i befintlig 
fritidsgårdsverksamhet. Det 
andra bygger på breddad 
verksamhet, längre öppetti-
der, nå ut till fler och ökad 
finansiering. Ett beslut kan 
tas tidigast i april.

”Välkomna till gårdarna”
Det låter som om en lös-
ning är ganska långt borta. 
När kan Nackas tonårstje-
jer ha en riktad verksam-
het att gå till?

– Fram till att kommunen 
har fattat beslut om finansie-
ring är alla unga välkomna, 
oavsett om de är tjejer eller 
killar, till våra befintliga fri-
tidsgårdar. Det är verksam-
heter med god kvalitet och 
personalen är beredd att ta 
emot tjejer som tidigare har 
varit på Tjejverkstan, säger 
Tobias Nässén.

Redan i oktober bestämde 
sig Mötesplats Järlahuset för 
att inte längre driva Tjejverk-
stan. Uppsägningstiden löpte 
till sista februari. När upp-
sägningen kom fanns alltså 
redan intresse från en ekono-
misk förening att ta över.
Om man gått vidare med 
personalinitiativet redan 
när det stod klart att Mö-
tesplats Järlahuset drog 
sig ur hade då Tjejverkstan 
kunnat vara igång i dag? 
Det fanns gott om tid att 
förbereda en övergång.

– Jag kan inte svara på 
det. Det viktiga är att det 
finns resurser i kommunens 
ordinarie verksamhet för 
målgruppen, säger Nässén.

ERIK LJONES

Kan ha slagits igen i onödan

NACKA

Gick Tjejverkstan 
med överskott eller 
underskott? Enligt 
kommunen fanns 
pengar i verksam-
heten. Trots det för-
satte föreningen sig i 
konkurs.  

Mötesplats Järlahuset be-
räknade att de skulle göra 
en förlust med cirka 60 000 
kronor för 2013. När kom-
munen tittade på ekonomin 
kom de istället fram till att 
Tjejverkstan gjorde ett över-
skott 2013 på 40 000. 

– Jag ställer mig mycket 
frågande till hur kommunen 
har kommit fram till de siff-
rorna. I vår bokföring går vi 
med underskott, på grund av 
renoveringsinsatsen 2012, 
säger Mats Granath, före 
detta verksamhetsansvarig 
på Mötesplats Järlahuset. 

2012 upptäcktes fuktska-

dor i Tjejverkstan och man 
tvingades att renovera. Kost-
naden landade på en kvarts 
miljon, en summa som dela-
des mellan Tjejverkstan och 
fastighetsföreningen Järla-
huset, en tvillingförening till 
Mötesplats Järlahuset där 
bland andra kommunalrå-
det Stefan Saläng, FP, sitter 
i styrelsen och där Mats Gra-
nath nu är verksamhetschef.

– Renoveringen gjordes 
i samförstånd med kom-
munen. Vi har gjort det här 
enligt konstens alla regler. 
Kommunen har en annan 
uppfattning om hur reno-
veringen skulle bokföras, 
säger Mats Granath. 

Lars Berglund, M, fritids-
nämndens dåvarande ord-
förande:

– När vi fick se ekonomin 
ifrågasatte vi vilka kostna-
der för renoveringen som 
föreningen belastade Tjej-
verkstan med. 

Mötesplats Järlahuset ha-

de under 2013 försökt få höj-
da anslag från kommunen. 
För att gå med på det begärde 
idrotts- och fritidsenheten att 
få titta på föreningens ekono-
mi, men enligt kommunen 
kunde inte Mötesplats Jär-
lahuset redovisa alla siffror, 
trots flera uppmaningar. Men 
Mats Granath menar att de 
redovisat allt. 

”Rent nys”
– Vi har lämnat in allt kom-
munen frågat efter. Det är 
möjligt att det har blivit lite 
tidsförskjutning. 

När Mötesplats Järlahuset 
hösten 2013 bestämde sig för 
att inte driva verksamheten 
vidare, beslutade kommunen 
att begära tillbaka 138 000 
för renovering. Enligt Mats 
Granath var det dödsstöten 
för Tjejverkstan och fören-
ingen, som gick i konkurs.

– De pengarna finns helt 
enkelt inte i föreningen.

I dag har Tjejverkstans 

lokaler fått nya hyresgäster. 
Att Mötesplats Järlahuset 
skulle ha tagit chansen att 
slippa en fördjupad gransk-
ning av ekonomin genom 
att gå i konkurs och sedan 
hyra ut de nyrenoverade lo-
kalerna via sin fastighetsför-
ening, som äger lokalerna, 
avfärdar Mats Granath med 
bestämdhet.

– Det är ett väldigt beräk-
nande sätt att se på det här, 
rent nys. I dag har vi kostna-
der för att ställa om lokaler-
na till annan verksamhet. 

Föreningen har kritise-
rats av kommunen för höga 
administrationskostnader. 
Mats Granath anser inte att 
kostnaderna, som utgör 12-
15 procent av föreningens 
totala kostnader, är anmärk-
ningsvärda. 

– Det är bara att jämföra 
med vilken annan verksam-
het som helst så ser man att 
det inte är något konstigt alls.
 ERIK LJONES

Olika bud om Tjejverkstans konkurs
Tjejverkstan har blivit omdebatterad i samband med stängningen. Bilden togs 2009, när verksamheten var relativt ny.
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DJURÖ
Litet och kallt. Djurö 
brandvärns lokaler 
dömdes ut av Arbets-
miljöverket för över 
tjugo år sedan. Det 
saknas både omkläd-
ningsrum och ett all-
rum att vistas i. 

Trots förslag till 
lösning verkar det 
vara långt kvar till en 
förbättring. 

Djurö brandvärn har hållit 
till i befintliga lokaler sedan 
1951. Nu har brandvärns-
männen tröttnat på att vara 
i de slitna lokalerna och vill 
se en lösning på lokalfrågan.  

– Det vi har är i princip ett 
stort, kallt garage, säger Johan 
Berglind, brandvärnsman. 

Storstockholms brand-
försvar, som brandvärnet 
tillhör, har gjort flera utred-
ningar, men svaret blir alltid 
det samma – det är för dyrt. 
En billigare lösning vore att 
flytta in i en del av Kustbe-
vakningens lokaler, menar 
Johan Berglind. 

– Det skulle vara en enorm 
förbättring för oss. Till ex-
empel skulle vi då kunna 
ta en dusch efter en utryck-
ning, säger han. 

Värmdö Hamnar, som 
äger Kustbevakningens lo-
kaler välkomnar förslaget.

– Det är en ömsesidig öns-
kan, det är bra ur flera per-
spektiv att samla räddnings-

tjänsten på samma ställe, 
säger Anders Bergman, FP, 
ordförande i Värmdö ham-
nars styrelse.

Ingen snar lösning
NVP har tidigare skrivit om 
det räddningscentrum som 
planerades i Djurö hamn, 
men att planerna lagts på is 
av ekonomiska skäl. 

– Det är ont om pengar från 

flera håll. Men vi hoppas att 
på sikt se en mer långsiktig 
lösning där fler aktörer kan 
samverka, säger Anders 
Bergman.

Kustbevakningen har bju-
dit in till diskussion med 
Storstockholms brandför-
svar. Men enligt Pelle Ryt-
terlund, avdelningschef på 
Storstockholms brandför-
svar, är ett lokalskifte inte 

fullt så enkelt. Bland annat 
måste lokalerna anpassas 
till den verksamhet som ska 
bedrivas där, menar han. 
Man har tittat på olika lös-
ningar, men det är inget som 
prioriteras just nu. 

– Med de resurser vi har 
nu finns ingen möjlighet att 
göra någon förbättring, sä-
ger Pelle Rytterlund.

ANDREAS HAGELIN
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Brandvärn vill ha nya lokaler: 
"Då skulle vi kunna ta en dusch"

Brandvärnsmännen på Djurö gör 50 utryckningar per år. Men den enda lokalen de har att tillgå är ett stort kallt garage från 1951.                                                  FOTO: PRIVAT

Djurö brandvärn
Djurö brandvärn är en 
frivillig verksamhet sedan 
1992, vilket innebär att det 
inte finns samma ekono-
miska möjligheter som för 
en heltidsbrandstation. 
Varje år gör Djurö brand-
värn upp till 50 utryck-
ningar.

   – Vi är en viktig pussel-
bit inom brandförsvaret. 
Många gånger är vi först 
på plats och kan påbörja 
räddningsarbetet, även 
om det bara handlar om 
minuter kan det rädda 
människoliv, säger Johan 
Berglind.

INGARÖ  
Nej, Duett är inte 
Värmdös äldsta häst. 
Halvblodet Carolina 
klår henne med häst-
längder.

I förra veckan skrev NVP 
om shetlandsponnyn Duett, 
kallad Lillis, som fyllt 32 år 
och därmed antogs vara den 

äldsta hästen i kommunen.
Men det stämde inte. Ma-

rie Lagerqvist hörde av sig till 
NVP och berättade om halv-
blodet Carolina, som hon 
är medryttare till. Carolina, 
som bor vid Skälsmara, Ing-
arö, är halvåret äldre än Du-
ett, och fyller 33 år i sommar.

– Det är inte vanligt att 
halvblodshästar blir så gam-

la, och definitivt inte att de är 
så pigga och glada, och att de 
rids vid den åldern. Till och 
med dottern är pensionerad, 
säger Marie Lagerqvist.

Men Carolina är inte bara 
mamma – hon är både mor-
mor och mormorsmor ock-
så, enligt Marie Lagerqvists 
efterforskningar. Att hästen 
blivit så gammal beror på att 

hon varit så aktiv, tror Marie.
– Hon är en pigg och glad 

tjej, som älskar att vara med 
på allt och rids regelbundet. 
När hon hade en skada för 
några år sedan tyckte hon att 
det var så tråkigt. Ibland är 
hon trött i benen och snubb-
lig, men oftast är det fullt fräs.

HANNA BÄCKMAN

Mormorsmor – fortfarande i full galopp

Marie Lagerqvist med Carolina.   FOTO: ANGELICA JENSEN
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SKÄRGÅRDEN
Skärgårdsstiftelsen 
har anmälts till EU:s 
byrå för bedrägeribe-
kämpning. Bakgrun-
den är en felaktig 
upphandling, mot-
svarande knappt 1,8 
miljoner. Pengarna 
har betalats tillbaka.

Anmälan till EU:s byrå 
för bedrägeribekämpning 
handlar om att Skärgårds-
stiftelsen vid en upphand-
ling inte följde lagen om of-
fentlig upphandling, LOU, 
fullt ut. 

Man har gjort en felaktig 
upphandling men den är 
korrigerad, säger Nicklas 
Lantto, granskningshand-
läggare av stödutbetalning-
ar på Tillväxtverket.

Skärgårdsstiftelsen kunde 
inte uppvisa upphandlings-

dokument, och hänvisade 
till ekonomisk effektivitet. 
Eftersom dokument sakna-
des kan upphandlingen inte 
godkännas enligt de regler 
som EU har.

– Det upptäcktes under 
upphandlingen, och då vill 
EU:s byrå för bedrägeribe-
kämpning, OLAF, veta var-
för det blev fel, säger Nicklas 
Lantto.

Betalat tillbaka pengarna
Pia Hedenstedt, projektan- 
svarig på Skärgårdsstiftel-
sen, säger att det är tre upp-
handlingar av tre renings-
verk på Grinda, Gålö och 
Fejan som blev felaktiga.

– Vi har betalat tillbaka 
pengarna och det kommer 
inte att ske några fler åtgär-
der. Skärgårdsstiftelsen har 
precis beslutat att ta hela 
kostnaden själv för de tre 
reningsverken.

Skärgårdsstiftelsens pro-
jekt Infrastruktur i Skärgår-
den har sedan 2011 genom-
fört en lång rad åtgärder, 
men fortfarande återstår ett 
antal investeringar innan 
det avslutas 30 juni i år. 

Många av åtgärderna syf-
tar till att minska övergöd-
ningen av Östersjön. Men 
man bygger också bryggor, 
vägar och elnät.  

– De har gjort det de ska. 
Men det är alltid tråkigt när 
det blir fel, säger Zeinad El 
Sanyh, beredningshandläg-
gare på Tillväxtverket.

För projektet har stiftel-
sen fått stöd ur EG:s struk-
turfonder, Stockholms läns 
landstings skärgårdsan-
slag, Värmdö kommun och 
länsstyrelsen i Stockholms 
län.

CHARLOTTA WESTLING

charlotta.westling@nvp.se

Ogiltig upphandling 
blev ett fall för EU

VÄRMDÖ 

Gäddbeståndet har 
minskat i flera vikar 
i Värmdö. Men nu 
gäddorna de få leka 
ostört. Havs- och 
vattenmyndigheten 
har infört fiskeförbud 
i Torpe-Infjärden, 
Björnöfjärden och 
Säbyviken fem vårar 
i rad.

De är viktiga lekområden för 
bland annat gädda, förkla-
rar Martin Rydgren på Hav, 
Havs- och vattenmyndighe-
ten. Eftersom det finns teck-
en på att reproduktionen av 
gädda inte fungerat bra, vill 
man freda områdena, så att 
fisken kan leka ostört. Bak-
grunden till beslutet är att 
stiftelsen Baltic Sea 2020 
driver projektet ”Levande 
kust”, där man jobbar för att 
förbättra vattenkvaliteten.

Fiskeförbud ska rädda gädda

I Värmdö är sedan tidigare Träskö/Storö, Harö, Vånö och 
Villinge fredade för vårfiske.                    FOTO: SCANSTOCKPHOTO

0,3 pkt

– Av erfarenhet vet vi att 
fiskeförbud under lekperio-
den är en lämplig fiskevårds- 
åtgärd, och vi menar att det 
är motiverat att införa det 
här, säger Martin Rydgren. 

Hav har på länsstyrelsens 
inrådan beslutat om 25 fred-
ningsområden i Stockholms 
län där vårfiske är förbjudet. 

Många är till för att skyd-
da bestånd av lax, öring och 
kräftdjur. Skyddet är också 
vanligt för populära fiskar 

som gädda, abborre och gös.
Det är Kustbevakningen 

och länsstyrelsens fisketill-
synsmän som bevakar att 
reglerna följs. 
Vad händer om man tjuv-
fiskar?

– Bryter du mot bestäm-
melserna är det ett brott mot 
fiskelagen.

Fiskeförbudet råder mel-
lan 1 april och 15 juni. 

GUSTAV GRÄNDEBY
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Vi erbjuder kvalificerad rådgivning och 
hjälp inom ekonomi och redovisning.

Välkomna till den personliga
redovisningsbyrån!
Erbjudande
Kontakta oss för ett kostnadsfritt möte så att vi kan komma fram 
till den bästa lösningen för just Ert företag! Vi tar fram en offert 
anpassad efter Era behov och önskemål. Ring och boka tid på 
telefon 08-684 271 15.

Döms för stöld 
från pizzeria 
FINNTORP Killarna tog sig 
nattetid in på pizzerian. Där 
stal de läsk och närmare tu-
sen kronor i kontanter. Två 
av killarna, den ene från 
Saltsjö-Duvnäs och den an-
dre från Boo, var vid brot-
tet under 18 år och döms 
därför till ungdomsvård. 
Den tredje, en 21-åring från 
Stockholm, får villkorlig 
dom med dagsböter. Killar-
na ska betala skadestånd 
till restaurangägaren. Hän-
delsen ägde rum den 27 
december 2013.

Lär-elever i 
schackfinal
GUSTAVSBERG Klass 4 på 
skolan Lär i Gustavsberg 
har blivit hejare på schack. I 
förra veckan gick klassen vi-
dare till riksfinal i tävlingen 
Schackfyran, i konkurrens 
med 75 skolor från hela 
Stockholms län. Finalen 
äger rum i maj.

– Eleverna tycker att det 
är jättekul. Jag har avsatt 
lektionstid för schack, men 
även på rasterna har många 
självmant valt att spela, sä-
ger läraren Nina Enden.

Skolskjuts blev 
politisk fråga
RUNMARÖ Frågan om skol-
skjuts för en tioårig elev på 
Runmarö har blivit ämne 
för politiken. På senaste 
mötet med finansierings-
nämnden för utbildning 
framförde S och MP önske-
mål om att erbjuda eleven 
skjuts, vilket röstades ned. 
Bakgrunden är att elev-
en nekades skolskjuts av 
kommunen. Föräldrarna 
överklagade beslutet till 
Förvaltningsrätten, som 
gav föräldrarna rätt. Då 
beslutade kommunen att 
driva vidare ärendet till 
Kammarrätten, som nu har 
gett prövningstillstånd.

NOTERAT Nu blir det dyrt att sälja granar
NACKA
För den som exem-
pelvis vill sälja jord-
gubbar på kommu-
nens mark i sommar 
kan det bli dyrt. 

300 kronor om 
dagen eller 2 100 
kronor på en vecka 
vill Nacka ha för att 
bevilja tillstånd.

Den nya, lokala taxan kom-
mer att börja gälla från och 
med 1 april och omfattar alla 
verksamheter på kommunal 
mark. För en jordgubbsför-
säljare kan det innebära 
kostnader på upp mot 9 000 
kronor i månaden. Gunilla 
Grudevall-Steen, FP, ordfö-
rande i tekniska nämnden, 
menar att det inte rör sig 
om några ockerhyror och att 
taxan är nödvändig. 

 – Det är inte alltid så att de 
som står på vår mark iord-
ningställer den efteråt, utan 
de lämnar över kostnaderna 
för att rensa upp på skatte- 

kollektivet istället, säger 
hon.

Det är även en fråga om 
rättvisa. Att, exempelvis, en 
jordgubbsförsäljare tidigare 
inte har behövt betala någon 
större summa för sitt stånd 
är inte rättvist mot till exem-
pel en butik, som dras med 
helt andra kostnader, menar 
Gunilla Grudevall-Sten.

Gäller inte föreningar
Julgransförsäljarna är den 
yrkesgrupp som kommer 
att få betala mest, 500 kro-
nor per dag. När NVP skrev 
om det här i december i 
fjol var det just det som 
orsakade oro. För många 

ideella föreningar har jul-
gransförsäljningen varit en 
viktig inkomstkälla. Enligt 
kommunstyrelsens beslut 
kommer inte föreningslivet 
att behöva betala de nya 
taxorna. 

Dyrare filminspelningar
Detta gläder Kristdemo- 
kraterna med Jan-Eric Jans-
son, kommunalråd och ord-
förande i arbets- och före-
tagsnämnden, i spetsen.

– Vi känner att vi har fått 
igenom det vi ville och att 
det är bra att kommunen 
tar hänsyn till föreningslivet 
och de ideella krafter som 
finns i Nacka, säger han.

De nya reglerna gäller in-
te bara granar och jordgub-
bar. Filminspelning kostar  
1 000 kronor per dag och 
den som har tänkt sig att 
ställa till med karneval 
får vara beredd att betala  
2 000. I beslutet står inget 
om hur de kommit fram de 
olika summorna.

ERIK LJONES

erik.ljones@nvp.se

Nacka kan tjäna
pengar på granarna
NACKA
10 000 kronor i avgift
till kommunen. Det
kan din idrottsföre-
ning få betala för sin
julgransförsäljning
om ett nytt förslag

riges största föreningar när
det gäller orientering. Resor-
na kostar mycket pengar.

Ärendet har redan röstats
igenom av tekniska nämn-
den, men sedan skickats till-
baka av kommunstyrelsens

slaget, som enligt honom
visst är tänkt att gälla även
föreningar. Det enda undan-
taget är ”tillfällig försäljning
av ideell karaktär”.

– Jag hoppas att man tar en
tankevända till. Man ska inte

För Skuru IK:s försäljning vid Ica Maxi innebär förslaget ingen skillnad, då de inte säljer gra-
nar på kommunens mark. Istället har man en överenskommelse med livsmedelsbutiken.
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... Liza Zetterberg, som 
kämpat i nästan tre års tid 
för att få en hundrastgård 
till Värmdö. Sedan några 
månader tillbaka är den 
på plats mellan Ösby och 
Ösbyskolan.  

Hur känns det att äntli-
gen ha fått en rastgård på 
plats?
   – Det känns förstås jätte- 
kul. Nu är den här, efter 
mycket om och men. Även 
om det har varit roligt har 
det också varit väldigt tufft, 
och tidvis kämpigt. Det 
känns roligt att vara med 
och påverka.  
Blev hundrastgården som 
du hade tänkt dig?

   – Ja, det tycker jag. Den är 
lite liten, men den är jätte-
fin. Nu har vi ju också fått 
belysning till rastplatsen, så 
att den också kan användas 
kvällstid då det är mörkt. 
Rastgården har väckt en-
gagemang hos andra hund-
ägare som nu vill ha fler 
gårdar på Värmdö, närmare 
där de bor. 
Har du något nytt projekt på 
gång?
   – Haha. Just nu har jag inte 
något sådant på gång, jag 
ska snart vara mammaledig 
och då hade jag väl tänkt 
mig att kanske försöka ord-
na med barnvagnsträffar, 
där föräldrar och hundäga-
re kan mötas och umgås. 
Det är kul både för ägare 
och hund. 

Har du tips till andra som 
vill engagera sig i kommu-
nen?

   – Ligg på! Undvik att bara 
gnälla, kom med något kon-
kret förslag på hur man vill 
ha det, försök också komma 
med ett kostnadsförslag. Då 
visar man att man är seriös 
med sitt förslag.
Till sist… vad tycker din 
hund, Wilda, om rastgår-
den?
   – Hon älskar den! Det finns 
ju inget bättre för en hund 
än att få vara frikopplad 
och leka runt bäst den vill. 
Det finns ju även hinder och 
sådant som gör att hunden 
kan aktiveras i hundrast-
gården. 

 ANDREAS HAGELIN

HALLÅ DÄR ...

Ur NVP nummer 51, 2013.

Hennes kamp gav resultat 
– ny hundrastgård på plats

Liza Zetterberg med hunden Wilja.
FOTO: ELISABETH UBBE

Jordgubbsförsäljare i Nacka 
kan få betala upp mot 9 000 
kronor i månaden.

FOTO: NADIA ENEDAHL
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Öppettider butiken
Privatkund: Mån-Tors 12-18, Fre 12-16, Lör 10-14
Proffskund: Mån-Tors 7-18, Fre 7-16
Adress: Värmdövägen 643 , Saltsjö-Boo
Telefon: 08-747 18 30 www.skurugolv.se

Din lokala hanverkare
Anno 1980 

Våra 15 medarbetare hjälper dig med
allt som handlar om golv, badrum och kök.
Några exempel:
• Totala badrumsentreprenader
• All form av kakel- och klinkersättning
• Läggning av alla typer av mattor i både våta och torra utrymmen
• Läggning, slipning, behandling av alla typer av trägolv
• Byggnation av undergolvkonstruktioner och montering av sportgolv
• Sanering och återställning av vattenskador
• Golvvärme

Vi är auktoriserade inom GVK (för både keramik och plastmattor i våtrum) 
samt auktoriserat golvföretag genom Golvbranschen. Kontakta oss för en 
kostnadsfri offert!

Välkommen in i vår butik där vi har ett brett sortiment av underhålls- 
produkter, kakel/klinker, trä-, plast-, linoleum och textilgolv.

Nya omklädningsrum 
ger andrum vid Ekvallen
GUSTAVSBERG
Fyra nya omkläd-
ningsrum är på gång 
vid Ekvallen. Därmed 
ska den extrema 
trängseln minska. 
Men behovet av 
underhåll på anlägg-
ningen växer med 
antalet utövare.

Förra vintern skrev NVP om 
slitaget vid idrottsanlägg-
ningen Ekvallen i Gustavs-
berg. Då vädjade företrä-
dare för Ekvallen Värmdö 
AB, Ekab, om mer pengar 
från Värmdö kommun, och 
berättade om den mycket 
ansträngda situationen vid 
omklädningsrummen.

Klart nästa årsskifte
– Vi har extremt trångt. I går 
hade vi 40 spelare och 40 
föräldrar i ett omklädnings-
rum, sa dåvarande ordfö-
rande för Värmdö Hockey, 
Torsten Hjelm, i artikeln.

Nu syns en ljusning. I 
förra veckan fattade kul-
tur- och fritidsnämnden 
beslut om att beställa en 

VÄRMDÖ
Planarbetet för Ing-
arökrysset har bör-
jat. Kostnaden beräk-
nas till 2,2 miljoner. 
Här vill kommunen 
bygga en knutpunkt 
för busstrafiken.

Som NVP berättat tog kom-
munen i höstas ett start-pm 
för Ingarökrysset. Samhälls-
byggnadskontoret har nu 
inlett planarbetet och fattat 
beslut om riktlinjerna.

Vid krysset vill kommunen 
förbättra infrastrukturen 
och bygga en knutpunkt för 
busstrafik, infartsparkering, 
trafikplats Gustavsberg och 

Hålludden, kollektivtrafik-
fält och en gång- och cykel-
väg. Förutom Ingarökrysset 
ingår ett mindre område 
söder om väg 222 i utred-
ningsuppdraget. Dessutom 
ska man utreda reglering av 
vattennivån i Kvarnsjön. 

En het fråga är också om 
JM får bygga bostäder i 
Lappmarken. Kommunen 
tittar på den frågan. Som 
kompensation för det ska 
man utreda bildandet av ett 
naturreservat kring Kvarn-
sjön och Knuts Hav.

”Spännande projekt”
Kommunen måste hyra in 
konsulter eftersom den eg-
na  personalen är fullt sys-

selsatta med andra projekt. 
Budgeten för att ta fram ett 
särskilt program är 2,2 mil-
joner, enligt en kalkyl som 
gjordes för ett år sedan.

– Det är ett väldigt spän-
nande projekt, säger Paula 
Rönnbäck, samhällsplane-
rare, som hoppas att rese-
närerna i framtiden inte ska 
behöva åka buss till Gustavs-
berg om de ska till Ingarö.

I budgeten är inte kostna-
den för att ta fram en åtgärds-
valsstudie för sträckan Håll- 
udden-Gustavsbergs tra- 
fikplats inräknad. En så-
dan ligger sedan till grund 
för en vägplan som Trafik- 
verket gör.

CHARLOTTA WESTLING

Program för nytt kryss 
kostar 2,2 miljoner

VÄRMDÖ 
Nu ska trycket på 
idrottsanläggningar-
na lättas. G2-gymna-
siets idrottshall kan 
snart användas av 
allmänheten. 

Under lång tid har det varit 
högt tryck från allmänheten 
på att få tider på Värmdös 
idrottsanläggningar. Kul-
tur- och fritidsnämnden be-
slutade därför på sitt senaste 
möte att den idrottshall som 
i dag används av G2-gymna-
siets elever ska öppnas för 
allmänheten då skolan inte 

är i behov av lokalen – och 
det redan från den 1 april. 

– Jag var inne i hallen 
för ett tag sedan, den är i 
ett fint skick, säger Fredrik 
Sneibjerg, FP, ordförande i 
nämnden.

Totalt kommer lokalens 
hyra, drift och skötsel att 
kosta närmare 800 000 kro-
nor om året. 

Priserna för föreningar 
och allmänhet som vill hyra 
in sig i hallen kommer inte 
att skilja sig från hyran av de 
andra hallarna i kommunen.

ANDREAS HAGELIN

andreas.hagelin@nvp.se

tillbyggnad av fyra nya om-
klädningsrum, i anslutning 
till de nuvarande. 

Bygget är tänkt att beta-
las genom en tilläggshyra 
på 383 000 kronor om året 
i 20 år. Det är kultur- och 
fritidsnämnden som ska 
betala denna extra hyra till 
kommunstyrelsen.

Byggnaden beräknas stå 
klar senast vid årsskiftet 
2014/2015.

– Jag är jätteglad att det 
här äntligen blir av, säger 
nämndens ordförande Fred-
rik Sneibjerg, FP. 

”Oerhört stor betydelse”
Även Claes Mannerstål, vice 
ordförande i Ekab, är nöjd 
med beslutet. Tidigare har 
handbollsspelare fått låna 
ut sina omklädningsrum till 
hockey- och bandyspelare 
vid stora turneringar, berät-
tar han.

– Beslutet har oerhört stor 
betydelse för oss och är jät-
teglädjande. Vår verksam-
het ökar hela tiden och be-
hovet är enormt, säger han.

Sedan NVP senast skrev 
om slitaget på anläggning-

Torsten Hjelm, dåvarande ordförande i Värmdö Hockey, visade upp ett överfullt omkläd-
ningsrum för NVP 2012. Nu ska fyra nya omklädningsrum byggas.  ARKIVFOTO: JENNY FREJING

en har Ekabs anslag från 
kommunen ökat från nio till 
drygt tio miljoner per år.

– Det har gjort så att vi kan 
satsa mer på löpande under-
håll. Men slitaget växer med 
växande verksamhet. Ett 
problem är också att vi snart 

har slut på mark. Vi behöver 
även göra energibesparing-
ar. Dessutom är byggnader-
na 15-20 år gamla, säger 
Claes Mannerstål.

HANNA BÄCKMAN

hanna.backman@nvp.se

... och G2:s hall  
blir öppen för alla





Ny ledare för 
församlingarna
NACKA/VÄRMDÖ Värmdö 
kontrakt, som består av 
Svenska kyrkans försam-
lingar i Nacka och Värmdö, 
har fått ett nytt överhu-
vud. Den 1 maj tillträder 
Elisabeth Ström som ny 
kontraktsprost. Hon är i 
dag kyrkoherde i Gustavs-
berg-Ingarö församling. Som 
kontraktsprost blir hon för-
troendeperson till biskopen 
i stiftet. Den huvudsakliga 
arbetsuppgiften är att främ-
ja samarbetet mellan för-
samlingarna i kontraktet. 
Elisabeth Ström efterträder 
Lasse Svensson, kyrkoherde 
i Saltsjöbadens församling, 
som istället blir kyrkoherde 
i Sollentuna församling.  
 

Boo-hotell kan 
få Guldko
BOO Feel good, do good. 
Med de ledorden jobbar 
Yasuragi Hasseludden för 
hållbarhet. Nu har de bli-
vit nominerade till Arlas 
Guldko i kategorin Bästa 
miljöarbete. Vinnarna i täv-
lingen avslöjas vid en gala i 
Stockholm den 7 april.

NOTERAT
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Sickla ska 
få en egen 
stadspark
SICKLA  
En skön stadspark, 
det är vad som byggs 
på Marcusplatsen i 
Sickla. Tanken är att 
den ska bli en natur-
lig mötesplats för 
besökarna. 

– Vi har upplevt att Mar-
cusplatsen tidigare endast 
fungerat som en transport-
sträcka, det vill vi ändra på 
nu, säger René Stephansen 
på Atrium Ljungberg.

Beslutet togs för över ett 
år sedan, men det var först i 
vintras som byggandet satte 
igång på allvar. 

– Det är många olika ak-
törer som finns i området: 
företag, butiker, kultur-
verksamheter och gymna-
sieskolor. Vi vill skapa en 
skön stadspark i Sickla där 
alla kan mötas, säger René 
Stephensen.

Bland annat ska en 35 
kvadratmeter stor paviljong 

byggas i anslutning till den 
boulebana som finns där. 
Även en mindre lekplats 
ska byggas, något som Re-
né Stephensen tycker är på 
tiden.

– Det har inte funnits nå-
gon lekplats tidigare i Sickla, 
nu är det dags, säger han.

Ska byggas ett café
I samband med byggandet 
av paviljongen har också en 
mindre cafébyggnad upp-
förts, men vem som ska stå 
för driften av caféverksam-
heten är inte helt klart än. 

– Vi är i upphandlingsske-
de, men inget kontrakt är 
skrivet än, säger René Ste-
phensen.

Det ska även ordnas med 
helt  nya planteringar på  plat-
sen. Bygget följer tidsplanen 
och lagom till månadsskiftet 
april/maj kommer besö-
karna att kunna njuta av  
vårsolen på Marcusplatsen. 

ANDREAS HAGELIN

Under nästan hela vintern har det byggts på Marcusplatsen i Sickla. Snart kommer besökar-
na kunna njuta av en mindre stadspark. Bygget ska vara klart i månadsskiftet april/maj.
 FOTO: NIKLAS BJÖRLING
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NACKA
Besöket från hem-
tjänsten ställdes in, 
utan att någon infor-
mation gavs. 

Trots ihärdigt ring-
ande ges inga svar. 
Enligt verksamhets-
chefen känner hon 
inte till problemet. 

Det var förra fredagen, då 
Kerstin Nilsson väntade 
på att personal från Vård- 
och omsorgsteamet skulle 
komma hem till henne på 
Ekuddsvägen i Nacka. Hon 
skulle ha hjälp med både 
handling och städning. Men 
besöket uteblev, utan att 
hon fick någon förklaring 
till varför. 

– Det känns otryggt att in-
te veta om de kommer eller 
inte, säger Kerstin Nilsson. 

Även för en väninna till 
Kerstin Nilsson uteblev be-
söket från hemtjänsten un-
der fredagen. Men till henne 
hade man ringt och medde-
lat att hemtjänsten skulle 
komma en annan dag, på 
grund av sjukdom. 

Trots att Kerstin Nilsson 
ringt ihärdigt för att höra 
efter vart de tagit vägen har 
hon inte fått något svar. 

Känner inte igen sig
– Jag har förståelse för att de 
kan bli sjuka. Men man vill 
ju ha ett svar. Det här kan ju 
även drabba andra som be-
höver mer hjälp än vad jag 
gör, säger hon.

Till slut fick Kerstin Nils-
son be en vän om hjälp med 
matinköp. 

På Vård- och Omsorgstea-
met känner man inte igen 
problemet med uteblivna 

besök från hemtjänsten. 
Verksamhetschef AnnSofi 
Sandberg vill inte kommen-
tera enskilda fall. Men enligt 
henne har man inte haft så-
dana problem med beman-
ningen att man behövt ställa 
in besök. 

– Det som kan hända i 
enstaka fall är att vi måste 
omboka vissa besök, till ex-
empel om det rör städning, 
men aldrig vård eller hjälp 
med handling, säger AnnSo-
fi Sandberg.

Hon har heller inte hört 
talas om de samtal som 
Kerstin Nilsson har ringt ut-
an att ha fått svar. 

– Det låter mycket märk-
ligt, vi har en personal som 
endast jobbar med att svara 
i telefonen. Jag får kolla upp 
det här, säger AnnSofi Sand-
berg.

 ANDREAS HAGELIN

Hemtjänsten kom
aldrig: ”Otryggt”

NACKA/VÄRMDÖ

En värdighetsgaranti 
inom färdtjänsten 
ska införas i Stock-
holms läns landsting. 
Det beslutade trafik-
nämnden, efter ett 
förslag från KD, i för-
ra veckan.

– Garantin handlar om vär
digt bemötande, lokalkän-
nedom, hjälpsamhet, språk-
kunskaper och kontakt om 
det uppstår förseningar, 
säger Karl Henriksson, KD, 
ordförande för färdtjänst 
och tillgänglighetsbered-
ningen.

NVP berättade nyligen 
om att alla klagomål och 

missförhållanden inte re-
gistreras. Och att SPF och 
PRO skrivit till kommunen 
och krävt att politikerna gör 
något. En som reagerade var 
Karl Henriksson. 

KD har föreslagit att en 
värdighetsgaranti införs in-
om färdtjänsten, liknande 
den som införts inom äldre-
omsorgen, för att äldre och 
funktionsnedsatta ska kun-
na resa tryggt. I förra veckan 
beslutade landstingets tra-
fiknämnd att anta förslaget. 

Kan få kompensation
Trafikförvaltningen fick 
bland annat i uppdrag att 
utreda åtgärder som förbätt-
rar kvalitet och bemötande 
inom färdtjänsten. 

Man fick också i uppdrag 
att tillsammans med brukar- 
organisationer, taxibran- 
schen och färdtjänst och till-
gänglighetsberedningen på-
börja ett värdegrundsarbete 
kring bemötandefrågor. Ar-
betet ska resultera i införan-
de av en värdighetsgaranti 
inom färdtjänsten. 

Om färdtjänsten inte lever 
upp till garantin ska resenä-
rerna bli kompenserade.

– Vi vill också utreda så 
kallade ”mystery shoppers”, 
som provåker färdtjänst så 
att vi kan följa upp våra avtal 
med företagen, säger Karl 
Henriksson.

CHARLOTTA WESTLING

charlotta.westling@nvp.se

Pengar tillbaka om  
färdtjänst missköter sig

Beslut om simhallar överklagas
NACKA 
Oppositionen är 
kritisk till hur upp-
handlingen av driften 
av Nackas simhallar 
gick till. Tre partier 
överklagar beslutet.

NVP skrev förra veckan om 
att Nacka kommun bestämt 
sig för att släppa driften av 
Näckenbadet och Nacka 
simhall till företaget Med-
ley, efter en upphandling. 

Nu har S, V och MP i Nacka 
överklagat majoritetens be-
slut till Förvaltningsrätten. 

”Inte prövat kostnader”
En av orsakerna enligt 
överklagan är att partierna 
hävdar att fritidsnämnden 
aldrig fattat beslut om de 

förfrågningsunderlag som 
ligger till grund för upp-
handlingen.

– Vi är av princip inte emot 
privata driftentreprenader. 
Men majoriteten har inte 
ens prövat vad det skulle 
kosta för kommunen att dri-

va de här anläggningarna. 
Och det får det inte finnas 
ideologiska skygglappar för 
när man ska hitta den bästa 
lösningen för skattebetalar-
na, säger oppositionsrådet 
Khashayar Farmanbar, S.

GUSTAV GRÄNDEBY

Driften av Nacka simhall och Näckenbadet ska tas över av 
Medley. FOTO: NADIA ENEDAHL



NOTERAT

Berättelser om 
Sjöstaden förr
HAMMARBY SJÖSTAD Nyfi-
ken på hur Sjöstaden såg ut 
förr? Den 19 mars klockan 
18 utlovas film och berät-
telser om arbetarnas nöjes-
park i Ekbacken och Lugnet 
före Sjöstaden. Mötet 
äger rum i GlashusEtt och 
arrangeras av Sjöstadens 
hembygdsförening.

Ännu oklart om 
kommungräns
HAMMARBY SJÖSTAD 
Större förskolegård och 
möjlighet till fler lägen-
heter. Det är de främsta 
förändringarna i planen för 
Lugnet etapp III, där 200 
lägenheter och en förskola 
planeras, efter att samråd 
har hållits. Nu ska förslaget 
skickas på granskning. Men 
ännu har Stockholms stad 
inte kommit överens med 
Nacka om den flytt av kom-
mungränsen som planen 
kräver. Bebyggelsens pla-
cering innebär att Skepps-
mäklargatan måste flyttas 
fyra meter in i Nacka. En 
överenskommelse utlovas 
dock innan planen antas.

HAMMARBY SJÖSTAD/NACKA
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Andra rånet i Sjöstaden  
– polisen söker samband
HAMMARBY SJÖSTAD 
Knivrånet mot Lidl i Sjöstaden var det andra 
i stadsdelen på mindre än en vecka. Polisen 
undersöker om det finns något samband mel-
lan rånen och går nu ut med en bild på gär-
ningsmannen på Lidl.

Larmet inkom vid 19.34 för-
ra måndagskvällen. En en-
sam och maskerad gärnings-
man hade då kommit in på 
Lidl-butiken på Hammarby 
allé. Han gick, enligt poli-
sen, fram till en kassa, kniv-
hotade kassörskan och sa 

åt henne att öppna kassan. 
Därefter tog han kontanter 
och lade dem i en medhavd 
papperspåse, varpå han 
sprang från platsen.

Hur mycket pengar han 
kom över är okänt för poli-
sen, som har inlett en för-

undersökning om grovt rån. 
Mannen beskrivs som smal 
och i 25-årsåldern. Vid rånet 
bar han grå huvtröja, svart 
balaklava, blåjeans och mör-
ka skor.

”Inte mycket att gå på”
Förra tisdagskvällen genom-
fördes ett rån med liknande 
tillvägagångssätt i en annan 
butik, Coop, i Sjöstaden.

– Vi har genomfört tek-
nisk undersökning på Lidl. 
Det är för tidigt att säga 
om det skulle vara samma 

person som rånade Coop, 
men det får den som utre-
der ärendet titta på, liksom 
andra liknande signalement 
och tillvägagångssätt i an-
dra rån, sa Karin Solberg 
på Söderortspolisen i förra 
veckan.
Polisen brukar säga att 
Sjöstaden är en lugn stads-
del. Börjar det förändras 
nu?

– Nej, Sjöstaden är att 
beteckna som ett lugnt om-
råde.

Polisen kommer att gå ut 

med en bild på rånaren, ta-
gen av en kund i butiken, i 
morgondagens avsnitt av 
”Efterlyst” på tv3. 

– Fotot visar när han begår 
själva rånet. Man ser inte 
speciellt mycket av honom, 
men någon kan se något som 
är till nytta för oss. I nuläget 
har vi inte så mycket annat 
att gå på, säger Daniel An-
dersson, förundersöknings-
ledare på Söderortspolisen.

HANNA BÄCKMAN

hanna.backman@nvp.se

Gammal höjdare ska bli tjocka-Gammal höjdare ska bli tjocka-Gammal höjdare ska bli tjocka-Gammal höjdare ska bli tjockare
HENRIKSDAL

En 80 meter hög 
50-åring ska få en 
uppfräschning. Nu 
renoverar Stockholm 
Vatten skorstenen 
vid Henriksdals re-
ningsverk.

Stockholm vatten ska för-
stärka den snart 50 år gamla 
och 80 meter höga skor-

stenen med ny betong, så 
mycket att den när arbetet 
är klart kommer att vara 25 
centimeter bredare än i dag. 
En 110 meter hög tornkran 
kommer också att användas 
vid renoveringen.

Under arbetet passar man 
samtidigt på att sätta fast 
nya fläktar på skorstenen. 
På så sätt kan ventilations-
luften från verket tryckas ut 
högre upp i luften. Därmed 

ska dålig lukt från anlägg-
ningen inte störa de närbo-
ende lika mycket.

Dessutom ska fyra röda 
flygljus, som ska lysa dygnet 
runt, monteras längst upp. 
Det är Transportstyrelsen 
som kräver att de kommer 
på plats.

Till våren 2015 beräknar 
Stockholm Vatten vara klara 
med arbetet.

HANNA BÄCKMAN

Skorstenen kom-
mer att bli 25 cen-
timeter tjockare 
än i dag.
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Lokalt sök 
- på riktigt
Gröna Sidorna är din lokala söktjänst som hjälper dig 
hitta det du behöver bland företagen i Nacka, Värmdö 
och Hammarby Sjöstad. 

Oavsett om du behöver en rörmokare i Nacka, en fönster-
putsare på Värmdö eller en läkare i Sjöstaden så hittar du 
dem här.  

Du får bara lokala sökresultat och behöver inte brottas med 
en massa irrelevanta träffar.

Gröna sidorna hittar du på NVP.se, högst upp till höger på 
din dator och på nvp.se/grona i mobilen.

UPPTÄCK

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

VÅFFELDAGS!

Pannkakspanna
26 cm. Non-stick belagd. Fungerar
på samtliga spisar, även induktion.
(Art nr 00202056).

99 kr
Ord pris 139 kr

Elvisp
BOSCH. 350W. MFQ350. Vispar och 
degkrokar ingår. Stark och tyst. 
Fem hastigheter och moment.
(Art nr 12221346).

249 kr
Ord pris 299 kr

Våffeljärn Dubbelt
ÅVIKEN. 1600W.Med termostat och
kontrolllampor. Laggar i gjuten 
aluminium med non-stick-beläggning.
(Art nr 12210100).

599 kr
Ord pris 799 kr





NÄRINGSLIV 
& EKONOMI

DUBBELFIRAR  Nyföretagarcentrum firar två 
och tjugo år samtidigt. I tjugo år har rådgiv-
ningen för nyföretagare funnits i Sverige. 
Lokalt har de funnits i Sickla i två år. Under 
de två åren har Nyföretagarcentrum i Sickla 
genomfört över 600 rådgivningar.

NYANSTÄLLNING Anders Wahlsten har 
utsetts till ny försäljningschef på Djurö-
näset konferens & hotell. Han kommer 
närmast från Viamare och Seglarhotellet 
i Sandhamn, där han arbetat i drygt tolv 
år som försäljningschef.

Näringslivsredaktör: Gustav Grändeby
Tel: 555 266 24  e-post: gustav.grandeby@nvp.se
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Onsdagen den 26 mars 2014, kl 18.00
i Värmdösalen, kommunhuset, Skogsbovägen 9 Gustavsberg

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund, kl. 18.00 – 18.30

Lista över samtliga ärenden finns på kommunens anslagstavla
på Kommuntorget, kommunhuset, Gustavsberg och på www.varmdo.se
från den 19 mars.

Sammanträdet är öppet för allmänheten
Alla är välkomna att lyssna på debatterna. Det går också bra att följa
kommunfullmäktige på webb-tv, adress: www.varmdo.se

Allmänna ärenden
 Grönstrukturplan för Gustavsberg
 Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning och

 gemensamma bestämmelser för nämnder
 Ägardirektiv för Kommunhuset i Värmdö AB samt revidering 

 av ägardirektiv och bolagsordningar för dotterbolag inom 
 kommunkoncernen samt modell för bolagsstyrning

Välkomna!
Marie Bladholm, kommunfullmäktiges ordförande

Kommunfullmäktige
i Värmdö sammanträder

Nu ska bygget ta 
fart i Marinstaden
NACKA  
Först en rekonstruktion. Sedan konkurs. Blir 
det tredje gången gillt? Marinstadens nya 
ägare hoppas ro det havererade projektet i 
land. 

– Det såg ut som en soptipp, sen blev det en 
oslipad diamant, nu ska det bli en slipad dia-
mant, säger Lennart Möller på Marinabo. 

Marinstaden är 15 år gam-
mal, och fortfarande ung. Av 
de 65 planerade bostäderna 
vid vattnet har bara fem bli-
vit av. Området, som mark-
nadsfördes under parollen 
”Platsen på jorden för dig 
som vill leva vid vattnet”, 
har haft flera ägare som ta-
git sig vatten över huvudet.

”Tufft år”
För knappt ett år sedan gick 
Marinstaden AB, som tidi-
gare genomgått ett ägarby-
te efter en rekonstruktion, 
i konkurs med skulder på 
90 miljoner till banken. Or-
saken, enligt Sparbanken 

Eken, var att försäljningen 
av husen fallerat. Sedan 
dess har bostadsområdet 
varit under konkursförval-
taren Mats Emthéns ansvar. 
Tufft år, sammanfattar han 
de senaste elva månader-
na. Arbetet efter konkursen 
började med att färdigställa 
de icke slutförda exploate-
ringsavtalen, och slutade 
med att lösa ut två stranda-
de hus på en kaj i Estland.

– I samarbete med kom-
munen och banken har vi 
förhandlat fram och följt 
upp alla exploateringsav-
talen, för att kunna ha en 
möjlighet att sälja området. 

Men sedan uppdagades nya 
problem, fabriken i Estland 
som börjat tillverka husen 
hade gått i konkurs. Två fär-
diga hus stod på en kaj i Est-
land och fick inte flyttas, de 
var föremål för en tvist som 
bottnade i konkursen. Men 
vi förhandlade loss husen, 
fraktade dem till Sverige, 
och nu står de där, berättar 
han.

”Började i fel ände”
Det fanns flera intressenter 
som ville ta sig an den fly-
tande sjöstaden. Att valet 
föll på Marinabo beror på att 
köparen ville fullfölja Marin-
stadens ursprungsplan, samt 
att bolaget sanktionerades 
av banken.

– Det har varit två försök 
tidigare, det här är tredje 
försöket. Det får inte bli 
tredje gången gillt, säger 
Mats Emthén.

Lennart Möller, vd för Ma-
rinabo, berättar att han har 

arbetat som konsult för flera 
stora fastighetsprojekt ge-
nom åren. Senast i Tyskland 
och Spanien. Han tycker att 
bygget av Marinstaden bör-
jade i fel ände.

– Marinstaden startades 
upp av en grupp innovatö-
rer som gillade båtlivet, och 
vissa av dem har gjort ett jät-
tejobb. Men vi kommer att 
sköta det här fastighetspro-
jektet med andra ögon. Bara 
en sådan sak som att man 
börjar exploatera på vattnet 
först, innan man börjat byg-
ga på landbacken. Då blir 
det jättesvårt att sköta lo-
gistiken för området. Tänk 
mellan 40 och 45 familjer 
som i snitt äger en och en 
halv bil var utan att det finns 
någon parkering. Hur ska vi 
då kunna fortsätta byggna-
tionen av området?

I första hand kommer 
Marinabo att utreda möj-

ligheterna för att bygga ett 
garage och parkeringsdäck. 
Lennart Möller utesluter in-
te att reducera byggandet 
av lägenheter på vattnet till 
förmån för bostäder på land. 

Inflytt till sommaren
I nuläget vill Lennart Möller 
inte uttala sig om tidspla-
nen:

– Vi ska börja projektera 
för att bygga på land. Hur 
komplicerat det blir beror 
på markegenskaper. Men vi 
har redan sålt ett av husen 
som vi fraktat från Estland. 
De ska kunna flytta in till 
sommaren. 
Vad talar för att ni kom-
mer att lyckas med Marin-
staden?

– Det får tiden utvisa, jag 
kan inte lämna några garan-
tier. Men vi tror jättemycket 
på det och har en bra dialog 
med kommunen. Det här 

är en pärla. Först såg det ut 
som en soptipp, sen blev det 
en oslipad diamant, nu ska 
det bli en slipad diamant, 
säger Lennart Möller.

GUSTAV GRÄNDEBY

 Marinstadens  
15 år i korthet
1999 börjar bostadsproj- 
ektet ta form på ett 
idéstadium. 
2004 Marinstaden AB  
presenterar en detaljplan. 
2008 De första familjerna 
flyttar in. 
2009 Marinstaden AB by-
ter ägare efter en  
rekonstruktion. 
2013 Bolaget går i konkurs 
med skulder på 90  
miljoner kronor. 
2014 Den flytande sjö- 
staden får ny ägare  
– Marinabo.

Det har varit ett tufft år i Marinstaden. Men nu ser det ut att vända, byggherren siar om en 
ljus framtid. Håller tidsplanen kan de första köparna flytta in redan till sommaren.  
 ARKIVFOTO: RYNO QUANTZ 
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Regionala cykelstråk 
håller inte måttet ➤28-29

Proffstips till vårens 
stora biltvätt ➤32-33

Han tar ansvar för 
Värmdös bilvrak  ➤26

”Porschen är mitt verktyg”  ➤24-25
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MÖRTNÄS  
Han har kört flera 
stora bilracingtäv-
lingar, på Silverstone 
och Spa-Francor-
champs. Mats Wahl-
gren älskar Porsche 
och tävlar idag med 
ett engelskt team. 
Men allt började med 
kappsegling. 

Tänk dig att du ligger en och 
en halv meter bakom en an-

nan bil. Ni kör i 250 kilome-
ter i timmen. Och inte förrän 
bilen framför börjar bromsa, 
bromsar du. Det är precis på 
gränsen att du åker av ba-
nan. Och det är där, precis 
där, som känslan uppstår.

– Det är ett extremt pre-
cisionsarbete. Det gäller att 
bromsa så lite och så sent 
som möjligt och ha rätt fart 
in i kurvan och komma så 
snabbt ur som möjligt. Att 
ligga på gränsen är svårt. Att 
köra bil fort är ungefär som 

jag kan tänka mig att det är 
att spela ett instrument. Det 
låter illa om du gör fel. Men 
om du gör rätt så är det en 
enorm kick. Ett flow.

Så säger Mats Wahlgren, 
48 år, som ända sedan åt-
taårsåldern älskat att tävla. 
Men det började faktiskt 
inte med bilar, utan med bå-
tar. Som femåring kom han 
till Gustavsberg. Han bör-
jade segla i åttaårsåldern, 
1979-80 tog kappseglingen 
rejäl fart. Då lyckades han 

och brodern ta både SM-
guld och Nordiska mäster-
skapen. Men sen klingade 
intresset av. 

”Är lite av perfektionist”
Under seglingstiden hade 
han hoppat in som kartläsa-
re på rallytävlingar ibland.  
Men rally var inte hans grej, 
istället började han fundera 
på att tävla med bil på bana. 

– Det är stor skillnad mel-
lan de två sporterna. Rally är 
svårare att köra och träna. 

Det är bara i de stora loppen 
de får möjlighet att dagen 
innan köra banan och då in-
te i full fart. Och jag är lite 
av en perfektionist. Jag kan 
nästan varenda märke i ba-
nan på Mantorp i huvudet.

1990 fick han chansen att 
köpa sin första Porsche. En 
944:a. Sedan dess har det 
blivit några stycken till. 

– Porschen för mig är ett 
verktyg, märket är extremt 
tillförlitligt. Jag gillar ord-
ning och reda. Och tyskarna 

är bra på att bygga bra saker. 
Om du lyfter på huven så ser 
du att de är lika noggrant 
gjorda bakom huven, som 
det du ser i dagsljus. Man 
blir aldrig besviken, ofta är 
det så att materialet är bätt-
re än du själv är. 

Uppemot miljonen
Prislappen kan ligga på up-
pemot en miljon kronor. 
Mats favoritmodell är Pors-
che 911 GT3. 

– Många säger att Pors-

TEMA BIL & TRAFIK
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Du får extremt mycket värde för pengarna säger Mats Wahlgren om sin Porsche 911 GT3.  Den sexcylindriga boxermotorn ger en toppfart på 303 km/h. FOTO: NADIA ENEDAHL

”Bromsa så lite och så sent som möjligt”
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www.rosenholt          enholtz Bil
Rosenholtz Bil 

– Värmdö Marknad –

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

Nu är den här

che är dyr men jämfört med 
vad du får för pengarna, och 
jämfört med andra märken, 
så får du extremt mycket 
värde. Väldigt många som 
kör Porsche har även fina 
men ordentligt begagnade 
bilar som inte kostar alls 
mycket. 

Dyrt att träna
Motorsporten skiljer sig ock-
så mycket från andra spor-
ter. Det är nästan lika dyrt 
att träna som att tävla.

– Du kan inte träna lika 
mycket som du skulle vilja. 
Bara att ta ut bilen på racer-

banan är jättedyrt. Du sli-
ter ut minst en uppsättning 
däck varje pass. Vi kör slut 
dem på 30 minuter. Många 
tränar nog mest mentalt. 
Men det är lika viktigt att 
hålla sig i trim. Är du inte fy-
siskt i form klarar du inte att 
köra på bana. Jag cyklar och 
tränar mycket på gym.

Sedan den första Porschen 
har Mats Wahlgren kört i 
många större biltävlingar 
och kammat hem en hel del 
priser. På Silverstone Britcar 
i England och Spa-Francor-
champs i Belgien. Han har 
vunnit serien Porsche Sports 

Cup 2005, och 2009 vann 
han på Spa-Francorchamps 
i den brittiska långloppse-
rien Britcar. Numer tävlar 
han mindre, men har fort-
farande en internationell 
tävlingslicens och kör både 
sprintlopp och långlopp, 
och tävlar med ett engelskt 
team.

– Det finns inga prispeng-
ar, det är inte som tennis, 
där det finns miljoner i pris-
potten. Du får en pokal, äran 
och en flaska skumpa. 

Karriären har också med-
fört en del olyckor. Fyra mer 
omfattande, den värsta var 
på Kinnekulle. Men Särskilt 
rädd är han inte.

– Om man inte blir rädd 
någon gång har man nog nå-
got fel. Men det är en annan 
form av rädsla, den övergår 
snabbt i upprymdhet när det 
visar sig att det inte gick åt 
pipsvängen. Men det är för-
vånande hur mycket man 
hinner tänka när man kör av 
banan.

Fjärde störst i Sverige
Idag arbetar Mats Wahlgren 
som en av Porsche Club Sve-
riges instruktörer. Klubben 
är den fjärde största i värl-
den med 5 300 medlemmar. 
Han utbildar de som vill lära 
sig köra bättre och säkrare 
på racerbana.

– De får möjlighet att testa 
sina bilar och vad som hän-
der i högre farter och hur 
små toleranser det är. Jag 
skulle säga att de får en höjd 
kunskap och medvetenhet. 
Och jag skulle säga att de 
blir bättre förare på vanlig 
väg av det de lärt sig.

Han säger att det finns 
stora likheter mellan mo-
torsporten och kappsegling. 
Inom motorsporten möter 
man också många seglare.

– Det är samma folk. Sam-
ma tänk. Du vet det är ett 
samspel mellan verktyget; 
maskinen, och människan. 
Någon gång får du känslan 
av total kontroll. Den käns-
lan och drivkraften är ex-
tremt stark inom motorsport 
och segling.
Vem är världens bäste 
banförare?

– Kimi Räikkönen just nu. 
Han kör otroligt bra. 

CHARLOTTA WESTLING

Minutrarna före start på Britcar Spa-Francorchamps i Bel-
gien 2009 och nerverna är på högspänn. Tre timmars race 
Mats fick en första placering i klassen.  FOTO: LINDA FALLENIUS

Mats kör både endurance, långlopp på 12-24 timmar, och 
sprintracing, korta lopp. Här en bild från Britcar 24 timmars-
race på Silverstone i England.  FOTO: LINDA FALLENIUS



VÄRMDÖ
De står på parkering-
ar, fotbollsplaner och
skogsstigar. Leif Erik-
sson tampas med en
aldrig sinande ström
övergivna bilar. Bara
under årets första två
månader har han
skickat tio till skro-
ten.

– Man kommer ald-
rig att komma ifrån
skrotbilarna, säger
han.

Plötsligt står det en övergi-
ven bil på ungarnas fotbolls-
plan. Rutorna är krossade,
registreringsskylten borta.
Ingen känns vid bilen. Nu
startar en lång process, som
ofta slutar på skroten. 

– Det är ganska omständ-
ligt att flytta en bil, konstate-
rar Leif Eriksson, trafiking-
enjör på Värmdö kommun.

Vi träffar honom på en par-
kering mittemot Hemmesta
centrum. Här står sedan en
tid tillbaka två bilar: En svart
skåpbil med krossade rutor
och en blå BMW utan regi-
streringsskylt.

Markägaren har hört av sig
till kommunen, och nu är det
Leif Erikssons uppgift att tit-
ta närmare på fordonen, skri-
va protokoll och därefter
skicka brev till ägarna.

Om nummerskylten är
borta och bilen är upplåst
kan Leif Eriksson gå in i bilen
och leta rätt på chassinum-
ret. Om bilen däremot är låst
måste han vända sig till Vär-
mdö bilskrot eller polisen för
att ta sig in i den. Han får
nämligen inte själv bruka
våld mot bilarna.

Svårt att få betalt
I år har han skrivit till 18 bil-
ägare. Åtta av dem har frivil-
ligt flyttat sina fordon, men
tio har han inte hört av. De
bilarna skickas till skroten,
och ägarna debiteras med 1
500 kronor – en summa som
inte alltid blir betald.

– I regel blir kommunen

förloraren. Det är jobbigt bå-
de för oss och för markägar-
na. Det är ju inte speciellt ro-
ligt om man har en välskött
mark där det dyker upp
skrotbilar, som läcker olja
och efter ett tag blir sönder-

slagna och därmed farliga
för barn, säger Leif Eriksson
och tillägger:

– En del blir irriterade över

att det tar så lång tid innan
något händer. Men då får
man förklara att det alltid tar
ett antal veckor.

Om bilarna bedöms vara
värda över 40 000 kronor,
vilket händer väldigt sällan,

tas de till en förvaringsplats.
Efter tre månader övergår de
sedan i kommunens ägo.

Enligt stiftelsen Håll Sveri-

ge rent har antalet skrotbilar
i landet ökat med 30 procent
på tio år. I dag finns det över
en miljon övergivna bilar i
Sverige, visar stiftelsens
kartläggning. 

Nu vill Håll Sverige rent att
en pant införs, som ger bilä-
gare bilskrotningsersätt-
ning.

Ett liknande system med
skrotningspremie fanns i
Sverige fram till 2007. Leif
Eriksson tycker att den bor-
de återinföras.

– Den gav bra resultat och
skulle verkligen behövas, sä-
ger han.

I Värmdö har omkring 500

bilar skickats till skroten de
senaste tio åren, enligt trafi-
kingenjören Lars Kustus.

– Antalet varierar med
konjunkturen. När det är låg-
konjunktur brukar folk kasta
bort bilen och vid högkon-
junktur köper de nytt, säger
han.

Svårlöst problem
Under årets första två måna-
der har Leif Eriksson haft
mycket att göra. 18 gånger
har han behövt skriva till bil-
ägare, och i tio fall fick han
inget svar, varpå bilarna
skrotats. Det kan jämföras
med förra året, då samman-

lagt 21 bilar skickades till
skroten.

Leif Eriksson ser ingen
egentlig ljusning.

– Det här kommer att fort-
gå. Man kommer aldrig att
komma ifrån skrotbilarna.
Finns det någon annan lös-
ning, förutom skrotnings -
premien?

– Nja… Ett bra samarbete
mellan myndigheter och all-
mänhet. Och så borde folk
tänka sig för mer innan de
ställer bilen. Man kan ju fun-
dera över vem de tror ska ta
hand om den.

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

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

TOUCH

SCREEN

UPP TILL 1,8 M3

BAGAGEUTRYMME
MULTI-

UPPKOPPLAD

0,4 L/MIL

MILJÖBIL

SERVICEAVTAL

FRI SERVICE 3 ÅR

Bilarna på bilden är extrautrustade. Citroën Sverige förbehåller sig rätten till ändringar i produkt och pris. Bränsleförbrukning blandad körning fr 3,8 l/100 km, CO2-utsläpp fr 98 g/km. Erbjudandet om 
Serviceavtalet Citroën Easydrive med fri service gäller vid köp av en ny Citroën C4 Picasso eller Grand C4 Picasso  Erbjudandet Citroën Easydrive med fri service och assistans 
gäller i 3 år eller 45 000 km.

NYA CITROËN GRAND C4 PICASSO 
7 SÄTEN FR 199.900:-
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EIGOLONCHETEVIT

Leif Eriksson är trafikingenjör på Värmdö kommun och har som uppgift att kolla upp övergivna bilar. Han tycker att skrotningspremien borde återinföras.
FOTO: NIKLAS BJÖRLING

”Antalet varierar med konjunkturen.
När det är lågkonjunktur brukar folk
kasta bort bilen och vid högkon -
junktur köper de nytt.”

Ständig ström av nya bilvrak
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Vi har allt för ditt körkort!

Nu även

Moped (AM) & automatväxlad bil

Skärgårdsvägen 7, 
134 30 Gustavsberg

08-570 105 00 www.gtuab.se

Folkadoktorn
Boovägen 83, SALTSJÖ-BOO 
Bokning 08-57440770 
e-post info@folkadoktorn.se
www.folkadoktorn.se

Koordinater: WGS 84 (lat, lon):
N 59° 19.469’, E 18° 16.279’

Folkadoktorn

Självklart gäller ditt serviceavtal även hos oss
Boka tid nu! telefon: 08-574 407 70
mejl: info@folkadoktorn.se
www.folkadoktorn.se/verkstaden/boka-service
Välkommen! Service Plåtskador Vindrutebyte

VÅRERBJUDANDE under mars-april
Vid bokning av service bjuder vi på ett nytt 
pollenfilter (Värde 400-700:-)

Har du fått en plåtskada? Passa på att boka
service samtidigt så får du 20% på servicen
(Erbjudanden kan inte kombineras).

Lång väg kvar 
om cykelvägar 
ska få godkänt
NACKA 
Den regionala cykel-
plan som tas fram 
för hela Stockholms 
län flera visar att det 
kommer att krävas 
mycket arbete att nå 
upp till de nya kraven 
på utformning.

Bara några få 
procent av dagens 
cykelvägar uppfyller 
kraven.

De regionala cykelstråken 
är en del den cykelplan för 
Stockholms län som Tra-
fikverket, landstinget och 
länsstyrelsen blev klara med 
i februari.

I Nackas cykelplan ingår 
fyra sådana cykelstråk, mot 
Gustavsberg, Saltsjöbaden 
och Älta.

Men den inventering som 
planen grundar sig på visar 
att det är långt kvar tills dess 
cykelvägarna uppfyller de 
krav som planen anser bör 
uppfyllas på säkerhet och 
framkomlighet. 

På den nästan tre mil långa 
sträckan Slussen till Gustavs-
berg finns det idag framkom-
lighetsproblem var 150:e me-
ter. I många fall utgör dessa 
också olycksrisker, som räck-
en, trappor och soptunnor. 

Totalt är det bara 4,4 pro-
cent av sträckan Slussen 
– Hemmesta som uppfyller 
kraven.

I Saltsjöbaden och på väg-
arna till Älta är det ingen del 
av sträckan där cykelvägar-

na uppfyller kraven.
På vägen mellan Älta och 

Sickla finns det framkomlig-
hetsproblem var 300:e meter.

Gunilla Grudewall-Steen, 
FP, ordförande i tekniska 
nämnden vill inte säga hur 
mycket Nacka kommun 
kommer att satsa på cykel-
vägar kommande år, och 
om det räcker för att följa 
den regionala planen.

Kommunen ska istället 
satsa 20-30 miljoner kronor 
per år på alla slags cykelvä-
gar. De regionala stråken 
kommer att få en del. 

Men varför är det så liten 
del av cykelvägarna som kla-
rar de tänkta kraven?

– Vi får uppskattning av 
många som cyklar, för att vi 
prioriterar sandupptagning 
och snöröjning till exempel.

– Vi kommer att följa kra-
ven i den regionala planen, 
men vi måste också se vad 
som är rimligt. Vi kommer 
att höja nivån, men inte så 
mycket som planen föreslår. 

Säkerhet kommer att pri-
oriteras.

Många farthinder
För smala cykelvägar eller 
andra hinder leder till att 
cyklisterna tvingas till stän-
diga inbromsningar vid mö-
ten och omkörningar. Också 
en lång rad korsningar med 
bilvägar där cyklister har 
väjningsplikt och bilar kan 
komma åkande i hög fart 
utgör säkerhetsrisker. På 
många andra platser finns 
tvära kurvor, platser med 

skymd sikt och bristande 
skyltning, eller hinder som 
räcken, stolpar eller buskar. 
Också busshållplatser blir 
ett problem eftersom fot-
gängare och cyklister måste 
dela samma utrymme. 

”Osammanhängande nät”
När Nackas kommunala cy-
kelplan varit ut på samråd 
har en lång rad synpunkter 
inkommit. Många beröm-
mer arbetet, men en lång 
rad förslag på förbättringar 
finns också.

Naturskyddsföreningen 
påtalar behovet av mindre 
trafikfarliga farthinder och 
att samma underhållskrav 
ställs på cykelvägar som på 
bilvägar. 

Nacka miljövårdsråd kon-
staterar att cykelnätet trots 
planen ser ut att bli “synner-
ligen osammanhängande.”

Södertörns brandförsvar 
påpekar de många olyckor 
som sker vid busshållplatser 
och föreslår att man i cykel-
banorna placerar slingor 
som känner av när cyklister 
närmar sig och som startar 
ljud- eller lljussignaler.

Värmdö kommun ser pla-
nen som en möjlighet att 
utveckla besöksnäring med 
cykel.

Landstingets trafikför-
valtning saknar specifika 
mål i planen och hur den 
ska följas upp. Man påpekar 
också att det är viktigt att 
utbyggnaden inte försämrar 
för kollektivtrafiken.

LENNART SPETZ
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Cykelplaneförslagen i korthet

NACKA 

-

Nackas cykelplan har 
som syfte att öka fram-
komligheten för cyklis-
ter. Bland annnat tänker 
Nacka ge cyklister före-
träde när en cykelväg 
och en bilväg korsas, för 
att göra det mer attrak-
tivt att cykla. 

Men grundregeln i 
trafiken är att cyklister 
som kommer in på en 
väg från en cykelbana 
har väjningsplikt gent-
emot både gående och 

bilister. Alltså inte före-
träde, som fotgängare 
på övergångsställen, 
konstaterar polisens 
trafikgrupp i Stock-
holms län.

Resultatet kan, en-
ligt dem, bli en ökad 
risk för cyklister, om 
dessa får  företräde 
vid vissa korsningar, 
medan grundregeln 
om väjningsplikt gäl-
ler vid andra. Olycks-
riskerna för cyklister 
ökar därmed, något 
som redan är ett stort 
problem i  centrala 
Stockholm. 

De regionala cykelstråken i Nacka och Värmdö
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 Så har bilflödet minskat vid Danviksbron efter trängselskatten infördes

-16%

D A N V I K S B R O N

36 438

-14%

37 113

-6%

40 685
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-9%

39 550

-14%-14%-14%

37 27537 22737 222

39 234

43 259

år 2007 år 2008

år 2010

år 2011

år 2012

år 2013

år 2006

år 2005

år 2009

Trängselskatten infördes på försök 
mellan januari och juli 2006 och 
återkom permanent i augusti 2007. 

Minskningen av bilpassager 

jämfört med 2005.

Trafiken under ett så kallat 

vardagsmedeldygn i oktober.

Ingen 
trängsel-

avgift

222

75

NACKA/VÄRMDÖ 
Trängselskatterna 
gör att vi reser min-
dre med bil. Men 
även om fler avgifter 
är att vänta kommer 
det inte att påverka 
vårt resande i så stor 
utsträckning, tror Jo-
nas Eliasson, trafik-
forskare på KTH. 

Sedan trängselskatterna in-
fördes i Stockholm 2006 har 
Stockholmarnas bilåkande 
minskat med nästan 20 pro-
cent. Och det är en trend 
som ser ut att hålla i sig. 

– Det är klart avgifter-
na påverkar vårt resande, 
men inte mer än vad andra 

avgifter gör. Det är vad det 
i slutändan kommer kosta 
som spelar in, säger Jonas 
Eliasson.

Gräns vid 300 kronor
Inom några år är det fler 
avgifter som väntar för 
Nacka- och Värmdöborna, 
både en Skurubroavgift och, 
mest troligt, trängselskatt 
på Essingeleden. I NVP:s 
läsarpanel ställde vi frå-
gan hur mycket de två nya 
avgifterna skulle påverka 
bilåkandet. 62 procent av 
de 116 personer som svarat 
säger att deras resande inte 
skulle påverkas nämnvärt av 
fler avgifter. Men på frågan 
om var smärtgränsen går för 
hur mycket man är benägen 
att betala säger nästan 75 

procent att den uppnås vid 
300 kronor i månaden. En 
summa man snabbt kom-
mer upp i, särskilt när avgif-
terna också väntas höjas till 
en högsta nivå på 35 kronor 
mot dagens 20 kronor. 

– Det kan tänkas att en del 
kommer minska sitt resande 
betydligt, men att avgifterna 
skulle få folk att sluta resa 
me helt tycker jag låter orim-

ligt, säger Jonas Eliasson. 
Men införandet av en 

trängselskatt på Essingele-
den kommer att få effekter, 
tror han. Enligt en prognos 
Jonas Eliasson och andra 
forskare har tagit fram kom-
mer kötiden att sänkas med 
mellan 30 och 40 procent. 
Det kommer göra resandet 
mer tidsoptimerat.

– Kanske kommer vi också 

att tycka att en avgift kan va-
ra värd det, sett till tiden vi 
sparar, säger Jonas Eliasson.

Det som står klart är att 
det måste finnas bra alter-
nativ som ska motivera fler 
att ställa bilen och resa på 
annat sätt.  

– Trängselskatterna är de-
signade så att det ska få en 
så hög effekt som möjligt. Ju 
högre avgifterna blir, desto 
viktigare blir också alterna-
tiven, säger Jonas Eliasson.

Nya resmönster  
Kollektivtrafiken kommer 
att spela en större roll. Men 
just för Nacka- och Värmdö-
borna är kollektivtrafiken 
inte ett självklart alternativ 
sett till den restid man spa-
rar, menar Jonas Eliasson. 

Däremot kommer avgift- 
erna att på sikt ändra vårt 
resmönster. 

– Allt fler kommer byta 
resesätt eller åka mot andra 
målpunkter, säger Jonas Eli-
asson.

Som exempel menar han 
att vi i framtiden kommer 
att bosätta oss på platser ef-
ter hur vi vill resa. 

– Vill man verkligen resa 
med sin bil är det tänkbart 
att man kommer bosätta 
sig mer centralt för att göra 
avstånden kortare, sett till 
ökade bensinkostnader till 
exempel. Reser man kollek-
tivt är avståndet kanske inte 
lika avgörande, säger Jonas 
Eliasson. 

ANDREAS HAGELIN

Sedan trängselskatten infördes har antalet bilpassager vid Danviksbron minskat. Snart tillkommer nya avgifter, både på Skurubron och, högst troligt, Essingeleden. I NVP:s senaste läsarpanel 
svarar nästan 75 procent att de ställer bilen om avgifterna kommer att passera 300 kronor i månaden. Trafikforskaren Jonas Eliasson tror dock inte att nedgången blir så dramatisk.

Så slår vägavgifter mot bilismen
Trafikforskaren: ”Ju högre avgifter, desto viktigare blir alternativen”    

Glesare trafik med broavgift?  FOTO: JENNY FREJING
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Vår – då går tvättarna för högtryck
VÄRMDÖ
Vintern är svår mot 
bilen. Men det går att 
få bilen skinande ren 
utan att lämna in den. 
NVP träffade en ex-
pert på området som 
gärna delade med sig 
av sina bästa tips.

April, maj och juni är de 
månader som Roland Lidén 
på företaget Romitec, bil-
vårdare och specialist på 
lackskydd för bilar, har all-
ra mest att göra. Då går bil-
vårdsanläggning i Skogsbo i 
Gustavsberg för högtryck.
– Det är då folk vill få bort 
smutsen på bilen efter vin-
tern, och få den blank och 
ren inför sommaren.
Varför är vintern så jobbig 
mot bilen?

– Det är vägsaltet som sät-
ter sig på lacken, men allra 
värst är metallbitarna från 
dubbdäcken som tydligt syns 
på framför allt ljusa bilar. Ta 
kontakt med en lokal bilvår-
dare om du är det minsta 
osäker på hur du ska få bort 
dem.
Biltvätt på gatan är för-
bjudet. Så var kan man 
ställa sig och tvätta bilen?

– Det kanske finns en lokal 

tvätthall i bostadsförening-
en, eller så kan man hyra 
in sig på en GDS-hall (Gör 
det själv-hall, reds anmärk-
ning).
Är automatbiltvättar verk-
ligen så dåliga för lacken?

– Vissa hävdar att det inte 
är så, jag vill hävda att de 
alltid repar lacken och lyk-
torna. På dagens bilar är de 
flesta lyktorna av plast, och 
de blir ännu lättare sönder-
repade. När de väl blivit det 
fastnar smutsen ännu lätt-
are. Jag får ofta kunder som 
kommer till mig och ber om 
att få sina lyktor polerade.

GUSTAV GRÄNDEBY

Förbjudet att 
tvätta på gatan
I Värmdö och Nacka är 
det förbjudet att tvätta 
sin bil på gatan i tätbe-
byggda områden. Detta 
för att det förorenade 
tvättvattnet rinner ut i 
sjöar och vattendrag via 
dagvattenbrunnar. Båda 
kommunerna rekommen-
derar att man tar bilen till 
en miljöanpassad biltvätt 
eller gör det själv-hall. Bilvårdaren Roland Lidén har som allra mest att göra på våren när bilägarna vill få bilarna rena.  FOTO: NADIA ENEDAHL
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 Rolands femstegsraket – så får du bilen sommarfin
1. Utsidan: Spola av smuts-
en på hela bilen med en 
högtryckstvätt. Därefter 
sprejar du på kallavfettning 
på lacken, men gör det ba-
ra upp till dörrhandtagen. 
Annars kan avfettnings-
medlet rinna ner på insidan 
av dörren och innanför 
fönsterlisterna, då kan det 
börja rosta. Det finns två 
slags kallavfettning, är man 
privatperson skulle jag re-
kommendera den långsam-
ma, den förstör inget. 

-
ten igen, viktigt är att du 
spolar bilen nerifrån och 
upp. Då rinner inte avfett-
ningen bort.

-
kaliskt tvättmedel mellan 
tre och fem minuter, då 

löses resten av smutsen 
upp. Fungerar även 

bra för att få bort in-
sekter. 

Slutligen plockar du 
fram tvättsvampar och 
bilschampo. Det är vax och 
tvätt i ett. Börja uppifrån 
och arbeta dig neråt för 
att inte grus ska följa med 
svampen.
Tips: För att få bort vägsal-
tet räcker det oftast med 
kallavfettning. Dubbdäcks-
partiklar kräver ofta mer, 
då kan du använda en lags 
lera. Lokala bilvårdare vet 
var du kan hitta det.

2. Fönster: Här ska du an-
vända microfiberhanddu-
kar, då slipper du trafikfil-
men där man ser varenda 
drag på framrutan i efter-
hand. Två dukar räcker, 
den ena blöter du upp i en 
hink med ljummet vatten, 
och den andra torkar du 
sedan rent rutorna med.

3. Däcken: Liksom fälgar 
och fönster ska även däck-
en först genomgå en hög-
tryckstvätt. Därefter kan 
du lägga på däckglans, jag 
rekommenderar 
den matta 
framför 
den 
blanka. 

4. Fälgar: Här blir det tuffa-
re. Det finns två alternativ, 
det ena är alkaliskt rengö-
ringsmedel och det andra 
är syrebaserat. Alkaliskt får 
inte användas på polerade 
aluminiumfälgar som inte 
är klarlackerade. Då ska 
man använda syrebasera-
de istället. Lackade fälgar 
kan man använda alkaliskt 
rengöringsmedel på.

5. Insidan: Insidan tar 
du alltid sist. Men en 
sak är bra att göra 
före allt annat, och 
det är att tvätta rent 
gummimattan med 
högtryckstvätt 
och låta den torka. 
Många slarvar med 
att göra rent under mat-
tan efter vintern. Har det 
varit blött länge kan det 
börja gro svamp. Förutom 
mögelskador är det lätt att 
det börjar rosta. 

med tand- eller diskborste 
för att komma åt de små 
ytorna runt knappar, reg-
lage, klimatanläggning och 
andra svåråtkomliga ut-
rymmen. Dammsug sedan 
hela bilen, ett tips är att 
göra det med en ficklampa. 
Då ser man smutsen. 

du använda en microfiber-
handduk tillsammans med 
interiörtvätt. Observera, 
använda inte vinylglans på 
instrumentbrädan, då kan 
det reflekteras i vindrutan. 
För att få bort fläckar på 
sätena, duscha hela ytan 
så att du slipper synliga 
missfärgningar. Använd 
sedan en ren microfiber-
duk och gnugga med. Är 
fläcken svårare, då kan 
man badda en trasa med 
k-sprit och gnugga.

Den magiska leran.
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130 vanemässiga bil-
förare. 

På två veckor om-
vändes de till SL-åka-
re.

– Fördelarna borde
vara uppenbara för
alla arbetsgivare, sä-
ger Nacka kommuns
miljöutvecklare Eva
Scharin.

Projektet avslutades i de-
cember och utvärderingen
sammanställdes i januari. 

Resultatet är, enligt Nacka
kommuns miljöutvecklare
Eva Scharin, mycket positivt.

– Vi vände oss till kom-
munanställda, som dagligen
åker till och från arbetet i bil.
Många var intresserade och
466 fick chansen att vara
provåkare med SL. Personer
som av olika skäl aldrig rik-
tigt givit kollektivtrafiken en
chans. Kanske av gammal va-
na eller på grund av förutfat-
tade meningar om vad kol-
lektivresande innebär i form
av trängsel och förseningar. 

– I två veckor fick de prov-
åka med SL. 82 procent tyck-
er att det fungerade bra eller
mycket bra, och 28 procent

säger att de kommer att fort-
sätta att resa kommunalt.
Sen finns många som står
och väger, som inte bestämt
sig för om de vill fortsätta el-
ler inte.

Enligt Eva Scharin har en
del i testgruppen bland an-

nat överraskats av hur smi-
digt SL-trafiken fungerar.
Hon säger att flera uppger att
resan till och med gått snab-
bare än när de kört bil till job-
bet.
Försöket har utförts av SL,
som tjänar på att fler åker

kommunalt – går det att li-
ta på att de håller sig opar-
tiska i analysen?

– Jag litar på dem. Det
finns, som jag ser det, inga
skäl att misstro resultaten.
Resultatet ligger i linje med
andra provåkarprojekt ex-

empelvis i Göteborg. Kritik
mot SL framkommer också,
ifråga om zon- och sträckin-
delning.

Eva Scharin beskriver kol-
lektivförsöket som ett i raden
av kommunala initiativ med
syftet att minska den interna

klimatpåverkan – och hon
poängterar att inte bara mil-
jön är en vinnare om SL-re-
sandet ökar.

– Det sparar också på privat-
ekonomin. Det är dyrt att ha
bil. Om du dessutom börjar
cykla till jobbet, som vi upp-
muntrar, är de hälsomässiga
vinningarna stora. Du kom-
mer att må bättre, bli friska-
re, vilket i sin tur innebär be-
sparingar för arbetsgivaren i
form av färre sjukdagar.
Du säger att stadshuset pri-
oriterar hållbar utveckling
– tror ni att det lokala när-
ingslivet kommer ta efter? 

– Fördelarna med en fris-
kare och starkare personal
borde vara uppenbara för al-
la arbetsgivare. Och det kan
vara bra att ha framförhåll-
ning inför de problem i trafi-
ken som kommer uppstå i
samband med byggandet 
av nya Slussen, säger Eva
Scharin, och avslutar: 

– Undersökningar visar att
de som bor närmast arbets-
platsen ofta är de som åker
mest bil. Så där finns mycket
att påverka. För att uppmunt-
ra cykling till jobbet kan man
skaffa duschar, cykelgarage
och anordna lättsammare ut-
maningar på jobbet.

INGEMAR LUNDIN

TEMA BIL & TRAFIK
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Välkommen 
till oss!
Vi servar 

och reparerar
alla bilmärken!

Busstest fick 130 att parkera bilen

Fler kollegor på bussen. Efter ett projekt där 466 kommunanställda bilister fick åka gratis med SL har många fortsatt att åka
buss, till miljöutvecklaren Eva Scharins glädje. FOTO: JENNY FREJING
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NVP ENKÄT: 1. Vad säger din bil om dig? 2. Vilken biltyp skulle du vilja vara? 

Anna Bulgakova, 32, Nacka, tolk. Kör en Volkswagen Passat CC:
1.”Att jag är stressad och har mycket jobb, den är smutsig”.
2.”Jag skulle vilja vara en Audi A4.”

Daniel Jonasson, 37, Älvsjö, jobbar inom bygg. Kör en Mit-
subishi Carisma : 1.”Att jag inte tjänar bättre.”
2. ”En Ferrari! Den kan man inte lasta in barnvagnar i.”

Andreas Timmelstad, 36, Boo, it-chef. Kör en Subaru Outback:
1. ”Inte så mycket egentligen, kanske att jag föredrar en prak-
tisk bil framför häftiga detaljer.” 2. ”En kombi, märke spelar inte
så stor roll. Den är praktisk med massa utrymmen”

My Leffler, 61, Norsborg, dekormålare. Kör en Citroën Jumpy:
1. ”Den är lite ledsen eftersom att den är skitig, men den är
väl omhändertagen. Jag har bytt ut en massa delar på den.” 
2. ”Bruksbilstypen. Bilar ska bara funka, inget krångel.”
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Sms:a AKUT SYRIEN till 72 900
och skänk 50 kr så är du med och räddar liv i Syrien!

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

UTMÄRKELSE Martina Schaub och Tom Alandh får Svens-
ka Downföreningens UPP-pris 2014. Priset går till två 
personer som bidragit till att motverka fördomar och öka 
kunskapen om Downs Syndrom och delas årligen ut i an-
slutning till FN:s Internationella Downs Syndromdag. I år 
sker det på Siggesta gård på Värmdö den 22 mars. 

TEATER På fredag, den 21 mars, är det premiär för Comme-
dia dell’arte-föreställningen ”Var är boken? Ett jävla tjat” på 
Kulturama i Sjöstaden. På scenen står sex avgångselever 
från skolans fysiska teaterlinje och för regin står Micke 
Klingvall. Pjäsen spelas även den 22 mars, och ska därefter 
framföras i bland annat Tjeckien och Finland.

En prisad operaröst
NACKA 
Operasångaren  
 Tobias Westman, 
som bor i Skuru, har 
tilldelats Anders 
Walls Girestasti-
pendium på 100 000 
kronor.

Tobias Westman studerar 
andra året av tre på Ope-
rahögskolan och pengarna 
kan komma väl till pass när 
de studierna är avslutade.

– De betyder att det blir 
mycket lättare att kunna åka 
på auditions, köpa in noter 

och att delta i en masterclass 
utomlands.
Hur kom det sig att du sat-
sade på opera?

– Det intresset har funnits 
jättelänge. Pappa var intres-
serad och spelade mycket 
opera hemma, och jag bör-
jade sjunga redan i Nacka 
musikklasser.

Första huvudrollen
Musiken har varit en viktig 
drivkraft, men också  teatern 
och dramatiseringen.

Sin första huvudroll sjöng 
han i somras, i 1700-talso-
peran Peters bröllop av Jo-

hann Abraham Peter Schulz, 
under festspelen på slottet 
Sans Souci i Potsdam och 

NACKA Hertha Hillfon 
gjorde dundersuccè 
1958 och arbetade 
som keramikkonst-
när fram till bara 
några veckor före sin 
död i höstas. Pors– 
linsmuseet i Gustavs-
berg visar nu verk av 
en av Sveriges störs-
ta keramiker.

Hertha Hillfon arbetade ald-
rig för Gustavsberg, utan i 
sin ateljé i Mälarhöjden.

– Men hon är en av vå-
ra absolut största största 
konstnärer inom keramik, 
terrakotta och sten. Väldigt 
kraftfull i formen och tek-
niskt mycket skicklig, sä-
ger konsthistorikern Mailis 
Stensman, som skrev boken 
”Hertha Hillfon Minnenas 
vind”, när Waldemarsudde 
visade hennes verk 2008.

– Jag är intresserad av 
henne för att hon var så him-
la bra. Som konsthistoriker 
uppskattar jag kvaliteter. 
Som att hon kan gå upp i 

format utan att förlora i sen-
sualitet.

”Var en markering”
Bland keramikverken finns 
sandaler, porträtt på konst-
nären Rune Jansson, mun-

nar, bland annat i rödglase-
rat glas och duvor.

– Något jag absolut vill 
ha med är ett svartglaserat 
huckle, en schalett, men 
ingen människa i, som hon 
gjorde när hon valdes in i 

Konstakademin. Det var inte 
så många kvinnor i akade-
min då. Det var en markering 
mot att där var så få kvinnor, 
säger Mailis Stensman.

LENNART SPETZ

Porslinsmuseet hyllar Hertha Hillfon 

senare under Köpenhamns 
Operafestival.

– Nu ska jag sjunga rollen 
Ferrando i Cosí fan tutte av 
Mozart. Jag sjunger den på 
Sibeliusakademin i Finland. 
Så jag är där elva veckor nu i 
vår. Vid sidan om sånglektio-
ner gäller det nu att hitta ett 
konstnärskap i det teatrala. 

Nästa år kommer han att 
försöka få plats på en utbild-
ning vid något större opera-
hus.

– Jag tänker att det är lika 
bra att sikta högt och vill till 
Metropolitan och London 
och Wien, söka deras unga 
artistprogram och få göra 
mindre roller.

– Nu till att börja med 
passar Mozarts roller mig 
väldigt bra. Men lite längre 
fram skulle jag gärna ta mig 
an Puccini och Verdi. 

LENNART SPETZ
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Hertha Hillfon.         FOTO: LARS-LENNART FORSBERG

Tobias Westman.
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Konstnärer får nytt stöd: ”Viktigt beslut”
VÄRMDÖ Trots en rik 
kulturhistoria och ett 
levande konstliv har 
Värmdö hittills inte 
erbjudit något ateljé-
stöd. Men nu blir 
det ändring. Ett nytt 
beslut gör det möjligt 
för Värmdökonstnä-
rer att få hjälp med 
ateljéhyran.
Inger Anderssons är en av 
omkring 50 medlemmar i 
Ateljéföreningen G-studi-
on, som sitter i de gamla 
fabriksbyggnaderna i ham-
nen. Hennes ateljé präglas 
till stor del av blomkål. Intill 
några bitar av den riktiga 
grönsaken finns varianter 
i silikon och betong. De är 
skisser till en offentlig ut-
smyckning på en skolgård. 
Men det ligger långt fram i 
tiden.

”Man är otroligt sårbar”
Ofta är det så – konstnär-
ligt arbete tar lång tid. Att 
då inte behöva oroa sig för 
ateljéhyran kan vara en vik-
tig komponent, tycker Inger 
Anderssons konstnärskolle-
ga Mari Koort, som också är 
med i föreningen.

– Man är otroligt sårbar 
som egen företagare i kul-

turbranschen. Om man får 
ett bidrag kan man känna ett 
större lugn i produktionen 
och börja experimentera, 
säger hon.

Nu har Värmdös kultur- 
och fritidsnämnd fattat 
ett beslut i konstnärernas 
smak. Ateljéstöd införs med 
start i år för yrkesverksam-

ma konstnärer som bor och 
verkar i kommunen. Stödet 
är ett treårigt hyresbidrag 
på 10 000 kronor per år och 
400 000 kronor har avsatts 
för ändamålet. 

Inger Andersson, som 
2013 fick Värmdös nyin-
stiftade konststipendium, 
hade tidigare ateljéstöd från 

Stockholms stad. Men när 
hon flyttade till Värmdö för 
några år sedan fick hon inte 
längre hjälp med ateljéhy-
ran på 2 350 kronor. 

– Det var snopet. Så det 
är jättebra att det införs 
här också. Det är viktigt att 
konsten får finnas kvar här, 
och att den får verka på alla 

nivåer, från konsthallen och 
lokala konstnärer till out-
lets, säger hon.

Mari Koort håller med.
– Jag tror att det här är ett 

viktigt beslut för Gustavs-
bergs framtid som turistmål. 
Jag har själv flyttat hit från 
Nacka, för att komma när-
mare kulturlivet, säger hon.

Ateljéstödet har alltså 
funnits länge för konstnärer 
från Stockholm. Att införa 
det i Värmdö var Miljöpar-
tiets förslag.

– Om vi vill bygga Gus-
tavsbergs identitet och dra 
turister måste vi odla och 
vattna konstlivet, säger Filip 
Joelsson, MP, vice ordföran-
de i kultur- och fritidsnämn-
den.

Nämndens ordförande 
Fredrik Sneibjerg, FP, kan 
inte svara på varför ateljé-
stödet införs först nu, men 
tycker att det borde ha fun-
nits tidigare.

Oroas för hyrorna
– På lång sikt tror jag att det 
här kan få konstnärer att 
producera mer, så att med-
borgarna får mer konst att ta 
del av, säger han.

Samtidigt som konstnä-
rerna är glada över beslutet, 
finns orosmoln.

– Vi oroar oss i nuläget 
över vad eventuella renove-
ringar av husen skulle göra 
med hyrorna. Det konstnä-
rerna tillför platsen genom 
att finnas här måste värde-
ras på flera sätt och kan inte 
mätas enbart i hyresintäk-
ter, säger Inger Andersson.

HANNA BÄCKMAN

KULTUR & NÖJE

TORSDAGAR KL 10.30-12
SVENSKT SPRÅKCAFÉ
Gustavsbergs bibliotek. Info: 08 57048227
Brita Åkesson, Röda Korset: 
britaakesson@telia.com

MARS, APRIL
KURSSTART KERAMIK 
Tyra Lundgrens v 25. Anm, Info: 08 7894200.
www.folkuniversitetet.se/varmdo

18 MARS KL 9.30-10
SAGOSTUND 
För 3-5 år. www.bokagrupp.se/varmdo
Arr: Gustavsbergs bibliotek

19 MARS KL 19
HISTORIEBERÄTTANDETS KONST 
Folkoperans f d chef Claes Fellbom berättar.
Arr: Djurö bibliotek

20 MARS KL 19
FISKKÖPARE OCH SUMPSKEPPARE
Lars Soldeus berättar om sin nya bok. Ingarö 
bibliotek. Info: www.ingarofakta.nu
Samarr: Ingarö hembygdsförening

FAMILJEFÖRESTÄLLNINGAR
22/3 kl 14. Fickspöken. 2-6 år. Hedmans Teater.
Ungkulturhuset Gurraberg.
22/3 kl 14. Vem ska trösta Knyttet? 3-6 år. 
Teater Tittut. Gustavsbergsteatern. 60 kr. 
www.bokagrupp.se/varmdo

23 MARS KL 18
GUSTAVSBERGS BLÅSORKESTER 
Vårkonsert, Gustavsbergs kyrka.

26 MARS KL 13.30-14
BABYRIM
För 4-10 mån. www.bokagrupp.se/varmdo
Arr: Gustavsbergs bibliotek

25 MARS KL 9.30-12
LIVSNÄRA SAMTAL FÖR ÄLDRE
Tema: Mina erfarenheter av sårbarhet.
Hästhagsterassen 1. Anm: Gun M. 070-5272752, 
Gun@munck.a.se Samarr: Värmdö Röda 
Korskrets & Fören. Guldkanten

27 MARS KL 17.30-19.30
Josefin Wrangel KTH, talar om hållbarhet 
& byggande. Gustavsbergs kyrka. 
Arr: www.framtidsveckan.se

27 MARS KL 16.30
KULTURSKOLAN - ELEVKONSERT 
Gustavsbergs bibliotek

29 MARS KL 13
BOKCAFÉ 
Boktips & fika. 25 kr. Föranm. 
Arr: Gustavsbergs bibliotek

29 MARS KL 20.30-21.30
UNGKULTURHUSET GURRABERG 
EARTH HOUR – akustisk musik & stearinljus.
www.gurraberg.se, info@gurraberg.se

GUSTAVSBERGS KONSTHALL
Odelbergs v 9. 
How – Do – Know t o m 27 april
Charlotta Bellander, Johan Bjärntoft, Lo Eklöw, 
Matilda Haggärde, Li Liang.
Info: www.gustavsbergskonsthall.se

GUSTAVSBERGS PORSLINSMUSEUM
Odelbergs v 5 B.
Info: www.porslinsmuseum.varmdo.se

ARTIPELAG
DET SYNLIGA – samtida svensk fotografi.
t o m 11 maj. Info: www.artipelag.se

FILM GUSTAVSBERGS BIO
www.eurostar.se

KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN 
INFORMERAR
Arbetsstipendium för konstnärer eller kulturarbe-
tare. Att under begränsad tid arbeta med förny-
else och utveckling av sitt konstnärskap.

Särskilt kulturbidrag 
Kan sökas av kulturföreningar för insatser inom 
kulturområdet. 
Ungdomskulturstipendium 
För unga 18-25 år med konstnärlig begåvning 
eller med dokumenterat intresse.
Värmdö kommuns kulturstipendium 
För person eller grupp som gjort värdefulla insat-
ser inom kulturens område.
Info & blanketter: varmdo.se

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: Värmdö biblio-
tek, kulturenhet och kulturskola tel 570 470 00 (vxl) eller  

tel 570 356 58 eller www.porslinsmuseum.varmdo.se

Mari Koort tycker att stödet är viktigt  för Gustavsbergs framtid som turistmål. FOTO: NIKLAS BJÖRLING
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FAMILJENYTT
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.

Maria Karlsson familjeredaktör
555 266 36
familje@nvp.se

Liljas begravningar

INGRID LILJA 715 33 09
www.liljasbegravningar.se

KONTAKT: 08-546 06 100
www.svenskakyrkan.se/nacka

Nacka församling 

gudstjänster

nacka kapell
Morgonmässa 
Onsdag 19/3 8.30 

Jumalanpalvelus 
/Finsk gudstjänst
Söndag 23/3 13.00
Sanna Bäckvall, Akiko Watanabe

nacka kyrka
Kvällsmässa 
Onsdag 19/3 18.00

Högmässa
Söndag 23/3 11.00 
Carl Dahlbäck, Anna-Karin 
Johansson, Nacka Kammarkör,  
Per Rönnblom. Söndagsskola.

älta kyrka
Morgonandakt
Torsdag 20/3 9.00

Gudstjänst med våffelkalas 
Söndag 23/3 11.00
Eva-Karin Fackel, Älta Cantaton, 
Charlotte Granberg, Håkan Calmroth, 
Michel Hofmann. Söndagsskola. 
Våffelkalas efteråt. 

fisksätra kyrka
Fisksätramässa
Tisdag 18/3 18.00

Söndagsbön
Söndag 23/3 17.00 
Pia-Sophia Passmark, 
Ingemar Berglind
 Andakt Måndag 24/3 11.45 

 

forumkyrkan
Sinnesrogudstjänst

Tisdag 18/3 19.00 
Sven-Gösta Holst. Servering  
från 18.30.

Nattvardsgudstjänst

Söndag 23/3 11.00 
Karin Wiborn, Sven-Gösta Holst, 
Ingemar Berglind. Kyrkis, lunch. 

danvikshems kyrka
Gudstjänst

Söndag 23/3 13.30 
Lars Kull, AnnMarie Gustafsson, 
Liisa Mast, solist. 

 

Lunchträff Älta kyrka Tisdag 18/3 12.00

Måndag i Älta Älta kyrka Måndag 24/3 11.00 
Enkel yoga, soppa och samtal om livet och tron. 

gemenskapgemenskap

öppet forum

”Tema: Förtroendevald” Nacka kyrka Söndag 23/3 12.30 

Kom och träffa nya kyrkofullmäktige och lär dig mer om Nacka församling.

stillhet och meditation

Meditation Nacka kyrka Lördag 22/3 1o.00 Ledare: Ann Gripenlöf

Boo församling, Kyrkans hus 
Tisdag 18/3, 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. 
Onsdag 19/3, kl 08.30 Morgonmässa. Kl 15.00 Killgrupp. 
Kl 18.00 Qi gong. Kl 18.45 Frigörande andning. 
Torsdag 20/3, kl 12.00 Oasen. Kl 13.00 Finsk samtals-
grupp. Kl 19.00 Bibelgrupp. Måndag 24/3, kl 10.00 Må 
Bra-gruppen. Kl 14.00 Kyrkliga arbetskretsen. 18.00 Igna-
tiansk spiritualitet – grupp 2.  Tisdag 25/3, 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. www.booforsamling.se

Djurö, Möja och Nämdö församling
Djurö kyrka: sön 23 mars kl 10; Familjemässa. Barnkörs-
barnen medverkar. Efter mässan blir det soppa och våffla.

Saltsjöbaden församling
Tisdag 18/3, kl 11.45 Lunchmässa. Kl 13.30, Rörelse & Ro. 
Onsdag 19/3, kl 09.00 Morgonbön, Skogsö kapell. Kl 09.30 
Kyrka-För-Skola. Kl 18.30 Kvällsmässa. Kl 19.00 Ung i kyr-
kan. Torsdag 20/3, kl 09.00-12.00 Öppet hus - Babysång & 
café, församlingshemmet. Kl 15.30 Konsert, Linnéa Sallay, 
Mezzosopran/Fiol. Söndag 23/3, kl 11.00 Mässa med Saltis 
Gospel. Kl 16.00 Taizémässa, Skogsö kapell.
Tisdag 25/3, kl 11.45 Lunchmässa. Kl 18.30 Stillhet & 
Ro, Skogsö kapell. Kl 19.00 Au Pair Café. Onsdag 26/3, kl 
09.00 Morgonbön, Skogsö kapell 18.30 Kvällsmässa. Kl 
19.00 Lectio divina samtalsgrupp, församlingshemmet.
www.merasaltis.nu

Skärgårdskyrkan Värmdö
Torsdag 20/3, kl 10-13 Baby-Café. Kl  19.00 Bibelläsning 
och Bön. Fredag 21/3, kl 17-19, 10-12-åringar. Kl 19.00 
Ungdomssamling. Söndag 23/3, kl 11.00 Gudstjänst 
Ann-Charlott Westling. Musik Anders Törnberg. Söndags-
skola. Kyrkkaffe. www.skargardskyrkan.nu

  PREDIKOTURER          e-post: predikoturer@nvp.se

GRATTIS     ▼ 

Grattis Melker 17/3 på 10-årsdagen
önskar farmor och farfar.

GRATTIS ▼ 

Hipp hipp hurra!!! Filip 
fyller 7 år den 20 mars. 
Många pussar och kramar 
från hela familjen Bergman.

GRATTIS ▼ 

Grattis Lea! Som fyllde 8 år 
den 15 mars. 
Vi älskar dig! Pussar och 
kramar från mamma, pappa 
och lillasyster Tindra

GRATTIS ▼ 

Vår fina, envisa, underbara 
Denise fyllde 3 år den 18:e 
februari. Hurra, hurra! Grat-
tiskramar från mamma, 
pappa och storebror David.

GRATTIS ▼ 

Ett stort grattis Neo, som 
fyller 2 år den 18 mars. Öns-
kar gammelmormor.

GRATTIS ▼ 

Grattis Erik på din 
12-årsdag 20 mars 2014 öns-
kar morfar Krille och mor-
mor Helen i Stavsnäs.

GRATTIS ▼ 

Grattis världens snällaste, 
finaste, roligaste och mest 
fantastiska Signe på 
3-årsdagen önskar mamma, 
pappa och storasyster 
Alma!

GRATTIS ▼ 

Vår stora tjej Maya fyller 
10 år den 19 mars. En stor 
kram från pappa, mamma, 
Marcus och hela släkten.

FÖDD ▼ 

Välkommen Flora! Henrik, 
Melvin och Elviras lillasys-
ter, vår dotter, föddes på 
SÖS den 28 januari. 
Stor lycka! Stefan Svensson 
och Julia Flodkvist. 

Röda Korsets frivilliga gör livet 
lättare för många ensamma i 
Sverige – varje dag. Med ditt 
bidrag kan vi hjälpa fler.

Stöd oss med 100 kr 
genom att sms:a 
ALDRIG ENSAM till 
72 900 eller ge din 
gåva på bankgiro 
900-8004. Tack!

Ingen ska 
vara ofrivilligt 
ensam.
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kvälls 
konsert
 
Musik av bland andra Bach,  

Franck och  Dupré.

söndag 30 mars kl 18.00 nacka kyrka fri entré

gunilla tornving, 
orgel och piano

Vår käre Pappa
Svärfar och Farfar

Nils Dellgren
* 29 april 1923

Har lämnat oss i 
stor sorg och saknad

Saltsjöbaden 
den 3 mars 2014 

GÖRAN och HELEN
Victor   Emelie   Douglas

PER och KRISTINA
Sara   Ingrid   William

Släkt och vänner

Nog finns det mål och
mening i vår färd - 

men det är vägen som är
mödan värd.

Karin Boye

Begravningen äger rum
onsdagen den 16 april 

kl 14.00 i Uppenbarelse-
kyrkan, Saltsjöbaden. Efter

akten inbjudes till för-
samlingshemmet. Osa till

Söderquist begr.byrå 
tel 08-717 45 20 senast 10/4.
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DET HÄNDER KONSTUTSTÄLLNING  med Carlos Zelada på Älta 
Kulturknut. Mellan Himmel och Jord. Jag målar 
på växtpapper utan blekmedel eller andra kemi-
kalier. Färgerna jag använder framställs dels av 
mineraler, dels av växter och blommor.  Utställ-
ningen pågår tom 20/3.
  

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 19 MARS

ENSAMKOMMANDE FLYKTING-
BARN – EN RESURS. Helena 
Edberg berättar om flyk-
tingungdomarna, en ännu 
inte utnyttjad tillgång i det 
svenska samhället.
Björknäskyrkan kl 19.00. 
Fika från 18.30. Fritt inträde. 
björknäskyrkan.se

HISTORIEBERÄTTANDETS KONST
på Djurö bibliotek kl 19.00. 
Folkoperans fd chef Claes 
Fellbom pratar om historie-
berättandets konst. Fri entré. 

LIVEJAZZ på Bistro Solsidan 
kl 19.00 ikväll med Karl Olan-
dersson, trumpet. Stefan 
Gustafson, piano. Hans Back-
enroth, bas. Bo Söderberg, 
trummor. Skytte-
vägen 16 Saltsjöbaden.

TORSDAG 20 MARS

JAZZENS HISTORIA berättad av 
Jazzåboo:s experter. Kl 18.30 
i Ladan, Boo hembygdsför-
ening, Nämdöstigen 1.

FÖREDRAG av Lars G Soldéus
på Ingarö bibliotek kl 19.00. 
Lars G Soldéus berättar om 
handeln med levande fisk, 
som pågick i över tre sekel 
med början på 1600-talet. 
Gratisbiljetter hämtas på 
Ingarö bibliotek.

FÖREDRAG OCH LUNCH sill och 
goda tankar. Vi börjar 12.00 
med lunchen, sen föredra-
get som börjar runt 13.00 i 
Björknäskyrkan. Entreavgift, 
inkl lunch 100 kr. Historikern 
Gunnar Sillén berättar om 
Nackas spännande indu-
strihistoria. ”Kvarnhjul och 
fabriksskorstenar”. forum-
kyrkan.se

ANDAKT PÅ GUSTAVSGÅRDEN
Vi sjunger många kära sång-
er och umgås med kaffe och 
bullar. Arr: Gustavsberg/Ing-
arö Församling/Guldkanten.

FÖREDRAG med Gunnar Rund-
gren i Fisksätra Folkets hus 
kl 19.00. Gunnar är lantbruka-
ren som startade KRAV och 
är en av författarna till boken 
”Jorden vi äter”. Vilken mat 
och vilken jord vill vi se i 
framtiden? Fri entré. 
Arr: Saltsjöbadens Natur-
skyddsförening.

FREDAG 21 MARS

ALLSÅNG Kom och sjung med 
oss på Gustavsgården kl 
11.00. Arr: Guldkanten.

LÖRDAG 22 MARS

FÖRFATTARBESÖK på Saltsjö-
badens bibliotek, kl 15.00. 
Möt Björn Larsson, pris-
belönt, kritikerrosad och 
internationellt framgångsrik 
författare med titlar som Den 
keltiska ringen, Min frihet 
mfl. Arr: Saltsjöb bibliotek, 
Saltsjöb bokhandel.

KÖRKONSERT med Nackapella 
i  Älta Kulturknut i Älta cen-
trum kl 16.00. Kom och lyss-
na till när Nackapella sjunger 
till Benny Anderssons musik! 
Förköp biljetter: info@alta-
kulturknut.se, eller tel 773 32 
20. Arr: Älta kulturförening.

FAMILJELÖRDAG Vit med Tea-
ter Pero. Låt de allra minsta 
följa med in i en bländande 
vit värld där inga faror och 
färger finns, där allt är rent 
och prydligt. Men det enda 
man kan tänka på i en allde-
les vit värld är… rött… och 
blått… och gult… och lila... 
och rosa. Kl 15.00 på Diesel-
verkstaden. Bilj 100 kr.

SÖNDAG 23 MARS

SKAPANDE SÖNDAG - KERAMIK
Utgå från olika blommor, vi 
kavlar och formar leran som 
sedan målas i fina färgen. 
Keramiker Anna Rutz finns 
på plats med inspiration och 
vägledning. Kl 13-14.30 på 
Dieselverkstaden. För barn 
från 4 år och uppåt med en 
vuxen. Bilj 100 kr för barn, 100 
kr för vuxen.

BIO Emil & Ida i Lönneberga 
visas på Gustavsbergstea-
tern kl 13.30. Biljett 60:-. 

BIO Frost visas på Gustavs-
bergsteatern kl 15.30. Biljett 
75:-. FRån 7 år. 2D. 

BIO Divergent visas på 
Gustavsbergsteatern kl 
19.00. Biljett 85:-.   
   
MÅNDAG 24 MARS

KRETSLOPPET individen och 
politiken Hur ska vi ställa om 
och leva kretsloppsanpassat 
när vi alla är “ fossiljunkies”? 
Hur klarar vi att utveckla 
det socialt hållbara sam-
hället? Hur kan vi undvika 
att skylla på någon annan? 
Välkommen till ett föredrag 
och dialog med Pella Thiel, 
Naturskyddsföreningen. 
Kommunhusets matsal kl 18-
20. Arr: Miljöpartiet i Värmdö.

UNDERHÅLLNING och ÅRSMÖTE
med Värmdö pensionärer, kl 
14.00 på Gustavsgården.
Åsa Bergh underhåller med 
”Hyllning till Monica Zetter-
lund” i samband med mötet. 
Vi välkomnar gamla som nya 
medlemmar och bjuder på 
kaffe. Föreningen Guldkan-
ten. Arr:Guldkanten/SV.

KROKITECKNING kl 18-21 på 
Grandhotel Saltsjöbaden. 
Pris 125:-/gång.
Lärare : Carlos Danielsson.

DATORHJÄLP FÖR SENIORER
Enskild hjälp med dina  
datorproblem kl 10 -12 på
Sturevägen 12,  PRO-lokalen 
Saltsjöbaden.
   
TISDAG 25 MARS

BIO Kärlek Deluxe visas på 
Gustavsbergsteatern kl 19.00 
Biljett 85:-. Barntillåten.

TEOLOGI och FILM Hur tolkar vi 
film teologiskt, konstruktivt 
utifrån kristen tro, och vad 
kan filmen bidra med till vår 
reflektion kring vår kristna 
tro? Plats: Forumkyrkan 
Serenadv 25, Nacka kl 18.00.
www.forumkyrkan.se

LÄR DIG HJÄRT- OCH LUNGRÄDD-
NING på Gustavsgården kl 18-
21. Du kan vara avgörande 
mellan liv och död. Man är 
aldrig för gammal för att lära 
sig detta. Anm Gun Munck 
571 427 52. Arr: RödaKorset/ 
Guldkanten.

UTSTÄLLNINGAR

UTSTÄLLNING Anton Ingvars-
son ställer ut teckningar och 
målningar på Älta bibliotek 
tom 31/3. Välkomna!

HERTHA HILLFON KERAMIKER
visar sina verk på Gustavs-
bergs Porslinsmuseum. 
Utställningen pågår t.o.m 
18/5. www.gustavsbergs- 
porslinsmuseum.se
Odelbergs väg 5B.

POLITIKVECKOR Vilket parti är 
viktigast för dig? 
Under åtta veckor anordnas 
politikveckor på Nacka Fo-
rums bibliotek. Varje parti 
disponerar en vecka vardera. 
V, S, M, C, MP, KD, Nackalis-
tan och FP.

PÅ DRIFT I VARDAGSRUMMET
Möbler, textilier och föremål, 
från våra hem, har omfor-
mats och driver snart fram 
genom Dieselverkstadens 
gamla fabriksutrymmen, 
Nacka konsthall 8/3-20/4. 
Passar alla från 0-100 år. Öp-
pet må-fr 10-19, lö 10-17 och 
sö 11-17. 

HOW – DO – KNOW med 
Charlotta Bellander, Johan 
Bjärntoft, Lo Eklöw, Matilda 
Haggärde och Li Liang.
Visas i Gustavsbergs Konst-
hall tom 27/4. 

NACKA STENTRYCKERI ram & 
galleri. Stort urval av grafik 
och org. målningar från Sve-
riges konstelit. Finntorpsv 
5C, Nacka. Tel 718 24 04.

ÖVRIGT  

AL-ANON-MÖTE i Gustavsberg
Har du en anhörig eller vän 
som dricker för mycket? Vi 
träffas och stöttar 
varandra på tisdagar och 
torsdagar kl 18-19.30. Vi hål-
ler till i röda stugan på Skär-
grdsvägen 9.

IFD:S BUTIKKÄLLA Hästhags-
terrassen 1, Gustavsberg.
Fika och fynda bland kläder, 
skor, böcker, möbler porslin 
mm. Öppet 29/3 ,30/3 12-18 
samt lördag 11-18. 
www.ifd.se



SALTSJÖBADEN RODEL
I Tattby naturreser-
vat ligger en liten
mörkgrön stuga. Där
huserar Sveriges
största rodelklubb. I
vår väntar de tio vikti-
gaste minuterna i för-
eningens historia.

Saltsjöbadens Rodelklubb är
inte en vanlig förening. Klub-
ben är störst i Sverige inom
rodel, men ändå väldigt liten
sett till förutsättningarna.
Hemmaplan ligger i norska
Lillehammer, och till viss del
på en gräsplätt på Lervik-
storpsvägen på Ljusterö i Ös-
teråkers kommun. Vi åter-
kommer till det.

Den snart 60 år gamla för-
eningen som fostrat flera OS-
åkare genom tiderna står
nämligen i ett vägskäl. Den
gamla rodelbanan intill
klubbhuset har rivits, och nu
står förhoppningarna till en
40 sidor lång skrivelse till
kommunen.

700 meter lång bana
I pappersluntan hoppas
klubben få gehör för sin an-
sökan om att få hjälp att byg-
ga en ny rodelbana. Den 700
meter långa banan beräknas
i så fall kosta 15 miljoner kro-
nor att bygga.

Albert Wickman, på Salsjö-
badens Rodelklubb, sprudlar
av entusiasm när han berät-
tar om den bana som före-
ningen hoppas få finansier-
ingshjälp med.

– Femton miljoner kronor
är billigt för en betongbana.
Det bygger på att man svet-
sar samman L- och U-block.
Den kommer att vara tek-
niskt svår och följa de natur-
liga stigarna i reservatet, för
minsta möjliga inverkan på
naturen. Den går fort att byg-
ga, inom två år hoppas jag att
vi har en ny bana här.

Men då hänger det på att
Nacka kommun, Sveriges

Olympiska kommitté och
Riksidrottsförbundet hjälper
till. Och på att klubben lyck-
as sälja in idén.

– Vi har fått jättebra re-
spons av kommunens tjänste-
män, de har tyckt att det här
verkar jätteintressant. Snart
ska det bli en dragning om
det politiskt, och då är vi in-
bjudna att i tio minuter pre-
sentera varför det är så viktigt
för oss.

Flera lovande juniorer
Svante Kohala, 15, Rufus
Persson, 17, och Adam Alm,
16, är tre lovande juniorer i
rodelklubben. När de ska trä-
na får de åka bil de nio tim-
marna till Lillehammer, där
det finns en stor rodelan-
läggning.

Trots små medel lyckas
Saltsjöbadens rodelklubb
skaka fram nya åkare. Nu
finns ett dussintal lovande
juniorer i klubben. Svante

och Rufus deltog nyligen i
Junior-VM i Igels i Österrike. 

Av 42 åkare hamnade
Svante Kohala på 37:e plats.
Rufus Persson?

– Jag missade kvalgränsen
med 16 tusendelar, 16 tusen-
delar, repeterar han och ska-
kar på huvudet.
Vad gick snett?

– Svårt att säga. Lite högt
huvud kanske, säger Rufus.

– Skyll på rodeln, kontrar
Svante.

Trion siktar nu på junior-
VM nästa år. Fysiken kan de
träna hemma, och under ti-
den det inte finns några
andra alternativ än Lilleham-
mer, så är åtminstone den
snart färdigbyggda startram-
pen på Lervikstorpsvägen på
Ljusterö – en liten tröst. 

– Det är Svante Kohalas
föräldrar Hans och Ann som
bygger den på sin trädgård.
Det måste du skriva, de är
enormt viktiga och drivande

för den här klubben, säger
Albert Wickman
Vad skulle det betyda för er
att få en ny bana?
– Det skulle så klart betyda
oerhört mycket, då skulle vå-
ra ungdomar få mängdträ-
ning. Vi skulle kunna arran-
gera klubb- och juniormäs-
terskap. Vi skulle ha lättare

att få hit nya åkare. Det skul-
le bli ett lyft för hela sporten i
Sverige. 

– Albert Wickman tar ett
djupt andetag, och konstate-
rar:

– Det blir de tio viktigaste
minuterna i klubbens historia.

GUSTAV GRÄNDEBY
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SPORT
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

HOCKEYPREMIÄR Tjejsatsningen i Värmdö HC inne-
fattade inte bara de yngsta förmågorna, utan även
ett damlag. Enligt klubbens noteringar är det 44
kvinnor i nybildade laget Värmdötöserna, födda
mellan 61 och 86. I helgen spelade de ihop laget i
Trånkan Queens Cup. På bilden syns halva truppen.

Guld för Helene
Ripa i Vinter-OS
NACKA VINTER-OS Sverige
tog totalt fyra medaljer i Pa-
ralympics. Och längdskid-
åkaren Helene Ripa som
tävlar för Nacka HI, Nacka
Handikappidrottsförening,
stod för hälften av dem. I
lördags bärgade Helene Ri-
pa tillsammans med Zebas-
tian Modin ett silver i mix-
edstafetten på 4x2,5 km. Ti-
digare i veckan tog hon guld
i 15-kilometersloppet. Hele-
ne Ripa, 42, som fick ampu-
tera högerbenet i 14-års ål-
der till följd av cancer, var
jublande glad efter guldet.

– Vad skrek jag? ”Jag är
bäst”, tror jag det var. Jag
kommer faktiskt inte ihåg.
Jag blev faktiskt helt över-
lycklig, sa hon till TT.

Kälkkronorna
sist i turneringen
NACKA VINTER-OS Sveriges
kälkhockeylandslag, med så
mycket som sju spelare re-
presenterade i Nacka HI, fick
det tufft i Paralympics. Kälk-
kronorna förlorade sista
matchen om sjundeplatsen
mot Sydkorea med 2-0, där-
med hamnade de sist i tur-
neringen med fem raka för-
luster – tre under ordnarie
tid och två efter förlängning. 

– Vi gjorde allt för att und-
vika detta. Men jag tycker
ändå att vi har krupit när-
mare de andra länderna, sa
förbundskaptenen Jörgen
Lundgren till TT.

Ingarö vann och
gick upp i ettan
INGARÖ INNEBANDY Det
räckte med en poäng för In-
garö IF mot serieettan Tum-
ba GOIF, för att säkra avan-
cemanget till innebandyet-
tan. Ingarö vann och tog i
stället tre poäng hemma i
Ingarö sporthall. Matchen
böljade fram och tillbaka,
men Ingarö tillät sig inte att
hamna i underläge, och
kunde till slut vinna med
10-7. Det betyder att Nacka
Wallenstam och Värmdö IF
får ytterligare ett derby att
spela nästa säsong. 

Älta IF åkte ur
Svenska Cupen
ÄLTA FOTBOLL Älta hade
möjlighet att få möta de da-
mallsvenska lagen Koppar-
bergs/Göteborg eller Linkö-
pings FC i en kvartsfinal. Då
krävdes det seger i Svenska
Cupens  åttondelsfinal hem-
ma mot elitettanlaget IK Si-
rius. Istället blev det förlust
med 0-2, och uttåg ur cu-
pen.

NOTERATDrömmer om ny rodelbana

Den infekterade stämningen
och delade åsikterna om bord-
tennisverksamheten har plå-
gat Boo KFUM sedan i somras.
Kanske var det också därför så
många av medlemmarna tog
sig till årsmötet som förlagts
till Nacka Aula. 

Jonas Thorén i föreningens
medlingsgrupp berättar att
det kom 350 personer, varav
314 röstberättigade. Ställer
man mötet i relation till Ham-

marby IF Fotbolls årsmöte
samma dag, hade Boo dub-
belt så många deltagare.

– Det är ett svårslaget re-
kord i röstdeltagande, som
enligt uppgift tidigare bara
varit något tiotal. Med 350
närvarande var föreningens
samtliga sektioner väl repre-
senterade, säger han.

Inför mötet hade samtliga
styrelseledamöter ställt sina
platser till förfogande, och

valt att inte kandidera på
nytt. Valkommitténs krav på
den nya ordförande var att
det skulle vara en utomstå-
ende person med före-
ningskunskaper.

Före detta socialchef
Nya ordföranden blev Peter
Jansson, som för närvarande
sitter som ordförande. i
Bromma KFUK-KFUM:s sty-
relse. Utanför styrelseupp-
draget arbetar han som kon-
sult, tidigare har han varit so-
cialchef.

Enigheten kring beslutet
gjorde att en formell röst-
ning aldrig behövdes göras.

På mötet konstaterade
man också att flera frågor
kring ekonomin inte var till-
räckligt utredda för beslut,
utan att de frågorna ska tas
upp på ett extra årsmöte ef-
ter sommaren, eller till det
ordinarie årsmötet i oktober.

Oväntat lugnt årsmöte
Enligt Jonas Thorén var
stämningen god under hela
mötet, och tonläget lugnt
och sansat, mot vad han först
hade befarat.
Tror du att det här kan
bringa lite ordning i före-
ningen?

– Ja, den positiva stäm-

ningen på årsmötet med det
stora deltagandet och en av
alla ny accepterad styrelse
ger en god grund för framti-
den, säger han.

GUSTAV GRÄNDEBY

BOO FÖRENINGSLIV

Kön ringlade lång utanför Nacka Aula när Boo
KFUM hade årsmöte.  Flera hundra medlem-
mar kom för att rösta fram en ny styrelse, och
för att få lugn och ro i klubben igen.

• Bildades 1955 av konsul
Johan Sande Junior. Då an-
lades också Sveriges första
rodelbana, 250 meter.
• 11968 införde de bingospel.
Det lade grunden till en bra
ekonomi.
• Klubben har  vunnit 72
svenska mästerskap, och
deltagit i nio OS. Hans Ko-
hala och Karl Lindquist blev
OS-sexa 11992 i La Plagne,
Frankrike, i grenen Dubbel. 

Rodelklubben i
korthet

Ordförande: Peter Jansson
Ledamöter: Magnus Jahns-
son, badminton, Håkan
Thorsell, budo, Jeanette
Eriksson, innebandy, Jessi-
ca Thorelius, bordtennis
Roger Jacobsson, dans,
Karin Norman, tennis

Nya styrelsen

Årsmötet lockade hundratals medlemmar

Högsäsong för rodel är mellan mitten av oktober fram till mitten av mars. Men i år utspelar sig den viktigaste kampen nu under
våren. Från vänster på bilden: Svante Kohala, Adam Alm och Rufus Persson. FOTO: NADIA ENEDAHL

Albert Wickman är positiv.
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Femte raka segern –
nu är det nära, VHC

Fem raka segrar. 14 poäng av
15 möjliga. Vinsten mot
Tumba hemma i Ekallen in-
för 382 åskådare betyder att
Värmdö HC fått en flygande
inledning på kvalserien, och
skaffat sig ett guldläge inför

de tre avslutande matcher-
na. Stor matchhjälte blev Da-
niel Santesson som både
gjorde 1-0, och det förlösan-
de 2-0-målet i början av tred-
je perioden.

Nacka HK förlorade mot

Tyresö Hanviken med 7-3
och är därmed i praktiken av-
hängda från kvalplatsen.

Nästa omgång är på ons-
dag, då spelar Nacka hemma
mot Haninge. 

Värmdö HC spelar först på
fredag borta mot Tyresö. Vid
Värmdövinst och poängtapp
för Tumba är det klart att Vär-
mdö går upp i hockeyettan.

GUSTAV GRÄNDEBY 

NACKA HANDBOLL

Skuru hade i onsdags
chansen att koppla
greppet om andra-
platsen i Elitserien –
men matchen mot
Höör gled dem ur
händerna. Nu ser
slutspelet ut att bli
tuffare för Nackala-
get.

– Inget vidare, kom-
menterar lagkapten
Emelie Westberg.

Teoretiskt kan Skuru fortfa-
rande komma tvåa i serien.
Men om alla resultat i slu-
tomgången blir de förvänta-
de hamnar laget på tredje
plats. Det innebär att Skuru
troligtvis missar fördelen
med att spela på hemmaplan
i en avgörande semifinal-
match.

Sävehof tidigare än väntat
Dessutom innebär tredje-
platsen att laget kan få möta
Sävehof – som har två raka
förlustfria säsonger i Elitseri-
en – redan i en semifinal,
förutsatt att Partilleklubben

väljer Skuru som motstånda-
re.

– Men det tror jag inte att
de kommer att göra, säger
Emelie Westberg, som be-
skriver förlusten mot Höör
som "snöplig".

"Var för ofokuserade"
Skånskorna vann på ons-
dagskvällen med uddamålet,
23-22 (13-13). Om Skuru
vunnit, eller spelat oavgjort,
hade laget parkerat på seri-
ens andraplats inför slutom-
gången.

– Vi spelade genomgående
bra både i försvar och anfalls-
spel, men var ibland för ofo-
kuserade och då kom teknis-

ka fel. Med omkring tio-fem-
ton minuter kvar ledde vi
med tre bollar, säger hon.
Tankar om att ni ser ut att
komma på tredje plats?

– Med tanke på att vi haft
två rätt onödiga förluster
mot slutet känns det inget vi-
dare. Både matchen mot
Höör och den mot Lugi (21-
25 tidigare i mars) slutade
med snöpliga förluster. Och
det är så klart synd om vi för-
lorar hemmaplansfördelen i
en semifinal. Men det får vi
tänka på då. Först gäller att
vinna mot Spårvägen på ons-
dag. Det är viktigt att avsluta
med två poäng och ta med sig
en bra känsla in i slutspelet.
Apropå det – visst brukar
väl du leva upp extra myck-
et i slutspelstider?

– Det är det absolut bästa
som finns. Nu börjar det gäl-
la på allvar. Jag tänder alltid
till extra då, säger Emelie
Westberg.

Vill det sig riktigt illa kan
Skuru hamna på fjärde plats
i tabellen, men då krävs att
Höör slår Sävehof.

INGEMAR LUNDIN

ingemar.lundin@nvp.se

Snöpliga förlusten
ger ovisst slutspel

Höörs HK H 65 - Skuru IK
23-22 (13-13)
Skurus målskyttar:
Lina Hawia Svensson 5,
Carin Strömberg 4, Johan-
na Westberg 4, Emma
Jonsson 2, Emelie West-
berg 2, Kristin Nordström
1, Hedvig Owe 1, Linnéa
Claeson 1, Jenny Södrén 1,
Hanna Åhlén 1.

Uddamålsförlust

Stor matchhjälte för VHC blev Daniel Santesson som gjorde två mål. Bilden är från derbyt för
två veckor sedan. FOTO: NADIA ENEDAHL

VÄRMDÖ ISHOCKEY
Värmdö HC:s seger mot tabelltvåan Tumba på
söndagskvällen betyder fem poängs försprång.
Vinner de nästa match – kan kvalplatsen till et-
tan vara säkrad. 



Det var Djurö-Vindö IF:s
Hanna Eklunds, e-post till tv-
programmet, som gjorde att
flickorna i innebandylaget
fick besök av Lilla Sportspe-
geln.

NVP blev nyfikna och frå-
gade Hanna vad hon hade
skrivit. Så här löd svaret:

“Jag skrev till Lilla Sport-
spegeln att vi är ett lag som
inte vinner några matcher,
men är glada ändå och und-
rade om de kunde komma
och hälsa på. Jag tyckte att

det var jättekul att de kom
och deras övningar var
mycket roligare än den van-
liga träningen.”

Inslaget kommer att sändas

söndagen den 23 mars på
SVT:s Barnkanalen.

GUSTAV GRÄNDEBY

gustav.grandeby@nvp.se

NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 18 MARS 2014 43

SPORT

M ATCH DAGS

EUROPOOLS
NACKA STOCKHOLM

Nacka FF Stockholms Cup 2013

Ett lag Boo FF familjen

  NACKA FFDIV 2
                        mot

    HUDDINGE IFDIV 1
NACKA FF har en bonus-straff ! 

Bollpojkar: Boo FF P03 Lag 4

Onsdag 19/3 Kl.19.00 på Boovallen

  
                       

    
  
                       

    
  
                       

    

M TTTAAATATAATM
PREMIÄR

  
                       

    

TCHDAAHDTC
STOCKHOLM CUP

  
                       

    

AGSSGA
STOCKHOLM CUP

  
                       

    
  
                       

    
  
                       

    
  
                       

    
NANA
HUHU

CKA FF har en bonus-strAN

  
                       

    
 mot

ACKA FFACKAKAAA
DDINGEDDINGE

fafCKA FF har en bonus-str

  
                       

    
DIV 2FFFF
DIV 1IF IF

 ! f

  
                       

    
g 19/3 Kl.19.00 på Boo

EUR

akutttetike

Onsda

Bollpojkar

  
                       

    
g 19/3 Kl.19.00 på Boo

EUROPOOLSOPOOLSEUR
OCKHOLMCKA STAN

en.seakut

g 4: Boo FF P03 LaBollpojkar

  
                       

    
valleng 19/3 Kl.19.00 på Boo

g 4

VÄRMDÖ INNEBANDY 
Flickorna, årskull 03-
04 i Djurö-Vindö Inne-
bandy, fick besök av
Lilla Sportspegeln. 
Tack vare ett mejl.

Programledaren Stephan Yuceatak med innebandytjejerna.
FOTO: PEQUENINA SIPILÄ 

”Deras övningar var mycket roligare”

Resultat

BASKET

Division 2 Svealand norra herr

Järfälla - Akropol    95-74 
Skuru - Nacka BBK    85-99 

Järfälla 19 19 0 1732–1298 38
Huddinge 17 14 3 1547–1257 28
Nacka BBK 19 13 6 1600–1437 26
Central 18 12 6 1423–1223 24
Västerås 18 11 7 1409–1252 22
Rapatac 17 9 8 1359–1319 18
Köping 17 6 11 1196–1247 12
Akropol 20 6 14 1366–1773 12
Lidingö 18 4 14 1299–1490 8
Borlänge 19 4 15 1164–1498 8
Skuru 18 2 16 1177–1478 4

Division 2 Svealand södra dam

Arvika - Haga Haninge    63-48 
Telge Stars - Hephata    71-40 
Solstaden - Örebro    57-65 
Solstaden - Haga Haninge    58-48 
Skuru - Norrköping    69-94 

Örebro 19 17 2 1386– 889 34
Norrköping 17 15 2 1214– 819 30
Telge Stars 19 15 4 1204–1038 30
Skuru 19 14 5 1317–1051 28
Hephata 18 11 7 1124–1056 22
Solstaden 20 10 10 1249–1118 20
Katrineholm 18 7 11 929– 963 14
Blackeberg 19 6 13 930–1217 12
Haga Haninge 19 4 15 932–1177 8
Arvika 18 3 15 938–1213 6
Tensta 18 0 18 723–1405 0

Division 3 Stockholm dam

Polisen - Tureberg    74-49 
Saltsjöbaden - Solvik    36-53 

Blackeb/Spånga11 10 1 741– 455 20
Polisen 11 9 2 659– 494 18
Central 10 8 2 665– 391 16
Huddinge 12 7 5 588– 604 14
Solvik 13 6 7 576– 629 12
Tureberg 13 6 7 607– 695 12
Skuru/Nacka 12 1 11 572– 875 2
Saltsjöbaden 12 0 12 452– 717 0

HANDBOLL

Division 3 östsvenska östra herr

Hellas - Handen    28-28 
Matteuspojkarna - Tyrold    24-29 
Visby Gute - Sorunda    25-28 (12-15)

Sorunda 19 15 1 3 562 –471 31
Tyrold 19 14 2 3 625 –493 30
Matteuspojkarna1914 1 4 580 –459 29
Skogås 18 13 1 4 603 –470 27
Tumba HBK 19 9 2 8 489 –521 20

Handen 19 8 2 9 533 –522 18
Skuru 19 7 2 10 541 –563 16
Hellas 19 5 3 11 474 –522 13
Salem 18 5 2 11 468 –503 12
HK Stockholm 18 3 0 15 414 –605 6
Visby Gute 19 2 0 17 404 –564 4

Division 1 norra dam

Strand 19 17 0 2 605 –473 34
GT Söder 19 13 1 5 477 –392 27
VästeråsIrsta 20 12 1 7 489 –410 25
Nacka 19 12 0 7 456 –421 24
Team Stockholm1912 0 7 446 –414 24
Boden BK 19 10 1 8 413 –408 21
Lidingö 19 10 0 9 398 –390 20
Eskil 19 6 0 13 390 –437 12
Härnösand 19 4 0 15 393 –492 8
Ludvika 19 4 0 15 384 –530 8
Bolton 19 3 1 15 359 –443 7

Division 2 östsvenska södra dam

Tumba HBK - Skogås    23-21 
Huddinge - Järnvägen    15-16 
HK eRPing - Vadstena    26-32 
Lindesberg - Gustavsberg    20-21 

Linköping Lejon1917 1 1 532 –392 35
Gustavsberg 19 11 3 5 447 –414 25
HK eRPing 19 9 3 7 453 –443 21
Göksten 19 9 2 8 500 –471 20
Skogås 19 9 2 8 426 –405 20
Huddinge 20 9 1 10 442 –471 19
Vadstena 19 7 2 10 384 –410 16
Järnvägen 19 8 0 11 401 –457 16
Lindesberg 19 6 3 10 340 –374 15
Tyresö Strand 19 5 3 11 408 –419 13
Tumba HBK 19 5 0 14 373 –450 10

INNEBANDY

Division 2 Stockholm herr

Högalid - Ekerö IK    9-5 
Bele Barkarby - Vallentuna    23-1 
Hammarbyhöjden - Vendelsö    3-15 
TT Ungdom - Råsunda IS    15-2 
Ingarö - Tumba GoIF    10-7 

Tumba GoIF 20 16 1 3 187 –100 49
Ingarö 20 14 2 4 178 –122 44
Bele Barkarby 20 13 2 5 168 –108 41
Grimsta 20 11 1 8 132 –103 34
Råsunda IS 20 10 3 7 138 –127 33
TT Ungdom 20 9 5 6 155 –109 32

Högalid 20 9 1 10 117 –109 28
Ekerö IK 20 8 2 10 163 –156 26
Hammarbyh. 20 6 4 10 141 –152 22
Vendelsö 20 2 0 18 84 –188 6
Vallentuna 20 1 1 18 70 –259 4

ISHOCKEY

Division 1 Kvalgrupp D herr

Tyresö Hanv - Nacka    7-3 
Värmdö - Tumba    2-0 

Värmdö 5 4 1 0 23 – 9 14
Tumba 5 3 0 2 19 – 13 9
Nacka 5 1 1 3 17 – 26 5
Haninge 4 1 1 2 19 – 16 4
Tyresö Hanv 5 1 1 3 14 – 28 4



Vi söker en 
redovisningskonsult 

utöver det vanliga till en 
byrå utöver det vanliga

Nu söker vi ytterligare en resurs till vår 
redovisningsavdelning. Vi arbetar som 

konsulter inom redovisning och söker nu Dig som har 
dokumenterad erfarenhet av arbete med redovisning 
och löner, helst från byrå. Du ska tycka om att arbeta 
och vara väl insatt i redovisningsprinciper och regler 
inom vårt område. Du ska också självständigt kunna 
upprätta årsredovisningar och deklarationer.
Vi arbetar i Visma och har du erfarenhet av dessa program 
är det klart en merit. Arbetstiden kan vara från 60% till 
100%. Våra kunder är främst små till medelstora företag 
inom Stockholms län.
Vi erbjuder våra kunder full service vilket innebär allt från 
att öppna posten, göra betalningar, likviditetsplanera, 
göra budget, löner, löpande bokföring till fullt färdiga 
årsredovisningar och deklarationer. Vårt tjänsteutbud 
och vår attityd mot våra kunder gör att vi får en mycket 
nära och förtrolig relation.
Vi sitter i fräscha lokaler i Mölnvik, Gustavsberg och är 
idag 6 personer som arbetar på redovisningssidan. 
Företaget erbjuder friskvårdspeng och Rikskuponger.
Arbetet kräver att du förutom att du gillar siffror och 
självklart är noggrann, ska gilla att arbeta självständigt, 
vara effektiv, flexibel, kunna ta initiativ, ha förmåga att 
planera och vara stresstålig när så behövs. 
Har du detta får du och andra sidan ett fritt arbete med 
mycket ansvar, många utmaningar och rätt person får 
självklart en bra lön. Vi håller mycket hög kvalitet på vårt 
arbete och om du är en person som gillar att leverera 
och tycker om att arbeta är detta kanske något för dig.
Enbart svar som kan lämna referenser inom området 
kommer beaktas. 
Svar med löneanspråk till: 
AB  AV-rådgivaren, Box 111, 134 23 Gustavsberg

Svar senast 21/3-2014.

Restaurang Lillplogen
- Hemmesta Centrum -

Vi söker 
KOCK, SERVITRIS/SERVITÖR 
för omgående anställning - Heltid

Du som söker måste ha en gedigen 
erfarenhet.

För vidare information

570 206 69

BYGGMER ABBM
SNICKARE/TRÄARBETARE 

PGA ökande orderingång söker vi Kvalificerade 
snickare. Kvalifikationer inom rot, nybyggnad och 

snickeri. Vi har även plats för en lärling.

Kontakta Ulf Olsson 0733-688 601, info@byggmer.se

Arbetsmarknad

Allt som rör begagnat.
Och lite till.

Veckans klipp i Nacka!
Bilia Nacka Utrustning och miltal Förr Nu

13-Volvo V60 T5 Momentum. Aut. 2.510 mil. 269.000:- 259.000:-

11-Mini Cooper 1.6 D. 2.285 mil. 169.000:- 159.000:-

12-Volvo V60 1.6 DRIVe Kinetic. 5.060 mil. 199.000:- 179.000:-

12-Volvo V60 T4  Kinetic Aut. 5.660 mil. 198.000:- 194.000:-

12-Volvo S40 2.0 F Momentum. 2.171 mil. 162.000:- 152.000:-

10-Volvo  S40 1.6D Momentum. 4.125 mil. 149.000:- 139.000:-

11- Renault Megane 1.6  Exception 5D. 4.248 mil. 109.000:- 99.000:-

12-Volvo S40N D2 Classic II. 3.740 mil. 169.000:- 147.000:-

13-Volvo V40 D2 94g Momentum. 3.241 mil. 203.000:- 199.000:-

07-VW Passat 2.0T. FSI  Highline Herrgårdsvagn 219.900:- 214.900:-

13-Volvo XC70 D4 AWD  Momentum. 2.475 mil. 339.000:- 329.000:-

11-Lexus CT 200 H Executive. 3.675 mil. 239.900:- 219.000:-

Bilia Nacka  

Bilar & Tillbehör
Jakt hund försvunnen! Tysk 
jaktterrier vid namn Blaser 
försvann vid jakt, vid Bolviks 
camping på Värmdö, 
fredagen den 28 februari, 
svart med bruna tecken 10 
mån gammal. Lyssnar till 
namnet Hunden har chip 
märkning. Upplysningar kan 
lämnas på Tel 070-608 82 23 
Jan Johansson.

Önskar hyra p-plats vid Boda 
brygga. Tel 070-337 22 92 Tore 
Jakobsson.

DIVERSEDIVERSE

Myskankor. Äter matrester 
sniglar mm. Honorna ger 
goda ägg och söta ankungar. 
Tel 08-715 84 09.

SÄLJESSÄLJES

Bilar köpes omg: Hej köper 
det mesta inom fordon även 
defekta ring el maila så blir 
din bil såld snabbt och enkelt. 
gio860202@hotmail.com 
tel 0735-411 232 mvh Giovanni.

Akut bilbehov: Alla märken 
och modeller av intresse från 
årsm 94 -09. Något def, ej 
hinder. Hämtas! Bra betalt.
Ring 076-871 35 29.                           

Bil köpes från 99 och uppåt. 
Små fel ej hinder. Allt av in-
tresse.  Tacksam för alla för-
slag Rickard 076-265 08 87.

KÖPESKÖPES

Bilar & Tillbe-
hör

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

Äldre sportfiskeredskap:
drag, rullar, ABU, Record,
Pebeco amb. mfl. Pris enl ök.
Hämtas omg. Tel 0739-32 99 73

Gamla böcker m skinnryggar, 
antika kartor, jordglob, skriv-
bord, skinnmöbler, bords-
lampa, golvur. Tel 22 95 14.
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Sms:a AKUT SYRIEN till 72 900
och skänk 50 kr så är du med och räddar liv i Syrien!

KÖPESKÖPES

Prylmarknad

UNDERSKÖTERSKOR
dag/kväll
semestervikarier 
och servicepersonal   
till Orrens Vård & Omsorg
Vi behöver nu utöka verksamheten med fler härliga medarbetare 
och söker Dig som vill arbeta i ett glatt gäng inom hemtjänsten i Nacka 
kommun. Vi söker undersköterskor dag/kväll för tillsvidareanställ-
ning. Krav är att du har gått Vårdlinjen/social servicelinje eller 
omvårdnadslinjen. Alternativt att du läst 1400 poäng i karaktärs-
ämnen inom vård och omsorg från Komvux/Omvårdnadslyftet.  
Vi söker också semestervikarier inför sommaren och serviceper-
sonal som arbetar med städ och andra serviceinsatser för våra 
kunder. Du behärskar det svenska språket i tal och skrift och 
du har körkort. Arbetet innebär att du måste vara ansvarsfull, 
kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. Vara lyhörd för 
våra vårdtagares önskemål och kunna ge det lilla extra. Du får 
gärna vara lite äldre eftersom du då har en livserfarenhet som 
våra kunder efterfrågar. Är du intresserad så skicka gärna Cv 
och ansökan via mejl till info@orrens.se. För frågor får du gärna 
ringa Bodil Strömberg-Andersson på tel 070-228 08 81. 

Hylla bortskänkes: Billy bokhylla i 
björk med 5 hyllplan bortskänkes. 
Hämtas i Sickla.
Tel 070-762 21 24.

BORTSKÄNKESBORTSKÄNKES

Information och frågor angående
PRIVATANNONSER: 555 266 36.

Telefontid: mån 10-12, ons 9-12, tors 9-16
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MER INFORMATION PÅ  
JM.SE ELLER MOBIL.JM.SE

PORSLINSKVARTEREN 1 & 2 
NYBYGGDA HEM MED HISTORISKA ANOR

I centrala Gustavsberg, bland kulturhistorisk industri-
arkitektur och bara några hundra meter från hamnen, bygger 
JM den andra etappen av populära Porslinskvarteren. 
Här bor du modernt och bekvämt omgiven av vacker 
skärgårdsmiljö och med shopping och service på behän-
digt avstånd. Med öppna ytor, bra förvaring och balkonger 
mot den skyddade innergården blir det ett tryggt hem 
med utrymme för det mesta. Här kan du dra nytta av alla 
de fördelar som finns i en småstad med dess närhet till 
service, natur och hav, samtidigt som du har storstaden 
på bekvämt avstånd.

GUSTAVSBERG – Porslinskvarteren 1 & 2
Visning: Söndag 23/3 kl 11.30-12.30 och  
söndag 6/4 kl 11.30-12.30 Visningsbostaden på Publikvägen 27
Storlek: 2-5 rok, 46-123 kvm
Pris: 1 450 000-3 400 000 kr 
Månadsavgift: 3 160-6 120 kr
Tillträde: Preliminärt hösten 2015  
t.o.m. våren 2016 
Mäklare: Kerstin Granlund,  
08-441 57 12,  
kerstin@nytthemsthlm.se

SÄLJESSÄLJES

SÄLJESSÄLJES

Bostadsmarknad

Bostadsmarknad

Brohäll Marin är beläget på Bullandö Marina, Värmdö ca 2 mil från 
Gustavsberg. Vi söker omgående, eller enligt överenskommelse

BÅT/MOTORMEKANIKER
Vi ser helst att du har stor båtvana, gärna förarintyg eller mer. Flerårig 
erfarenhet av motorservice, felsökning/reparationer av främst inombords-
motorer. Installationsarbeten. Det är önskvärt om du har kunskaper i någon/ 
några av våra motorprogram. Det är en merit om du har kunskaper i 
engelska och data, då installationsanvisningar oftast hämtas hem från 
nätet. Självklart så är du serviceinriktad och noggrann och har ett trevligt 
sätt mot kunder och medarbetare. Arbetet är självständigt och varierande. 
Vi är ett glatt gäng som nu behöver förstärkning.

Heltid/Tillsvidare. Arbetstider: Mån-fre 7.30-16.30. Månadslön enligt gäl-
lande avtal eller enligt överenskommelse.

Vi är auktoriserade för Volvo Penta, Yanmar och Mercruiser

Kontaktperson: Peter Brohäll, tfn 571 450 45
Sänd gärna ansökan via e-post: mail@brohallmarin.se
Brohäll Marin AB, Bullandö Marina, 139 56 Värmdö

www.brohallmarin.se

Gustavsgårdens vård-  
& omsorgsboende söker

Legitimerade  
Sjuksköterskor
För dig som vill arbeta med något  
av det bästa och mest berikande  
som finns – att göra varje dag  
värdefull för de äldre i Värmdö.

Läs mer på www.varmdo.se/jobb

för sommarvikariat

FRISÖR SÖKES!
Vi på ADNERS SALONGER söker en duktig, kreativ och 
serviceinriktad frisör för ANSTÄLLNING.

VI SÖKER ÄVEN EN FRISÖR MED EGEN 
KUNDKRETS FÖR HYRSTOL. 

För mer info gå in på www.adnerssalonger.se
Ansökningar skickas till gittan@adner.se

Extramormor sökes
Supergullig unge på nio år, behöver en extramormor / alt 
studerande ibland till barnpassning. Nacka, Skogalund.
Ring 070-781 36 64 om du kan vara intresserad.

BARNPASSNINGBARNPASSNING

Information och frågor 
angående

PRIVATANNONSER: 
555 266 36.

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

CHARMIGT – BULLERBYKÄNSLA

GAVELLÄGENHET I ETAGE

Accepterat pris: 3 795 000 kr Boarea: 120 m2, 4 rok Tomtarea: 273 m2 
Adress: Älta Mossväg 26
Visning: Sön 23/3 kl. 14.00-14.45 samt Mån 24/3 kl. 19.15-19.45
Peter Ramani 0708-10 39 00

Accepterat pris: 2 095 000 kr Boarea: 94 m2, 4 rok
Avgift: 6 480 kr/mån Energiprestanda: 164 kWh/m2/år
Adress: Hasselnötsvägen 60, 1 tr Visning: Sön 23/3 kl. 14.00-14.30 
samt Mån 24/3 kl. 18.00-18.30 Jörgen Lundgren 070-749 02 08

ÄLTA / KOLARÄNGEN

ÄLTA / HEDVIGSLUND

LJUS & VÄLPLANERAD 3:A

ANGRÄNSAR MOT ALLMÄNNING

Accepterat pris: 1 375 000 kr Boarea: 78 m2, 3 rok Avgift: 4 473 kr/mån
Energiprestanda: 158 kWh/m2/år Adress: Stensövägen 7, 4 tr, Hiss
Visning: Sön 23/3 kl. 15.30-16.00 samt Mån 24/3 kl. 18.00-18.30
Peter Ramani 0708-10 39 00

Accepterat pris: 3 395 000 kr Boarea: 120 + 49 m2, 6 rok
Tomtarea: 334 m2 Energiklass: C 
Adress: Erstaviksvägen 70 Visning: Sön 23/3 kl. 13.15-14.00 samt 
Mån 24/3 kl. 18.45-19.15 Rebecca Nowicka 070-749 09 01

ÄLTA / STRANDPARKSOMRÅDET

ÄLTA / ÄLTA GÅRD 

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



Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

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

Välunderhållet gavelradhus för den som söker ett trivsamt boende i ett ljust och bra läge i populära
Östra Orminge. Renoverat kök och badrum samt inredd vind.

Accepterat pris 3 295 000 kr Rum 4 rum, varav 2-3 sovrum Boarea 108 kvm Tomt 245 kvm Byggt 1979

Energiprestanda 113 kWh/kvm år Visas Sön 23/3 12.45-13.30 Mån 24/3 17.30-18.15

Mäklare Jonas Backända 073-3460223

Saltsjö-Boo | Östra Orminge

Björkholmsvägen 23

SOL HELA DAGEN

Mycket ljus & fin 3:a med uteplats i väster. Perfekt för barnfamiljen! Välplanerat med stora sovrum
& dubbla klädkammare. Nära city med buss, cykel eller båt. Garage finns ledigt under huset!

Accepterat pris 2 995 000 kr Avgift 4 990:-/mån (inkl värme, va, kabel-TV, bredband & IP-telefoni)

Boarea 84 kvm Vån 1 av 5 (Hiss) Visas Sön 23/3 13.30-14.00 Mån 24/3 18.30-19.00

Mäklare Johan Sörman 0733-460 221

3:a Nacka | Finnboda Hamn
Finnboda Parkväg 16B

SÅLD

Accepterat pris 3 195 000 kr Rum 5 rum, varav 3 sovrum Boarea 108 kvm + 28 kvm Tomt 2 940 kvm

Byggt 1975 Energiprestanda 108 kWh/kvm år Visas Sön 23/3 14.00-14.45

Mäklare Cathrine Olofsson 070-3383523

Värmdö | Hovnoret Hovnorsbacken 10

Accepterat pris 2 495 000 kr Avgift 4 192:-/mån Boarea 89,5 kvm Vån 2 av 2

Energiprestanda 92 kWh/kvm år Visas Sön 23/3 12.15-13.00 Mån 24/3 17.30-18.00

Mäklare Lars Nordensvärd 0735-221350

3:a Värmdö | Gustavsberg Farsta Slottsvik Hjalmar Olsons väg 2



Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

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

Accepterat pris 14 500 000 kr

Boarea 243 kvm Tomt 2 071 kvm

Mäklare Lars Arvidsson 070-3205727

Nacka | Eriksvik
Fiskebovägen 12

KOMMANDE FÖRSÄLJNING

Accepterat pris 6 900 000 kr

Boarea 179 kvm + 6 kvm Tomt 944 kvm

Mäklare Lina Nordström 0733 460 229

Nacka | Älta Kolarängen
Älta Strandväg 56

KOMMANDE FÖRSÄLJNING

Accepterat pris 3 600 000 kr

Boarea 102 kvm Tomt 173 kvm

Mäklare Lina Nordström 0733 460 229

Nacka | Saltsjö-Boo
Moravägen 53

KOMMANDE FÖRSÄLJNING

Accepterat pris Enl överenskommelse

Boarea 122 kvm Tomt 351 kvm

Energiklass D

Mäklare Jonas Backända 073-3460223

Saltsjö-Boo
Månskensvägen 12

KOMMANDE FÖRSÄLJNING

Accepterat pris Enl. överenskommelse

Rum 5 rum, varav 3-4 sovrum

Boarea 120 kvm + 40 kvm Tomt 1 376 kvm

Mäklare Per Olofson 0733-460 226

Nacka | Rensättra
Rensättravägen 1B

KOMMANDE FÖRSÄLJNING

Accepterat pris Enl överenskommelse

Avgift 4 161:-/mån (inkl värme, va, kabel-tv)

Boarea 76 kvm Vån 1

Mäklare Sandra Enåsen Due 0733460227

3:a Nacka | Jarlaberg
Landåvägen 77

KOMMANDE FÖRSÄLJNING

Accepterat pris enl överenskommelse

Avgift 4 091:-/mån (inkl värme, va, kabel-tv)

Boarea 80 kvm Vån 3 av 3

Mäklare Sandra Enåsen Due 0733460227

3:a Nacka | Sickla Tallbacken
Atlasvägen 35, 3 tr

KOMMANDE FÖRSÄLJNING

Accepterat pris Enl. överenskommelse

Avgift 4 612:-/mån (inkl. v/va, kabel-tv, bredband

& tele)

Boarea 77,8 kvm Vån 1 av 2

Mäklare Daniel Eriksson 0733460222

3:a Nacka | Saltsjöbaden
Ljuskärrsvägen 15

KOMMANDE FÖRSÄLJNING

Accepterat pris Enl. överenskommelse

Avgift 5 300:-/mån

Boarea 91 kvm Vån 1 av 2

Mäklare Daniel Eriksson 0733460222

4:a Nacka | Västra Orminge
Ormingeringen 27A

KOMMANDE FÖRSÄLJNING

Accepterat pris Enl överenskommelse

Avgift 3 503:-/mån (inkl värme, va, kabel-TV &

bredband)

Boarea 73 kvm Vån 6 (Hiss)

Energiklass C

Mäklare Johan Stenis 0733460220

3:a Nacka | Finntorp
Finntorpsvägen 7, 6tr

KOMMANDE FÖRSÄLJNING

Accepterat pris Enl. överenskommelse

Avgift 4 187:-/mån (inkl värme, va, kabel-tv)

Boarea 78 kvm Vån 7 av 7 (Hiss)

Mäklare Johan Sörman 0733-460 221

3:a Nacka | Alphyddan
Alpphyddevägen 33, högst upp

KOMMANDE FÖRSÄLJNING

Accepterat pris Enl. överenskommelse

Avgift 3 300:-/mån

Boarea 45 kvm Vån 2 av 2

Mäklare Johan Sörman 0733-460 221

1,5:a Nacka | Västra Orminge
Ormingeringen 28B

KOMMANDE FÖRSÄLJNING

Kolla in några av våra 
kommande försäljningar.
PÅ FASTIGHETSBYRAN.SE/NACKA KAN DU SE ALLA våra 60 kommande försäljningar. Om du funderar 

på att byta bostad, varför inte ringa Stockholms största mäklare?



Bytes
Finnes hyresrätt i Nacka 
Strand med milsvid utsikt 
över Stockholms inlopp.
4 rum, 104 kvm, hyra 
12.025 kr. Önskas byte till rad-
hus/hus Nacka/Värmdö minst 
4 sovrum. Tel 0739-777 112.
 

BYTESBYTES

Information och frågor angående
PRIVATANNONSER: 555 266 36.

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

Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

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

Accepterat pris 1 490 000 kr

Avgift 2 533:-/mån

Boarea 47 kvm Vån 2 av 3

Energiprestanda 135 kWh/kvm år

VisasSön23/312.00-12.30Mån24/318.30-19.00

Mäklare Magnus Wangerheim 0733-460 225

2:a Nacka | Ektorp/Saltängen
Ugglevägen 27D, 1 tr

Accepterat pris 1 395 000 kr

Avgift 5 362:-/mån (inkl värme, va, kabel-tv)

Boarea 93 kvm Vån (Hiss)

Energiprestanda 110 kWh/kvm år

VisasSön23/315.00-15.30Mån24/318.30-19.00

Mäklare Daniel Eriksson 0733460222

3:a Nacka | Västra Orminge
Ormingeringen 34

Accepterat pris 1 395 000 kr

Avgift 1 746:-/mån (inkl värme, VA)

Boarea 37 kvm Vån 3 av 4 (Hiss)

Energiprestanda 151 kWh/kvm år

VisasSön23/312.00-12.30Mån24/317.30-18.00

Mäklare Daniel Eriksson 0733460222

1,5:a Nacka | Västra Orminge
Skarpövägen 7

Accepterat pris 1 995 000 kr

Avgift 3 380:-/mån (inkl värme, va, kabel-tv)

Boarea 70 kvm Vån 2 av 3 (Hiss)

Energiprestanda 120 kWh/kvm år

Visas Sön 23/3 14.00-14.30 Tis 25/3 18.30-19.00

Mäklare Daniel Eriksson 0733460222

3:a Nacka | Västra Orminge
Utövägen 25

Accepterat pris 2 950 000 kr

Avgift 3 957:-/mån (inkl värme, va, kabel-tv)

Boarea 73 kvm Vån 6 av 6 (Hiss)

VisasSön23/312.30-13.00Mån24/317.30-18.00

Mäklare Johan Sörman 0733-460 221

3,5:a Nacka | Finntorp
Becksjudarvägen 33, högst upp

Accepterat pris 1 995 000 kr

Avgift 3 862:-/mån

Boarea 58 kvm Vån 5 av 5 (Hiss)

VisasSön23/314.15-14.45Mån24/318.15-18.45

Mäklare Sandra Enåsen Due 0733460227

2:a Nacka | Jarlaberg
Diligensvägen 3, 5 tr

Accepterat pris 1 995 000 kr

Avgift 4 220:-/mån

Boarea 63 kvm Vån 3 (Hiss)

Energiprestanda 139 kWh/kvm år

VisasSön23/313.30-14.00Mån24/317.30-18.00

Mäklare Sandra Enåsen Due 0733460227

2:a Nacka | Jarlaberg
Diligensvägen 7, 3 tr

Accepterat pris 1 595 000 kr

Avgift 4 131:-/mån (inkl värme, va, kabel-tv)

Boarea 63 kvm Vån (Hiss)

Energiprestanda 141 kWh/kvm år

VisasSön23/312.30-13.00Mån24/319.15-19.45

Mäklare Sandra Enåsen Due 0733460227

2:a Nacka | Jarlaberg
Fyrspannsvägen 49

Accepterat pris 1 995 000 kr

Rum 3 rum, varav 1 sovrum

Boarea 34 kvm + 15 kvm Tomt 1 711 kvm

Visas Sön 23/3 11.00-11.45

Mäklare Lars Nordensvärd 0735-221350

Värmdö | Torsby
Torsby Vinkelväg 1

Accepterat pris 4 795 000 kr

Rum 5 rum, varav 3 sovrum

Boarea 145 kvm + 129 kvm Tomt 2 439 kvm

Energiprestanda 86 kWh/kvm år

Visas Sön 23/3 12.00-13.00

Mäklare Cathrine Olofsson 070-3383523

Värmdö | Ingarö Långvik
Fåruddsvägen 9

Accepterat pris 1 995 000 kr

Avgift 4 939:-/mån.

Boarea 72 kvm

Ring för bokning av visning.

Mäklare Michael Ahlström 0709-815 805

3:a Gustavsberg | Farstadal
Rekordvägen 7

Accepterat pris 1995 000 kr

Avgift 3 900:-/mån (inkl värme, va)

Boarea 60 kvm Vån (Hiss)

Energiprestanda 119 kWh/kvm år

VisasSön23/313.00-13.30Mån24/317.30-18.00

Mäklare Magnus Wangerheim 0733-460 225

2:a Nacka | Ekudden
Ekuddsvägen 1

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

2:A - SICKLA ALLÉ

LÄCKER PLANLÖSNING SAMT HÄRLIG UTSIKT MOT VATTNET!
Inbäddad i härlig grönska med fri utsikt mot Sicklasjön och naturen ligger denna stilrena lägenhet. 
Spännande planlösning med 3 m i takhöjd, höga fönster samt fl exibel rumsdisponering. Tillgång 
till två stora takterrasser. Sandstrand och naturen utanför huset, Sickla köpkvarter runt knuten och 
knappa 10 min till stadens puls!

■ Sickla Allé 13, 4tr      ■  1 950 000 kr/Accepterat pris       ■  Avg. 2 828 kr/mån.       ■  Boyta 47,5 kvm  
■ Söndag 23/3 kl. 12:00-12:45  Måndag 24/3 kl. 17:00-17:30      ■  Fastighetsmäklare Jessica Larsson



Bra planlösning, ljus &
balkong i västläge
Utgångspris 2.050.000 kr 
Kvm 74 Avgift 5.025 kr
Visas Sön 23/3 12.00 - 12.45
& mån 24/3 18.00-18.45  
Värmdö Jenny Svensk
08-570 308 88

FARSTADAL 3:A
REKORDVÄGEN 10

Energiprestanda 114 kWh/m², år

Modernt boende i parhus i barnvänligt område
Accepterat pris 4.895.000 kr
Kvm 141 Visas Sön 23/3 15.30-16.15 & mån 24/3 18.30-19.00
Tyresö/Älta Heléne Jernestrand 08-712 60 85

ÄLTA HEDVIGSLUND- LÖVKOJEVÄGEN 23

Energiprestanda 55 kWh/m², år Energikl C

Ljus, välplanerad gavel-
lägenhet centralt i Brunn.
Utgångspris 1.195.000 kr
Kvm 55.2 Avgift 5.013 kr
Visas Sön 23/3 12.00-12.45 &
mån 24/3 17.30-18.00
Värmdö Ulrika Andersson
08-570 308 88

INGARÖ BRUNN 2:A
MÖRTVIKSVÄGEN 6, 1 TR

Energiprestanda 159 kWh/m², år

Sälj ditt  fritidshus 
I GOTT SÄLLSKAP=
Vi hittar köparen och hjälper dig hela vägen. 
Kontakta oss på Värmdökontoret redan idag 
på tel 08-570 308 88. Välkommen!

Högt belägen mellan hav och natur. Sjöutsikt.
Utgångspris 4.795.000 kr Kvm 146+6
Visas Sön 23/3 13.00-13.45
Värmdö Susanne Rylander 08-570 308 88

NORRA INGARÖSTRAND - FÅGELVIKSVÄGEN 154

Energiprestanda 120 kWh/m², år

Nybyggt enplanshus nära bad, tennis och båtplats
Utgångspris 3.975.000 kr 
Kvm 131+17 Visas Sön 23/3 12.00-12.45
Värmdö Siw Rönnberg 08-570 308 88

SALTARÖ - SNÄCKHAMNSVÄGEN 1

Energiprestanda 49 kWh/m², år

Högt och ljust läge i omtyckt
förening, renoveringsbehov.
Accepterat pris 1.290.000 kr
Kvm 78 Avgift 4.473 kr
Visas Tors 20/3 17.30-18.00
& sön 23/3 15.00-15.30
Nacka Johan Aspenberg
08-716 25 00

ÄLTA STENSÖ 3:A
STENSÖVÄGEN 9, 5TR

Energiprestanda 128 kWh/m², år

Högt och soligt läge med stort renoveringsbehov
Accepterat pris 3.950.000 kr Kvm 134
Visas Sön 23/3 13.30-14.15 & mån 24/3 12.00-12.45
Nacka Johan Aspenberg 08-716 25 00

SÖDRA LÄNNERSTA - LÄNNERSTA GÅRDS VÄG 4

Energideklaration beställd

Smakfullt inrett parhus med utsikt över Torsbyfjärden
Utgångspris 3.750.000 kr Boyta 130 kvm
Visas Sön 30/3 12.00-12.45 & mån 31/3 18.00-18.45
Värmdö Olle Westman 08-570 308 88

HAGHULTA - HÖGTORPSVÄGEN 18

Energiprestanda 93 kWh/m², år Energikl. E

Renoverat hus på stor tomt med garage och källare!
Accepterat pris 6.450.000 kr Kvm 171+67
Visas Sön 23/3 12.00-13.00 & mån 24/3 17.30-18.15
Nacka Johan Aspenberg 08-716 25 00

ERIKSVIK - ERIKSVIKSVÄGEN 8

Energiprestanda 162 kWh/m², år

MÅSTE JAG 
SÄLJA innan 
 jag köper NYTT?
VI GER DIG SVAR OCH OBEROENDE RÅD OM DIN BOSTADSAFFÄR. 
FRÅGA OSS FÖRST! husmanhagberg.se/bostadskarriar

Sjönära 1½-plansvilla med
inredningsbar övervåning
Utgångspris 3.695.000 kr
Kvm 101 (159) + 37        
Visas Sön 23/3 12.00-13.00 &
tis 25/3 17.30-18.15
Värmdö Robert Nathanson 
08-570 308 88

NORRA INGARÖSTRAND
ANKSTIGEN 8

Energiprestanda  Beställd

Tryggad-märkningen på en bostadsrätt innebär att bostaden är besiktigad. Tryggad-märkningen på en villa innebär att fastigheten är besiktigad och försäkrad mot s k dolda fel. Läs mer om Tryggad på
www.husmanhagberg.se/tryggad eller prata med din mäklare.

Värmdö 08-570 308 88  Tyresö 08-712 60 00  Nacka 08-716 25 00

fastighetsmäklaren med nöjdare kunder=

FLER BOSTÄDER HITTAR DU PÅ husmanhagberg.seÅAR DU PPÅÄDER HITTTAFLER BOSTTÄ husmanhagberg.se
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fastighetsmäklaren med nöjdare kunder=
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ÅAR DU PPÅÄDER HITTTAFLER BOSTTÄ husmanhagberg.se
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ÄGEN 8- ERIKSVIKSVVÄERIKSVIK

Kvm 6.450.000 kr Accepterat pris 
Renoverat hus på stor tomt med garage och källar
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ÅGEL - FNORRA INGARÖSTRAND

146+6Kvm 4.795.000 kr Utgångspris 
Högt belägen mellan hav och natur
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146+6
. Sjöutsikt.Högt belägen mellan hav och natur

 

 

 

  

  
 

 
 

    

 

- LÖVKOJEVHEDVIGSLUNDALTTAÄ

4.895.000 krAccepterat pris 
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ÄG- SNÄCKHAMNSVVÄARÖTTASALLT
Nybyggt enplanshus nära bad, tennis och båtplats
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3.975.000 kr Utgångspris 
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ÄGEN 6, 1 TRTVIKSVVÄMÖR
INGARÖ BRUNN 2:A

1.195.000 krUtgångspris 
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estanda 159 kWh/m², årEnergipr

08-570 308 88
Ulrika Anderssonärmdö V
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08-570 308 88
Jenny Svenskärmdö V
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Flytta med Länsförsäkringar Länsdeklarerad betyder att

bostaden är besiktigad innan

försäljning.

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

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

ADRESS SKÄRMARÖSTRAND 25 BOAREA CA 132 M² / 5

ROK TOMTAREA 5550 M² ACCEPTERAT PRIS 9 995 000 KR

VISAS SÖ 23/3 KL 11:00-11:45  MÄKLARE ALEXANDER

EGEBRANT 070-256 06 53 TEL 070-256 06 53

VILLA VÄRMDÖ - SKÄRMARÖ
Sjötomt i bästa sydvästläge med stor brygganläggning och

inga grannar. Strategisk läge i skärgården och hus i

toppskick.

ADRESS RENMOSSEVÄGEN 20 BOAREA CA 51 M² / 3 ROK

ACCEPTERAT PRIS 1 850 000 KR

VISAS SÖ 23/3 KL 11.30-12.15

MÄKLARE ERIKA WALLNER TEL 070-162 70 85

FRITIDSHUS - VÄRMDÖ ÄLVSALA
Fint fritidshus i populära Älvsala med kvällssol och närhet till

buss, bad och Bulladö Marina. Fin trädgårdstomt med plan

gräsmatta samt inbyggd altan med tak. Båtplats ingår.

ADRESS ÄLVSALAVÄGEN 9 BOAREA CA 35 M² / 2 - 3 ROK

TOMTAREA 1961 M² ACCEPTERAT PRIS 1 600 000 KR

VISAS SÖ 23/3 13.00 -14.00, MÅ 24/3 17.30-18.00

MÄKLARE ERIK HARDER TEL 070 - 162 72 07

FRITIDSHUS VÄRMDÖ - ÄLVSALA
Fritidshus med fint läge i härlig skärgårdsmiljö nära

Bullandö. Barnvänligt nära badstrand och båtbryggor.

ADRESS BODA BYVÄG 15 BOAREA CA 180 M² / 7 ROK

ENERGIPRESTANDA 75 KWH/M² ÅR TOMTAREA 1922 M²

ACCEPTERAT PRIS 5 995 000 KR VISAS SÖ 23/3 KL 11:30-

12:15 MÄKLARE MARCUS FOLMER TEL 070-226 91 53

VILLA VÄRMDÖ - BODA BY
Stor villa med härligt sydvästläge. Fin utsikt över havet.

Gästhus, varmgarage, förtur till egen båtplats, nära till buss.

Att bo i Boda är en livsstil som erbjuder fridfullhet och tyst-

nad men ändå närhet till storstan med direktbuss/skolbuss.

ADRESS BULLANDÖ SEGLARBY 20 BOAREA CA 111 M² / 5

ROK ACCEPTERAT PRIS 4 475 000 KR VISAS SÖN 23/3

13:00-13:45 MÄKLARE MARCUS FOLMER TEL 070-2269153

VILLA/FRITIDSHUS - BULLANDÖ
Trivsam skärgårdsbostad mitt i populära Bullandö Seglarby.

Bostaden lämpar sig för såväl permanent som fritidsboende

och erbjuder bästa söderläge. Öppen planlösning, högt till tak

samt stora fönsterpartier vilket skapar ljus och känsla av

rymd. Eget garage samt förtur till båtplats.

ADRESS HOVSLAGARVÄGEN 37 BOAREA 69.5 M² / 2 ROK

ENERGIPRESTANDA 159 KWH/M² ÅR

ACCEPTERAT PRIS 1 875 000 KR AVGIFT 4 325 KR/MÅN

VISAS SÖ 23/3 14.30-15.15, MÅ 24/3 17.30-18.00

MÄKLARE MARCUS FOLMER TEL 070-226 91 53

2:A HÄSTHAGEN - GUSTAVSBERG
Välplanerad bostadsrätt med terrass/miniträdgård i bästa

sydvästläge. Här ligger solen på större delen av dagen till

kvällen. Bostaden ligger i ett lugnt, naturnära och

barnvänligt område. Nära till buss, skola, affärer,

restauranger, badsjö och inte minst härliga promenadvägar.

ADRESS SKÄGGMANS VÄG 3 BOAREA CA 60 M² / 3 ROK

TOMTAREA 2473 M² ACCEPTERAT PRIS 2 300 000 KR

VISAS SÖ 23/3 11.30 - 12.30

MÄKLARE ERIK HARDER TEL 070 - 162 72 02

FRITIDSHUS VÄRMDÖ - LILLSVED
Sjönära fritidshus i vacker skärgårdsnatur vid Lillsvedviken

med utsikt över Saxarfjärden. Samfälld brygga nedanför

fastigheten med egen båtplats. Gäststuga och förråd.

ADRESS HÄSTHAGSTERRASSEN 15

BOAREA CA 122 M² / 4 ROK

MÄKLARE MARCUS FOLMER TEL 070-226 91 53

4:A HÄSTHAGEN - GUSTAVSBERG
Bostadsrättsradhus belägen i populära och barnvänliga

Hästhagen. Nära till allt. Ljus lanlösning med kök,

vardagsrum, badrum samt ett sovrum på övre plan.

Undervåning med stor tvättstuga, bra förvaringsmöjligheter,

ett badrum samt ytterligare två sovrum. Såld före visning!
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Flytta med Länsförsäkringar Länsdeklarerad betyder att

bostaden är besiktigad innan

försäljning.

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

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

ADRESS ALPHYDDEVÄGEN 6, 2 TR BOAREA CA 96 M²

ENERGIPRESTANDA 124 KWH/M² ÅR 

ACCEPTERAT PRIS 3 150 000 KR AVGIFT 4 891 KR/MÅN

VISAS SÖ 23/3 13.00-13.45, MÅ 24/3 17.30-18.00

MÄKLARE OLOF EDELSVÄRD TEL 0701-62 73 95

4:A NACKA - ALPHYDDAN
Rymlig lägenhet med inglasad balkong åt söder. Moderna

materialval och stambytt badrum och WC. Stenkast från

Sickla Köpkvarter, goda kommunikationer, natur och bad.

ADRESS SETTERWALLS VÄG 4, 6 TR BOAREA CA 61 M²

ENERGIPRESTANDA 166 KWH/M² ÅR

ACCEPTERAT PRIS 1 995 000 KR AVGIFT 2 916 KR/MÅN

VISAS SÖ 23/3 14.30-15.15, MÅ 24/3 18.30-19.00

MÄKLARE OLOF EDELSVÄRD TEL 0701-62 73 95

2:A NACKA - FINNTORP
Nyrenoverad lägenhet 2014. Balkong i väster. Stambytt

badrum.100 Mbit/s bredband ingår i avgiften. Nära shopping,

natur, bad och Sickla Köpkvarter. Ca 8 min till Slussen.

ADRESS SICKLA ALLÉ 69, 3TR BOAREA CA 85 M² / 3 ROK

ENERGIPRESTANDA 94 KWH/M² ÅR

ACCEPTPRIS 3 850 000 KR AVGIFT 4 739 KR/MÅN

VISAS SÖ 23/3 13.00-14.00, MÅ 24/3 17.15-17.45

MÄKLARE OLA NIKLASSON TEL 076-7872485

3:A NACKA - SICKLA ALLÉ
Modern lägenhet i attraktivt kvarter med öppna härliga ytor.

Två balkonger, en mot söder och sol hela dagen samt en

inglasad balkong mot norr. Hiss och garage i huset.

ADRESS TORSVÄGEN 67 BOAREA CA 81.4 M²

ENERGIPRESTANDA 102 KWH/M² ÅR

ACCEPTERAT PRIS 1 795 000 KR AVGIFT 3 842 KR/MÅN

VISAS SÖ 23/3 13.15-14.00, MÅ 24/3 18.30-19.00

MÄKLARE OLOF NORDSTRÖM TELE 070-162 76 90

2:A SALTSJÖBADEN/NEGLINGE
Rymlig och trevlig lägenhet med attraktivt läge i

Saltsjöbaden. Nära natur, bad, mataffär, bageri och

kommunikationer. P-plats ingår i avgiften.

ADRESS SJÖKVARNSBACKEN 6 3TR BOAREA CA 64 M²

ENERGIPRESTANDA 135 KWH/M² ÅR

ACCEPTERAT PRIS 2 795 000 KR AVGIFT 4 218 KR/MÅN

VISAS SÖ 23/3 11.30-12.30, MÅ 24/3 18.15-18.45

MÄKLARE OLA NIKLASSON TEL 076-7872485

2:A NACKA - SALTSJÖQVARN
Mycket trevlig lägenhet i utmärkt skick med inglasad

balkong, modern utrustning av hög kvalité. Populärt och

sjönära område med goda kommunikationer till Söder.

ADRESS SJÖKULLENS VÄG 3 BOAREA CA 53 M²

ENERGIPRESTANDA 92 KWH/M² ÅR

ACCEPTERAT PRIS 1 795 000 KR AVGIFT 2 249 KR/MÅN

VISAS SÖ 23/3 12.00-12.45, MÅ 24/3 17.30-18.00

MÄKLARE OLOF NORDSTRÖM TELE 070-162 76 90

2:A SALTSJÖBADEN/NEGLINGEÖN
Bo med havet som granne i denna helrenoverade tvåa med

Villakänsla men med alla de prakiska fördelar som medföljer

en bostadsrätt. P-plats ingår i avgiften.

ADRESS TALLSTIGEN 5 TOMTYTA 3058 M²

ACCEPTERAT PRIS 990 000 KR

VISAS SÖ 23/3 14.45 - 15.45 

MÄKLARE ERIK HARDER TEL 070 - 162 72 07

TOMT VÄRMDÖ - STAVSNÄS / HÖL
I härlig skärgårdsmiljö ligger denna högt belägna naturtomt i

Höl, strax söder om Stavsnäs. Gångavstånd till badsjö och

nära till saltsjön. Drygt en kilometer till Stavsnäs med affär

och kommuniktioner.

ADRESS BUDDES GRÄND 7, VÅN 2/3 BOAREA CA 94 M²

ENERGIPRESTANDA 128 KWH/M² ÅR

ACCEPTERAT PRIS 3 175 000 KR AVGIFT 6 539 KR/MÅN

VISAS SÖ 23/3 12.30-13.15, MÅ 24/3 17.30-18.00

MÄKLARE JONAS NORÉN TEL 076-7872762

3.5:A NACKA - JÄRLA SJÖ
Mycket rymlig och välplanerad bostad i fint skick med ett

utmärkt läge i området. Grönskande innergård och viss

sjöglimt från vinterträdgården.  Hiss finns.
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1 995 000 KR T PRISACCEPTERAAT

166 KWH/M² ÅRANDA ENERGIPRESTTA

ÄG 4, 6 TR ALLS VWWASETTERADRESS 

 

 0701-62 73 95TELÄRD 

SÖ 23/3 14.30-15.15, MÅ 24/3 18.30-19.00

2 916 KR/MÅNVGIFT A1 995 000 KR 

166 KWH/M² ÅR

CA 61 M²BOAREA ÄG 4, 6 TR 

  

en bostadsrätt. P-plats ingår i avgiften.

illakänsla men med alla de prakiska fördelar som medföljerV

Bo med havet som granne i denna helrenoverade tvåa med

TSJÖBA2:A SALLT

 92 KWH/M² ÅRANDAENERGIPRESTTA

 SJÖKULLENS VADRESS

 

en bostadsrätt. P-plats ingår i avgiften.

illakänsla men med alla de prakiska fördelar som medföljer

Bo med havet som granne i denna helrenoverade tvåa med

TSJÖBADEN/NEGLINGEÖN

 92 KWH/M² ÅR

 CA 53 M²BOAREAÄG 3VVÄ

  

. P-plats ingår i avgiften.kommunikationer

, bad, mataffärSaltsjöbaden. Nära natur

Rymlig och trevlig lägenhet med attraktivt läge i

TSJÖBAD2:A SALLT

102 KWH/M² ÅRANDAENERGIPRESTTA

ÄGEN 67TORSVVÄADRESS 

 

. P-plats ingår i avgiften.

, bageri och, bad, mataffär

Rymlig och trevlig lägenhet med attraktivt läge i

TSJÖBADEN/NEGLINGE

102 KWH/M² ÅR

CA 81.4 M²BOAREA 

 

, Gustavsberg Centrum, 08-562 889 50, VärmdöVVä

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

 

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

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

 OLOF NORDSTRÖM MÄKLARE

 SÖ 23/3 12.00-12.45, MÅ 24/3 17.30-18.00VISAS

 1 795 000 KR T PRISACCEPTERAAT

 

.searmdo.Bobutik@lansforsakringar

 070-162 76 90TELE OLOF NORDSTRÖM 

 SÖ 23/3 12.00-12.45, MÅ 24/3 17.30-18.00

 2 249 KR/MÅNVGIFTA 1 795 000 KR 

  

OLOF NORDSTRÖM MÄKLARE 

SÖ 23/3 13.15-14.00, MÅ 24/3 18.30-19.00VISAS 

1 795 000 KR T PRIS ACCEPTERAAT

 

070-162 76 90TELE OLOF NORDSTRÖM 

SÖ 23/3 13.15-14.00, MÅ 24/3 18.30-19.00

3 842 KR/MÅNVGIFT A1 795 000 KR 



ACCEPTERAT PRIS 2 995 000 kr. TOMT 1 149 m² (friköpt). VISAS Sö 23/3 12.00-13.00. Må 24/3 17.30-18.00.
Backamovägen 4b. NACKA Niklas Norlin 08-556 184 30.

KUMMELNÄS 3 rok, 60 kvm

Gästhus Generös byggrätt Braskamin Renoverat kök
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ACCEPTERAT PRIS 6 495 000 kr. TOMT 1 225 m² (friköpt). Plan gräsmatta & stor härlig terrass. EP 84 kWh.
VISAS Sö 23/3 13.30-14.30. Må 24/3 19.00-19.30. Gustavsviksvägen 20 A. NACKA Emma Bivstedt 08-556 184 46.

ERIKSVIK 2 plan, 6 rok, 192+3 kvm, byggt 2007

Modernt & stilrent 4 sovrum Garage Nära naturen, bad- & båtliv
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ACCEPTERAT PRIS 4 695 000 kr. TOMT 1690 m² (friköpt). Högt läge och flera härliga uteplatser. EP 183 kWh.
VISAS Sö 23/3 15.00-16.00. Må 24/3 18.00-18.30. Ringleksvägen 36. NACKA Emma Bivstedt 08-556 184 46.

ERIKSVIK 6 rok, 129 kvm

Charmigt hus med naturen inpå knuten Fyra sovrum & två sociala ytor
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 7 690 000 kr. TOMT 771 m² (friköpt). EP Beställd. VISAS Sö 23/3 14.00-15.00. Må 24/3
17.30-18.00. Talluddsvägen 70 A. NACKA Angelica Gedlund 08-556 184 33.

BJÖRKNÄS 6 rok, 147 kvm

Byggt 2007 Modern stil Charmigt uthus Intill badsjö Centralt
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 395 000 kr/bud. TOMT 3 012 kvm Tomtarea 3 012 m² (friköpt). Tomten: hörntomt, naturtomt..
EP F. VISAS Sö 23/3 12.00-12.45. Ejderdunsvägen 3b. VÄRMDÖ Alexander Cardley 0708 365 580.

INGARÖSTRAND 4 rok, 64 kvm

Gångavstånd till havet Hörntomt Båtplats
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 495 000 kr/bud. TOMT 2 245 kvm . EP F. VISAS Sö 23/3 12.00-13.00. Knutsvägen 13.
VÄRMDÖ Magnus Wångrell 0708 84 25 11.

INGARÖ/HANSKROKA 4 rok, 105 kvm

Nära sjö och hav Skyddad trädgård Öppen planlösning
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VARUDEKLARERAT*

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



ACCEPTERAT PRIS 1 995 000 kr. AVGIFT 3 009 kr/mån. EP 168 kWh. VISAS Sö 23/3 14.00-14.45. Må 24/3
18.30-19.00. Beckasinvägen 45 A. NACKA Caroline Baarsen 08-556 184 43.

SALTÄNGEN 2 rok, 50,5 kvm

Balkong i söderläge Genomgående bostad Stort vardagsrum
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ACCEPTERAT PRIS 2 295 000 kr/bud. TOMT 2 350 kvm . VISAS Sö 23/3 13.45-14.30. Kvarnbacksvägen 11.
VÄRMDÖ Magnus Wångrell 0708 84 25 11.

VÄRMDÖ/SALTARÖ 3 rok, 63 kvm

Nära bad och natur Isolerat gästhus om ca 21 kvm Härlig trädgård
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 395 000 kr. AVGIFT 3 143 kr/mån. VISAS Sö 23/3 12.30-13.00. Må 24/3 18.45-19.15. Västra
Finnbodavägen 1. NACKA Angelica Gedlund 08-556 184 33.

SALTSJÖQVARN 2 rok, 58 kvm

Gott skick Strax intill kajen Gränsen till Södermalm
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PRIS 1 696 000 kr. AVGIFT 1 691 kr/mån. EP 116 kWh.
VISAS Sö 23/3 14.00-14.30. Må 24/3 17.30-18.00.
Atlasvägen 45. NACKA Carina Larsson 08-556 184 34.

SICKLA 1 rok, 36 kvm
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AVGIFT 4 426 kr/mån. Musikvägen 4, 1tr. NACKA
Maria Fjellner 08-556 184 38.

LILLÄNGEN 55+ boende, 2 rok, 62 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

Anmäl ditt intresse och bli medlem i Ikano Förmån 

så får du möjlighet att välja lägenhet först. 

Ikanobostad.se/gustavsberg. 

Bli medlem 
och få förtur!

Nya bostadsrätter i klassisk designmiljö
Nära hamnen i Gustavsberg ligger den gamla porslins fabriken. Nu bygger 
vi på Ikano Bostad nya lägenheter på samma klassiska designmark – med 
säljstart sommaren 2014.

PORSLINSFABRIKEN
GUSTAVSBERG BRF DREJA

© StigLindberg/BUS



Lantligt och idyllsikt belägen villa

Ingarö Skälsmara

Visas - sön 23/3 kl 13.30-14.15 & mån 24/3 kl 18.00-18.30 Ep 154 kWh/ m²

ommunikationer till Stockholm, gångabusshållplats med goda k
Insynsskyddad hörntomt i söderläge med plana y

at badrum, gästhus med bastu samt ett isolervervrum, nyrenoa till fem soyrf
t belägen villaLantligt och idyllsik

i ö / kl

vstånd till bad och båtplats.ommunikationer till Stockholm, gånga
tor och en stor härlig terrInsynsskyddad hörntomt i söderläge med plana y

at badrum, gästhus med bastu samt ett isoler
a familjen. Rymliga sällskapsy med gott om plats för den stort belägen villa

å / kl

vstånd till bad och båtplats.
a ass med pool. Närtor och en stor härlig terr

age. garat dubbelat badrum, gästhus med bastu samt ett isoler
, tora familjen. Rymliga sällskapsy

Jan Lundqvist e:   Mäklar4 595 000 kr Pris: 
, T180 + 30 m²a: t, Boyägen 2vSignal

AA MED POOL I VVAMLIG VILLYYM”R

070 791 76 46 el: TJan Lundqvist 
3 015 m²omt: , T

JÖ”ÄRGÅRDSMILCKER SKKÄ

²
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Västra Orminge - Ormingeringen 36, nb
Accepterat pris: 1 895 000 kr Avgift: 5 362 kr Hiss: Ja
Visning: sön 23/3 kl 12:00-13:00, mån 24/3 kl 17:30-18:00
EP: 110 kWh/m²/år Gunilla Lundstedt 0707-770 432

4:a / 93 m²

Västra Orminge - Ormingeringen 8 A
Accepterat pris: 1 350 000 kr Avgift: 3 533 kr Hiss: Nej
Visning: sön 23/3 kl 13:30-14:30, mån 24/3 kl 18:30-19:00
EP: 165 kWh/m²/år Gunilla Lundstedt 0707-770 432

2:a / 60 m²

Västra Orminge - Skarpövägen 25, 1 tr
Accepterat pris: 1 225 000 kr Avgift: 2 739 kr Hiss: Ja
Visning: sön 23/3 kl 15:00-16:00, mån 24/3 kl 19:30-20:00
EP: 183 kWh/m²/år Gunilla Lundstedt 0707-770 432

1:a / 37 m²

Värdecheck
hos Ticnet

när du bokar en 
kostnadsfri värdering 
och Provuppvisning

före 31/3 2014. 
Värde 300:-

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  

UNIHOME
08-747 78 90  

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

Kontakt: johanna@unihome.se   
0735-43 13 28

Företagens Marknad

KONTORSRUM
1 eller flera uthyres i 
Lännersta (första mån 1:-).  
Tel 070-715 93 93

UTHYRESUTHYRES
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Sms:a AKUT SYRIEN till 72 900
och skänk 50 kr så är du med och räddar liv i Syrien!

Information och frågor angående
PRIVATANNONSER: 555 266 36.

Telefontid: mån 10-12, ons 9-12, tors 9-16
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Strands Fönsterputs
Släpp in ljuset!   50% i skatteavdrag

0760 - 47 07 66   www.strandsfonsterputs.se

Välgjorda 
arbeten utföres

Telefon 08-645 47 90
Vi tillämpar ROT-avdrag

FÖNSTERPUTSFÖNSTERPUTS

FÖNSTERPUTSFÖNSTERPUTS

Allt inom Flytt och Flyttstäd
Beställ nu och få paketpris!
Ring 072-332 04 99 eller
maila info@nackaflyttstad.se 
för kostnadsfri offert!

FLYTTFIRMORFLYTTFIRMOR

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

ELINSTALLATIONERELINSTALLATIONER

nvp.se

CONTAINERS
Uthyrning och försäljning.

Kyl/Frys/Förrådscontainers.
www.consale.com

08-571 621 20

CONTAINERCONTAINER

Vill du renovera ditt kök, eller unna dig ett nytt badrum?  
Vi hjälper dig att förverkliga dina drömmar…

Hembyggarna i Nacka AB 
tel 070-921 5223 • info@hembyggarna.se

Skarp hantverkskompetens till bra pris
ROT-avdrag kan användas. Vi har F-skattsedel.
www.hembyggarna.se

Brunn Eko-Värme AB
Specialister på borrning 
i skärgården.
Egna sjötransporter.

www.bevab.nu    info@bevab.nu

Ska du bygga?
Vi bygger arkitektritade hus, utför om- och 
tillbyggnader mm. Titta in på vår hemsida:

www.byggmer.se

FÖR DIN TRYGGHET 
OCH GARANTI ANLITA ETT

FÖRETAG SOM VARIT ETABLERAD
SEDAN 1993 OCH TÅL ATT

JÄMFÖRAS

Saltsjöbadens Kakelbutik AB
www.saltsjobadenskakel.se

08-776 21 00 • 070-576 21 00

GARAGEPORTSPECIALISTEN HJÄLPER 
DIG ATT HITTA RÄTT GARAGEPORT

Tel 08-776 21 00 • 070-576 21 00

Din Lokala Byggare
Snickar-Allan

Om- och tillbyggnader, 
grunder, stödmurar m.m

Allan 070-5945433
Referenser finns

F-skatt

J Christensen AB

- Allt inom bygg 
- och våtrum 

Tel 0708-420 571

BYGGARE 

HVS
Hammarby Verktyg & Sliperi AB

Vi slipar sågklingor, hyvelstål, 
fräsar och borrar i HM och HSS.

Tel: 08-6425455
www.hammarbyverktyg.se

Allfixeriet i Nacka 
Behöver du hantverkshjälp?

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

målar - kaklar/plattsätter.

Tel 070-717 22 81

- Nyproduktion 
- Om & Tillbyggnad

- Kök & Bad mm
      Tel Tomas 070-766 23 42 
            Peter 070-766 23 43

Helsvenskt byggföretag svensk 
kvalite med svenska priser.

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

BRUAB
– IDÉSNICKARN –

Bygg • Idé & Inredning 
med känsla och kvalitet.

Spec: ”Compact living” lösningar
08-57034541, 0708-370791

SNICKARE/
PLATTSÄTTARE

 

Diicon A.T. AB
070-88 77 203

BYGGNADSARBETENBYGGNADSARBETEN

ECOBOX - Genial & enkel avloppsrening utan kemikalier.

Ecobox Small 1 klarar av nordiska förhållanden

och uppfyller samtliga ställda reningskrav.

Ecobox tar vid där kommunal vattenrening inte 

är ett alternativ. Vi är återförsäljare av Ecobox.

LAROS
LARS ROSANDER AB 08-570 295 55

För information:   

www.la-ros.se / laros@telia.com

AVLOPPSARBETEAVLOPPSARBETE

Yrke & Hantverk

nvp.se

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

Andersson B 

TVÄTT & STRYKNING
Allt inom tvätt inkl mattvätt.

www.anderssontvatt.se    
Ring: 08-649 84 73

KEMTVÄTTKEMTVÄTT

Jag finns i Nacka och ger support på

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

KREATIV 
IT-SUPPORT*
ITIT

Advokat Håkan Ullberg -  av 
Arvs-, bodelnings- och testamentsrätt. Boutredningar. Lång erfarenhet.
Tel 58 400 300, 070-624 49 99. Midskeppsgatan 19, Hammarby Sjöstad, 
120 66 Stockholm och Snösundsundsvägen 45, 134 66 Ingarö

ADVOKATERADVOKATER

Vi hjälper Er med bokföring, lön, bokslut och inkomsdeklaration.
 Kontakta vår VD Anna Larsson för ett kostnadsfritt möte:

via e-post: anna.larsson@cre   Tel direkt 08-522 599 04

Tel 08-574 117 50 www.bravolins.se

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

BOKFÖRINGBOKFÖRING

Tjänster & Service

SICKLA 
TAND-

AKUTEN
Atlasvägen 37 B
Tel 716 40 81

Helg- och kvällsöppet.
Fri barntandvård.

Ansl. till Försäkringskassan.

Vi tar emot nya,
akuta och

tandvårdsrädda
patienter.

Även implantatbehandling.
Kvällsöppet. Fri barntandvård.

TANDLÄKARETANDLÄKARE

Psykolog & Konsult
Barn, Vuxna & Företag.

Tidsbokning: 0703-952645 
olof.rehn@igloo.se

www.igloo.se

PSYKOLOGERPSYKOLOGER

Specialister

nvp.se

• Inköp/Matlagning/Ledsagning
• Montering av möbler
• Flytt/Bortforsling (ej RUT/ROT)
• Data/IT(ej RUT/ROT)

Vi hjälper dig med nästan allt

RING 08-642 20 30
www.seniorbemanning.net

RUT & ROT med seniorer!

• Trädgårdsskötsel/Gräsklippning
Rensning av rabatter

• Hantverkare/Snickeri/Elarbeten
• Städning/Fönsterputs

(ej RUT/ROT)
(ej RUT/ROT)

Healing, Reading 
tidigare liv m.m.

Kontakta ditt certifierade 
medium Crister Widengren, 

070-8358201
www.cristerheladig.com

Pettersson´s Foderbod

Försäljning av Lantdjursfoder
även Ekologiskt. Till fjäderfä, 
får och getter samt tillbehör.

Öppet Lör 10-14 el enl ök

Dalängsvägen 3, Värmdö
0768-556135

petterssonsfoderbod@hotmail.se

oderbodFsson´setterP

0768-556135
mdöärVVä3,en gäDalängsv

Öppet Lör 10-14 el enl ök

.etter samt tillbehörr.h gfår oc
ill fjäderfä,Tiskt.goloven Ekääv

odersfv Lantdjursäljning aaörF

oderbod@hotmail.sessonsffopetter

DIVERSEDIVERSE

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

20-150 m2 kontor intill Nacka Forum. 
Flexibel planlösning. 
Trevlig kontorsgemenskap. Välplanerat 
och i gott skick. P-plats ingår. 
Tel 08-39 55 60, libeno@libeno.se

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.

895 kr+moms/kvadratmeter inklusive grundvärme.

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

nvp.se
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KUNGÖRELSE

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

senast den 15 april 2014.

KUNGÖRELSEDELGIVNING 
BESLUT OM UPPHÄVANDE AV VATTENSKYDDSOMRÅDE 
VÄRMDÖ KOMMUN
Länsstyrelsen i Stockholm har beslutat om upphävande 
av vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter för 
enskild grundvattentäkt i Gustavsberg inom fastigheten 
Gustavsberg 1:7 i Värmdö kommun. Beslutet träder i kraft 
den 11 april 2014. Handlingarna finns tillgängliga hos 
Länsstyrelsen i Stockholm, Hantverkargatan 29 samt hos 
Värmdö kommun, Samhällsbyggnadskontoret i Gustavs-
berg. Beslutet finns även på Länsstyrelsens webbplats 
under kungörelser. Eventuellt överklagande ska skriftligen 
ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 9 april 2014.

Kungörelse

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

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

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

Fax 570 199 95

Hästkroken 19, 139 36 Värmdö

VVS ARBETENVVS ARBETEN

LAGER & MAGASIN
Flyttningar

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

715 86 36

TRANSPORTERTRANSPORTER

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

ECO GRÄV AB

Rot-avdrag   Försäkringar   F-skatt

info@ecograv.se         ecograv.se

TRÄDPLOCKAREN
I STOCKHOLM

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

Täppan ab

Trädfällning
Saltsjö-Boo

Tel 715 39 35, 
0736-24 26 02

www.anund.nu
• Gräsklippning • Trädfällning
• Stubbfräsning • Grävning
• Sandsopning
• 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

•  Målningsarbeten
GARANTI

 Takomläggningar

 Putsfasader

 Snickerier

 Målerier

JUST NU!
FRI FÖNSERTVÄTT 
Vid beställning av 

nytt tak!

             Svenska Tak & Fasad

 www.svtak.se
  070-754 75 40

Innehar F-skatt  & ansvarsförsäkring

SE HIT VILLAÄGARE!

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

Utnyttja
Rutavdraget!

50%

C & J Allservice HB

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

STÄDNINGSTÄDNING

STÄDNINGSTÄDNING

PER ERIKSEN 
Plåtslageri & Bygg

073-617 33 05
www.pepb.se

PLÅTSLAGERIARBETEPLÅTSLAGERIARBETE

PERSIENNER
Markiser Fönstertätning

Reparationer

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

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

Utför allt inom måleri.
Fritt hembesök & offert.

Ring 0708-701931
www.ormingemaleri.com

Orminge Måleri AB

Medlem i SMS
Kostnadsfri offert. Innehar F-skattsedel

070-735 31 70

Mörtnäs Måleri

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

Björn Pettersson
Målerifirma

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

Värmdöviks Måleri

Ring oss för fri offert 
070-743 00 30

Medlem i SMS

MÅLNINGMÅLNING

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

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

BYGGLUDDE
ALLT INOM PUTS & MURNING

Skorstenstätning 
Braskaminer

070-775 45 04
08-571 546 17

ALLT INOM ELDSTÄDER
Kostnadsfri besiktning. 

Kontakta gärna oss! 
Tel 070-697 28 48 

www.skorstenskungen.se

MURAREMURARE

Ulf Mårtenssons Golv

Specialitet golvslipning 

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

GOLVGOLV

Information och frågor 
angående

PRIVATANNONSER: 
555 266 36.

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

CLEANSWEDEN

GÖR VÅRFINT I DIN TRÄDGÅRD! 

Maskinell sandsopning och gräsklippning med 

abonnemang. Vi klipper gräs vid enstaka 

tillfällen eller med abonnemang för hel säsong.

Fastighetsskötsel, häckklippning, bortforsling 

av löv, ris, grovsopor m.m. 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%

Maskinell sandsopning och gräsklippning med

GGÖR VÅVÅÅRFFINTNT I GÖR VÅRFINT I  

 

  

Maskinell sandsopning och gräsklippning med

DIN TTRÄRÄÄDGÅGÅÅRD!DIN TRÄDGÅRD! 

 

  

     www.facebook.com/f
sölj osssF

ilsson 0735-323 933, kennet_forvaltning@hotmail.comNennet K

 ETT KOSTNADSRÖFRING 

fastighetsbolag mm är välkomna att höra av sig.

Även BRF och av löv, ris, grovsopor m.m. 

Fastighetsskötsel, häckklippning, bortforsling

tillfällen eller med abonnemang för hel säsong.

abonnemang. Vi klipper gräs vid enstaka 

Maskinell sandsopning och gräsklippning med

 

 

  

B        www.facebook.com/forvaltningsserviceA
s

ilsson 0735-323 933, kennet_forvaltning@hotmail.com

ESÖKMBITT HEFR ETT KOSTNADS

fastighetsbolag mm är välkomna att höra av sig.

Även BRF och 

Fastighetsskötsel, häckklippning, bortforsling

tillfällen eller med abonnemang för hel säsong.

abonnemang. Vi klipper gräs vid enstaka 

Maskinell sandsopning och gräsklippning med

Vi V oommbebeessöörjrjejeer
RUTUTR --avavdvdrdraraag

%550%0%

nvp.se



 TISDAG 18/3

6.00 Rapport. 
6.05 Regionala nyhe-
ter i sammandrag. 
6.25 Gomorron Sverige. 
10.00 Fråga doktorn. (R) 
10.45 Skavlan. (R) 
11.45 Stjärnor hos Babben. (R) 
12.45 Vicious. (R) 
13.05 Sverige. (R) 
13.35 Husdrömmar. (R) 
14.35 Tärningen är kastad. 
16.05 Gomorron Sverige samman-
drag. 
16.35 Återfl yttarna. 
17.00 Vid lägerelden. 
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 Ryttareliten. 
21.00 Saknad. 
22.00 Kadaffi  – ondskans furste. 
23.30 Rapport. 
23.35 Solisten. 
1.30–6.00 Nattsändningar.

8.05 Slaget om At-
lanten – under andra 
världskriget. (R) 
9.00 SVT Forum. 
16.00 Rapport. 
16.05 SVT Forum. 
16.20 Vetenskapens värld. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Slaget om Atlanten – under an-
dra världskriget. 
18.50 Lenas resor. (R) 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 20 minuter. 
20.00 Korrespondenterna. 
20.30 Kultur i farozonen. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.15 Fråga kultureliten. 
23.00 Bored to death. (R) 
23.30 Sápmi sessions. (R) 
0.00–5.00 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. 
11.00 How I met your mother. (R) 
12.00 Junior Masterchef Australia. 
13.00 Project runway. 
14.00 Lyxfällan. 
15.00 Top model. 
16.00 The real housewives of Beverly 
Hills. 
17.00 How I met your mother. 
18.00 Junior Masterchef Australia. 
19.00 Top model Sverige. (R) 
20.00 Smekmånaden. 
22.00 Renées rubriker. 
23.00 Sex and the city. 
0.10–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Malou efter tio. 
11.35 Hem till gården. 
12.45 Holby city. 
14.00 Good wife. (R) 
14.55 Modern family. (R) 
15.25 Trinny och Susannah stylar om 
Norge. (R) 
15.55 Farmen. (R) 
16.25 Det stora fyndkriget. (R) 
17.00 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 Jättebästisar. 
21.30 The Millers. 
22.00 Nyheterna. 
22.30 Lokala nyheter. 
22.35 Sport. 
22.50 Väder. 
23.00 Farmen. (R) 
23.30 Bloopers. 
0.00–4.45 Nattsändningar.

6.00 Britain’s best dish. 
6.45 Kära Susan. 
7.10 Frasier. 
7.35–8.00 Cougar 
town. 
8.30 America’s funniest home videos. 
9.00 Grey’s anatomy. (R) 
9.55 Private practice. 
10.50 Sjunde himlen. 
11.45 Desperate housewives. 
12.40 Mike & Molly. (R) 
13.10 Ellen DeGeneres show. 
14.05 Frisörakuten. 
15.05 Vänner. (R) 
16.05 Biggest loser. 
17.05 Grey’s anatomy. 
18.00 Mike & Molly. 
18.30 Vänner. 
19.30 The Big bang theory. 
20.00 Arrow. 
21.00 The Big bang theory. 
21.30 Mom. 
22.00 Suburgatory. 
22.25 Cougar town. 
22.55 The Big bang theory. (R) 
23.25–6.00 Nattsändningar.

 ONSDAG 19/3

6.00 Rapport. 
6.05 Regionala nyhe-
ter i sammandrag. 
6.25 Gomorron Sverige. 
10.00 Go’kväll. (R) 
10.45 Återfl yttarna. (R) 
11.15 Vid lägerelden. (R) 
11.45 Familjehemligheter. (R) 
12.35 Ryttareliten. (R) 
13.35 Mästarnas mästare. (R) 
14.35 Robins. (R) 
15.05 Spelar du ikväll? (R) 
16.20 Gomorron Sverige samman-
drag. 
16.50 Strömsö. 
17.30 Sverige idag. 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 
18.10 Regionala nyheter. 
18.15 Go’kväll. 
19.00 Kulturnyheterna. 
19.15 Regionala nyheter. 
19.30 Rapport. 
20.00 Uppdrag granskning. 
21.00 Hundra procent bonde. 
21.30 Kobra. 
22.00 Tränarens himmel och helvete. 
22.30 Brott och straff. (R) 
23.00 Tänk till med Dewide. 
23.15 Rapport. 
23.20 På väg till Malung. 
23.50 London River. 
1.15–6.00 Nattsändningar.

8.05 Slaget om At-
lanten. (R) 
9.00 SVT Forum. 
16.20 Kultur i farozonen. (R) 
16.50 Korrespondenterna. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Kalla kriget under ytan. 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 20 minuter. 
20.00 Twintip: Högre än himlen. 
20.30 Programmen som förändrade tv. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.15 Attending Sverige. 
22.40 Babel. (R) 
23.40 Världarnas krig. (R) 
0.35–5.00 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. 
10.05 The real housewives of Atlanta. 
11.00 How I met your mother. (R) 
12.00 Junior Masterchef Australia. 
13.00 Project runway. 
14.00 Lyxfällan. 
15.00 Top model. 
16.00 The real housewives of Beverly 
Hills. 
17.00 How I met your mother. 
18.00 Junior Masterchef Australia. 
19.00 Top model Sverige. (R) 
20.00 The mentalist. 
21.00 Efterlyst. 
22.00 Chicago fi re. 
23.00 Sex and the city. 
0.10 The real housewives of Beverly 
Hills. (R) 
1.10–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Malou efter tio. 
11.35 Hem till gården. 
12.45 Holby city. 
13.55 Good wife. (R) 
14.50 Modern family. (R) 
15.20 Trinny och Susannah stylar om 
Norge. (R) 
15.50 Farmen. (R) 
16.25 Det stora fyndkriget. (R) 
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. 
19.15 Lokala nyheter. 
19.20 Vädret. 
19.30 Farmen. 
20.00 Sveriges mästerkock. 
21.00 Helt sjukt. 
22.00 Nyheterna. 
23.00 Farmen. (R) 
23.30–4.45 Nattsändningar.

6.00 Britain’s best dish. 
6.45 Kära Susan. 
7.10 Frasier. 
7.35–8.00 Cougar 
town. 
8.30 America’s funniest home videos. 
9.00 Grey’s anatomy. (R) 
9.55 Private practice. 
10.50 Sjunde himlen. 
11.45 Desperate housewives. 
12.40 Mike & Molly. (R) 
13.10 Ellen DeGeneres show. 
14.05 Frisörakuten. 
15.05 Vänner. (R) 
16.05 Biggest loser. 
17.05 Grey’s anatomy. 
18.00 Mike & Molly. 
18.30 Vänner. 
19.30 The Big bang theory. 
20.00 Tunnelbanan. 
21.00 Grey’s anatomy. 
21.55 Scandal. 
22.55 The Big bang theory. (R) 
23.20 2 1/2 män. 
23.50 Criminal minds. 
0.50–6.00 Nattsändningar.

 TORSDAG 20/3

6.00 Rapport. 
6.05 Regionala nyhe-
ter i sammandrag. 
6.25 Gomorron Sverige. 
10.00 Go’kväll. (R) 
10.45 Hundra procent bonde. (R) 
11.15 Uppdrag granskning. (R) 
12.15 Strömsö. (R) 
12.55 10 saker du inte visste om. (R) 
13.15 Tjockare än vatten. (R) 
14.15 Sepideh. (R) 
15.45 Gomorron Sverige sammandrag. 
16.15 Minnenas television. (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 Plus. 
22.00 Debatt. 
22.45 Generation plastik. 
23.15 Rapport. 
23.20 Husdrömmar. (R) 
0.20 Ryttareliten. (R) 
1.20 Kobra. (R) 
1.50 Kulturnyheterna. 
2.05–2.35 Sverige. (R) 
3.10 Smartare än en femteklassare. 
4.10 Strömsö. (R) 
4.50–6.00 Nattsändningar.

8.05 Kalla kriget un-
der ytan. (R) 
9.00 SVT Forum. 
16.20 Klokast i klassen. (R) 
16.35 Agenda. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Kalla kriget under ytan. 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 20 minuter. 
20.00 Vuxen. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.10 Hockeykväll. 
22.45 Den nya människan. 
0.30 Twintip: Högre än himlen. (R) 
1.00–5.00 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. 
10.05 The real housewives of Atlanta. 
11.00 How I met your mother. (R) 
12.00 Junior Masterchef Australia. 
13.00 Project runway. 
14.00 Lyxfällan. 
15.00 Top model. 
16.00 The real housewives of Beverly 
Hills. 
17.00 How I met your mother. 
18.00 Junior Masterchef Australia. 
19.00 Top model Sverige. (R) 
20.00 Lyxfällan. 
21.00 Blacklist. 
22.00 How I met your mother. 
23.00 Sex and the city. 
0.10 The real housewives of Beverly 
Hills. (R) 
1.10–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Malou efter tio. 
11.35 Hem till gården. 
12.10 Skidskytte: Da-
mernas sprint. 
13.55 Trinny och Susannah stylar om 
Norge. (R) 
14.30 Farmen. (R) 
15.10 Skidskytte: Herrarnas sprint. 
17.00 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 Sveriges mästerkock – vad 
hände sen? 
21.00 Fuskbyggarna. 
22.00 Nyheterna. 
23.00 Farmen. (R) 
23.30 Bloopers. 
0.00 Hawaii fi ve - 0. (R) 
1.00–4.45 Nattsändningar.

6.00 Britain’s best dish. 
6.45 Kära Susan. 
7.10 Frasier. 
7.35–8.00 Cougar 
town. 
8.30 America’s funniest home videos. 
9.00 Grey’s anatomy. (R) 
9.55 Private practice. 
10.50 Sjunde himlen. 
11.45 Desperate housewives. 
12.40 Mike & Molly. (R) 
13.10 Ellen DeGeneres show. 
14.05 Frisörakuten. 
15.05 Vänner. (R) 
16.05 Biggest loser. 
17.05 Grey’s anatomy. 
18.00 Mike & Molly. 
18.30 Vänner. 
19.30 The Big bang theory. 
20.00 Köksmästarna. 
21.00 Berg & Meltzer i Amerika. 
22.00 Person of interest. 
23.00 The Big bang theory. (R) 
23.25 2 1/2 män. 
23.55 Criminal minds. 
0.50–6.00 Nattsändningar.

FREDAG 21/3

6.00 Rapport. 
6.05 Regionala nyhe-
ter i sammandrag. 
6.25 Gomorron Sverige. 
10.00 Go’kväll. (R) 
10.45 Minnenas television: Björn Af-
zelius. (R) 
12.00 Debatt. (R) 
12.45 Plus. (R) 
13.45 Antikrundan. (R) 
14.45 Kobra. (R) 
15.15 Lilyhammer. (R) 
16.00 I princip bris. (R) 
16.10 Gomorron Sverige samman-
drag. 
16.40 Columbo. 
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 Stjärnor hos Babben. 
21.00 Skavlan. 
22.00 Mord i paradiset. 
22.55 Rapport. 
23.00 Suits. (R) 
23.45 Tjockare än vatten. (R) 
0.45 Antikrundan. (R) 
1.45 Hundra procent bonde. (R) 
2.15–6.35 Nattsändningar.

8.05 Kalla kriget un-
der ytan. (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 Hajen – fi lmen som förändrade 
världen. (R) 
18.50 Lenas resor. 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 20 minuter. 
20.00 Ai Weiwei – The Fake case. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.15 Hunger. 
23.50 Fråga kultureliten. (R) 
0.35–5.00 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. 
10.05 The real housewives of Atlanta. 
11.00 How I met your mother. (R) 
12.00 Junior Masterchef Australia. 
13.00 Project runway. 
14.00 Lyxfällan. 
15.00 Top model. 
16.00 The real housewives of Beverly 
Hills. 
17.00 How I met your mother. 
18.00 Junior Masterchef Australia. 
19.00 Hasselhoff – en svensk talk-
show. (R) 
20.00 Masterchef USA. 
22.00 Vantage point. 
23.45 The real housewives of Beverly 
Hills. (R) 
0.45–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Malou efter tio. 
11.35 Hem till gården. 
12.45 Holby city. 
14.00 Good wife. (R) 
14.55 Modern family. (R) 
15.25 Trinny och Susannah stylar om 
Norge. (R) 
15.55 Farmen. (R) 
16.25 Det stora fyndkriget. (R) 
16.55 Fuskbyggarna. (R) 
17.50 V75 klubben. 
17.55 112 – på liv och död. (R) 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheterna. 
19.15 Lokala nyheter. 
19.20 Vädret. 
19.30 Postkodmiljonären. 
20.00 Let’s dance. 
21.30 Welcome to Sweden. 
22.00 Nyheterna och sport. 
22.15 Vädret. 
22.25 Let’s dance, forts. 
22.40 Modern family. 
23.10 Bloopers. 
23.50–4.50 Nattsändningar.

6.00 Britain’s best dish. 
6.45 Kära Susan. 
7.10 Frasier. 
7.35–8.00 Cougar town. 
8.30 America’s funniest 
home videos. 
9.00 Grey’s anatomy. (R) 
9.55 Private practice. 
10.50 Sjunde himlen. 
11.45 Desperate housewives. 
12.40 Mike & Molly. (R) 
13.10 Ellen DeGeneres show. 
14.05 Frisörakuten. 
15.05 Vänner. (R) 
16.05 Biggest loser. 
17.05 Grey’s anatomy. 
18.00 En stark äventyrsresa med 
Morgan & Ola-Conny. (R) 
19.00 Köksmästarna. (R) 
20.00 America’s funniest home videos. 
21.00 The Big bang theory. 
22.00 Jagad. 
0.35 Flashpoint. 
1.35 Scandal. (R) 
2.35–6.00 Nattsändningar.

 LÖRDAG 22/3

6.35 Sverige. (R) 
7.05 Debatt. (R) 
7.50 Uppdrag gransk-
ning. (R) 
8.50 Återfl yttarna. 
9.20 Vid lägerelden. 
9.50 Go’kväll. (R) 
10.35 Vicious. (R) 
11.00 Husdrömmar. (R) 
12.00 Ryttareliten. (R) 
13.00 Mästarnas mästare. (R) 
14.00 Vintermagasinet. 
15.00 Fotboll. Kvartsfi nal 1. 
17.00 Radiohjälpen: Världens Barn 15 år. 
17.05 Lilyhammer. 
17.50 Helgmålsringning. 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 
18.15 Go’kväll. 
19.00 Sverige. 
19.30 Rapport. 
19.45 Sportnytt. 
20.00 Smartare än en femteklassare. 
21.00 Robins. 
21.30 Breathless. 
22.15 Whip it. 
0.05–6.45 Nattsändningar.

5.00–5.55 Nyheter. 
8.10 Hajen. (R) 
9.00 Rapport. 
9.05 Agenda. (R) 
9.50 Det söta livet. (R) 
10.00 Rapport. 
10.05 Grön glädje. (R) 
10.30 20 minuter. (R) 
11.00 Rapport. 
11.05 20 minuter. (R) 
12.05 Rapport. 
12.10 20 minuter. (R) 
13.10 Vetenskapens värld. (R) 
14.10 Babel. (R) 
15.10 Ai Weiwei – The Fake case. (R) 
16.10 Rapport. 
16.15 Twintip: Högre än himlen. (R) 
16.45 Vuxen. (R) 
17.45 Sápmi sessions. (R) 
18.15 Atlantis. 
19.00 Soul power. 
19.55 Panik i byn. (R) 
20.00 Soul power bonus – Emeli Sandé. 
21.40 Treme. 
22.40–5.00 Nattsändningar.

6.00 Nanny. 
6.30 Alla älskar Raymond. (R) 
7.25 Jims värld. (R) 
9.15 Top model Australien. 
10.20 Pretty little liars. 
11.20 The new normal. 
12.15 Shah’s of Sunset. 
13.15 I’m having their baby. 
14.15 Undercover bridesmaid. 
16.00 Nashville. 
17.00 The Goldberg’s. 
17.30 How I met your mother. 
18.00 Masterchef USA. (R) 
20.00 Talang Sverige. (R) 
21.00 How I met your mother. (R) 
21.30 Pluras kök Sicilien. 
22.45 Faster. 
0.45–6.00 Nattsändningar.

6.00–7.58 Barnpro-
gram. 
6.00 Bananer i pyjamas. 
6.10 Svamp-Bob Fyr-
kant. (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 Bröderna Fluff. 
7.58 Nyhetsmorgon. 
11.30 Bygglov. (R) 
12.30 Sportcentralen. 
12.55 Skidskytte: Damernas jaktstart. 
13.45 Sportcentralen. 
15.25 Skidskytte: Herrarnas jaktstart. 
16.15 Sportcentralen. 
16.30 Welcome to Sweden. (R) 
16.55 Sveriges mästerkock. (R) 
17.55 Keno. 
18.00 Vinnare V75. 
19.00 Nyheterna. 
19.10 Sporten. 
19.25 Vädret. 
19.30 Postkodmiljonären. 
19.55 Lotto, Joker och Drömvinsten. 
20.00 Gladiatorerna. 
21.30 Valentine’s day. 
22.00 Nyheterna. 
22.05 Vädret. 
22.15 Valentine’s day, forts. 
0.10–5.00 Nattsändningar.

6.00 Ultimate Spider-
Man. 
6.25 Good luck Charlie. 
6.50 Shake it up. 
7.15–8.05 Once upon a 
time. 
8.55 The neighbors. 
9.20 Malibu country. 
9.45 Top 20 funniest. (R) 
10.40 Extreme couponing. 
11.10 En stark äventyrsresa med 
Morgan & Ola-Conny. (R) 
12.10 Tunnelbanan. (R) 
13.10 Äntligen helg! (R) 
14.05 Söder om Folkungagatan. (R) 
14.35 Suburgatory. (R) 
15.05 Mom. (R) 
15.35 The Big bang theory. (R) 
16.30 Ishockey. SHL. Kvartsfi nal. 
20.00 America’s funniest home videos. 
21.00 Rude tube. 
21.30 Sex and the city 2. 
0.25 Gremlins. 
2.30–6.00 Nattsändningar.

 SÖNDAG 23/3

6.45 Antikrundan. (R) 
7.45 Minnenas televi-
sion: Björn Afzelius. 
9.00 Landet runt. (R) 
9.45 Go’kväll. (R) 
10.30 Skavlan. (R) 
11.30 Stjärnor hos Babben. (R) 
12.30 Smartare än en femteklassare. 
13.30 Kobra. (R) 
14.00 Hundra procent bonde. (R) 
14.30 Robins. (R) 
15.00 Fotboll. Kvartsfi nal 3. 
17.00 Radiohjälpen. 
17.05 Breathless. (R) 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 
18.15 Landet runt. 
19.00 Sportspegeln. 
19.30 Rapport. 
20.00 Mästarnas mästare. 
21.00 Lilyhammer. (R) 
21.45 Vicious. 
22.10–6.00 Nattsändningar.

8.30 Programmen 
som förändrade tv. 
9.00 Rapport. 
9.05 Grön glädje. (R) 
9.30 Attending Sverige. (R) 
9.55 Anslagstavlan. 
10.00 Rapport. 
10.05 Gudstjänst. 
10.50 Kampen om kronan. (R) 
11.00 Rapport. 
11.05 Fråga kultureliten. (R) 
11.50 Kultur i farozonen. (R) 
12.20 Rapport. 
12.25 Korrespondenterna. (R) 
12.55 Hästkrafter. (R) 
13.00 Twintip: Högre än himlen. (R) 
13.30 Vem vet mest? (R) 
16.00 Rapport. 
16.05 Soul power. (R) 
17.00 UR. 
18.00 Judarnas och muslimernas ge-
mensamma historia. 
18.55 Mitt i naturen – tittarfi lm. 
19.00 Världens natur. 
20.00 Babel. 
21.00 Aktuellt. 
21.15 Agenda. 
22.00 Sportnytt. 
22.10–5.00 Nattsändningar.

6.00 Nanny. 
6.30 Alla älskar Raymond. (R) 
6.55 Ben and Kate. 
7.50 The new normal. (R) 
8.45 The bachelorette: Trista 
and Ryan’s wedding. 
10.45 The Mindy project. 
11.40 Hot in Cleveland. 
12.40 Happily divorced. 
13.40 Smash. 
14.40 Mona Lisas leende. 
17.00 Tonårsbossen. (R) 
18.00 Lyxfällan. (R) 
19.00 Talang Sverige. (R) 
20.00 Navy CIS. 
21.00 The A-team. 
23.40 Blacklist. (R) 
0.40–6.00 Nattsändningar.

5.55–7.58 Barnpro-
gram. 
7.58 Nyhetsmorgon. 
11.30 Jättebästisar. (R) 
12.00 The Millers. (R) 
12.30–14.00 Skidskytte. 
12.30 Sportcentralen. 
12.55 Skidskytte. 
13.45 Sportcentralen. 
14.00 Hockeycentralen med Wike-
gård. 
14.30–17.00 Skidskytte. 
14.30 Sportcentralen. 
15.25 Skidskytte. 
16.20 Sportcentralen. 
17.00 Vinnare V64. 
17.55 Keno. 
18.00 Bingolottos upp till miljonen. 
19.00 Nyheterna. 
19.10 Sporten. 
19.25 Vädret. 
19.30 Kalla fakta. 
20.00 Farmen. 
20.30 SNN News. 
21.00 Annika Bengtzon: Den röda 
vargen. 
22.00 Nyheterna. 
22.05 Vädret. 
22.15 Annika Bengtzon: Den röda 
vargen, forts. 
23.10 Fotbollskanalen Europa. 
23.50–4.45 Nattsändningar.

6.00 Ultimate Spider-
Man. 
6.25 Good luck Charlie. 
6.50 Shake it up. 
7.15–8.05 Once upon a 
time. 
8.25 The neighbors. 
8.50 Livet på BB. 
9.50 Extreme couponing. 
10.20 Breaking amish. 
11.20 Beauty and the Geek Austra-
lien. 
12.20 Beverly Hills nannies. 
13.20 Chihuahuan från Beverly Hills. 
15.05 Grey’s anatomy. (R) 
16.00 Real housewives of New York. 
17.00 Kourtney & Kim i Miami. 
18.00 Berg & Meltzer i Amerika. (R) 
19.00 Köksmästarna. (R) 
20.00 Top 20 funniest. 
21.00 Äntligen helg! 
21.55 Söder om Folkungagatan. 
22.25 Criminal minds. (R) 
23.25–6.00 Nattsändningar.

MÅNDAG 24/3

6.00 Rapport. 
6.05 Sportspegeln. 
6.25 Gomorron Sveri-
ge. 
10.00 Här är ditt liv. (R) 
12.10 Sportspegeln. 
12.40 Sverige. (R) 
13.10 Landet runt. (R) 
13.55 Smartare än en femteklassare. 
14.55 Maj på Malö. 
16.10 Gomorron Sverige samman-
drag. 
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 Djursjukhuset. 
20.30 Fiska med Anders special. 
21.00 Tjockare än vatten. 
22.00 Game of thrones. 
22.55 Ta av mig. 
23.10 Ladyboy. 
23.20 Rapport. 
23.25–6.00 Nattsändningar.

8.05 Judarnas och 
muslimernas ge-
mensamma historia. 
9.00 SVT Forum. 
16.00 Rapport. 
16.05 SVT Forum. 
16.20 I kolerans tid. (R) 
16.35 Gudstjänst. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Så byggs en planet. 
18.50 Världens underverk. (R) 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 20 minuter. 
20.00 Vetenskapens värld. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.15 Min storebror Charlie. 
22.45 Vem var Leonardo da Vinci? (R) 
23.40 Programmen som förändrade 
TV. (R) 
0.10–5.00 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. 
11.00 How I met your mother. (R) 
12.00 Junior Masterchef Australia. 
13.00 Project runway. 
14.00 Lyxfällan. (R) 
15.00 Top model. 
16.00 The real housewives of Beverly 
Hills. 
17.00 How I met your mother. 
18.00 Junior Masterchef Australia. 
19.00 Top model Sverige. (R) 
20.00 Talang Sverige. 
21.00 Hasselhoff – en svensk talk-
show. 
22.00 Sleepy Hollow. 
23.00 Sex and the city. 
0.10 The real housewives of Beverly 
Hills. (R) 
1.10 The mentalist. 
2.05–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Malou efter tio. 
11.35 Hem till gården. 
12.45 Holby city. 
14.00 Good wife. (R) 
14.55 Modern family. (R) 
15.25 Trinny och Susannah stylar om 
Norge. (R) 
15.55 Farmen. (R) 
16.25 Det stora fyndkriget. (R) 
17.00 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 Halv åtta hos mig. 
20.00 Familjen Annorlunda. 
21.00 Musketörerna. 
22.00 Nyheterna. 
23.00 Män som mördar kvinnor. 
0.00–4.45 Nattsändningar.

6.00 Britain’s best dish. 
6.45 Kära Susan. 
7.10 Frasier. 
7.35–8.00 Cougar 
town. 
8.30 America’s funniest home videos. 
9.00 Grey’s anatomy. (R) 
9.55 Private practice. 
10.50 Sjunde himlen. 
11.45 Desperate housewives. 
12.40 Happy endings. 
13.10 Ellen DeGeneres show. 
14.05 Frisörakuten. 
15.05 Kourtney & Kim i Miami. (R) 
16.05 Biggest loser. 
17.05 Grey’s anatomy. 
18.00 Mike & Molly. 
18.30 Vänner. 
19.30 The Big bang theory. 
20.00 En stark äventyrsresa med 
Morgan & Ola-Conny. 
21.00 Criminal minds. 
21.55 La bamba med Filip & Fredrik. 
22.55 The Big bang theory. (R) 
23.25 2 1/2 män. 
23.55–6.00 Nattsändningar.



Simkunnig till sommaren! 
Dags att anmäla sig nu.

Vi har simskolor för både 
små & stora barn i varmt vatten.

Babysim har vi både i Sickla och Saltsjö-Boo.
Max 6-9 barn/grupp, i en lugn och harmonisk miljö.

Vi bjuder alla föräldrar på motionssim
medans barnen är i simskolan i Gustavsberg.

För anmälan och information
www.vattenhuset.com

08-798 50 88

Gustavsberg - Saltsjö-Boo - Sickla

En amerikan lämnar allt 

för att fl ytta med sin 

svenska  fl ickvän till Sve-

rige. Det är in ledningen 

till den nya humor serien 

 ”Welcome to Sweden”.

Greg Poehlers självupp-
levda  berättelse har lagt 
grunden till  serien som 
han har skrivit tillsam-
mans med sin syster 
Amy och Josephine 
 Bornebusch. 

– Vi har velat skapa skoj 
åt båda håll men det är 
inte lätt,  säger Josephine.

Serien ska även sändas 

på  amerikanska NBC. 
 Josephine  berättar om 
komplikationer som kan 
uppstå när man ska skriva 
 humor för två länder. 

– Vissa saker som jag 
har tyckt varit roligt har 
jag bollat till Greg och han 
har inte tyckt så.  Ibland 
har jag sagt ”svenskar är 
så” och så har han inte 
hållit med alls. 

Serien kommer att 
 bjuda på  scener från Los 
Angeles och svensk skär-
gård, och gästspel från 
 Patrick Duffy och Amy 

Poehler. Bland de svenska 
stjärnorna lyser Lena Olin 
klarast. Tidigt i serien blir 
kultur krockarna ett fak-
tum, men  Josephine berät-
tar att det även blev en 
del under inspelningen. 

– När vi hämtade Pa-
trick  Duffy i en skruttig 
bil fi ck vi i trafi kstopp 
bakom en traktor bakom 
en traktor. Väl  framme 
trycktes in i ett litet 
 båthus för att byta om. Så 
här har han nog aldrig 
 fi lmat  förut, tänkte jag.  

 TV4 FREDAG 21.30

Hunger
DRAMA ¡¡¡¡

Grym, ofta plågsam, 

 skildring av ett gäng till-

fångatagna IRA-medlem-

mars hungerstrejk. Bygger 

på de  verkliga händelserna 

i Maze-fängelset 1981.

Regi av Steve McQueen, 

vars ”12 years a slave” 

nyss vann tre Oscar. 

 (Storbritannien, 2008)

SVT2 FREDAG 22.15

Frozen river
DRAMA ¡¡¡¡

Ruskigt starkt, från USA:s 

baksida. I centrum: fattig, 

ensamstående mamma 

(Melissa Leo) som bor 

i husvagn på gränsen 

 mellan USA och Kanada 

och smugglar illegala in-

vandrare. Flerfaldigt 

 prisbelönad. (USA, 2008)

SVT1 LÖRDAG 0.10

A history of violence
THRILLER ¡¡¡¡

David Cronenberg 

 under söker det mänskliga 

psyket även om han berät-

tar en historia om en vanlig 

man (Viggo Mortensen) 

som plötsligt tar till våld.  

(USA, 2005) 

 TV4 Film SÖNDAG 21.00

Upplagt för kulturkrock

TV TISDAG 18–MÅNDAG 24 MARS 2014FILMTIPS 

Bruce (Greg Poehler) ska fi ra midsommar tillsammans med fl ickvännen (Josephine Bournebusch).

Svart komedi 
om relationer 
Parterapeuten Dag  Refsnes 

(Atle Antonsen) dyrkar 

 ensamhet. Han gör allt 

för att hålla en låg  profi l 

 samtidigt som hans  syster 

tvingar ut honom på blind-

träffar. På en sådan träffar 

han Eva (Tuva Novotny). 

 NETFLIX

Livet efter 
 fångenskapen
Han frigavs i juni 2011 ef-

ter tre månaders isolering 

i kinesiskt fängelse. I den 

danska dokumentären 

”Ai Weiwei – the fake case” 

 berättar den kinesiska 

konstnären Ai Weiwei om 

livet efter fångenskapen.

 SVT2 FREDAG 20.00

Dansande 
 gladiator tillbaka
Gladiatorn Phoenix är 

 tillbaka på  arenan han 

kan bäst.

– Det är klart att det vore 

kul att vinna både detta 

och ”Lets dance” men 

 ”Gladiatorerna är min 

 hemmaplan, säger han. 

 TV4 LÖRDAG 20.00

Musikalisk 
återblick
Från ”Fyra Bugg och en 

Coca Cola” till allsång 

och nu tiodans i ”Lets dan-

ce” – Lotta Engberg har 

hunnit med mycket. Men 

vad vet hon om sin karriär? 

Babben  Larsson testar 

henne i  ”Stjärnor hos Bab-

ben”. SVT1 FREDAG 20.00

KULTURPLAY

KRAFTMÄTNING UNDERHÅLLNING



 NVP SISTA FRÅGAN:

Saknar du torghandel 
i Nacka?

Kurt Sjölander, 67,  
pensionär, Storängen:
   – Man hoppades att 
det skulle bli en torg-
handel utanför Mo-
landers, men det blev 
aldrig av. Det är roligt 
med torghandel.

Magnus Wettle-
gren, 53, konsult, 
Skuru:
   – Nej, det gör 
jag inte. Men 
skulle det finnas 
en skulle jag nog 
handla där. 

Jana Altin, 62, sjuk-
sköterska, Ektorp:
   – Ja, vad trevligt 
det skulle vara! 
Det är fin stäm-
ning och fräscha 
grönsaker på 
torghandlar. 

Ulla Sandberg, 
87, pensionär, 
Nacka:
   – Nej, inte 
det, men jag 
saknar Kon-
sum i Nacka 
Forum.

 Läs om Nackas nya  
torgtaxa på sidan 14


