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Så kan tunnelbanan 
dras till Orminge
NACKA Det skulle kosta mellan 3,5 och 6 miljar-
der att låta tunnelbanan fortsätta från centrala 
Nacka till Orminge. En ny studie visar att det är 

möjligt att dra spåren på broar över Skurusun-
det, i en sänktunnel på botten, eller djupt ner i 
berget under sundet ➤6 

NVP:s fönster mot semestern – 40 sidor sommartidning

 

Måsar sopades 
ner från tak
NACKA Flera personer rea-
gerade när måsungar plöts-
ligt sopades ner från ett tak 
i Nacka strand. Till- 
vägagångssättet upprör 
även fastighetsförvaltaren.
  – Personal har agerat to-
talt felaktigt och utan hän-
syn. ➤8

Wallenberg skrotar byggplaner
VÄRMDÖ Exploateringen av Kulla-Karby på Ingarö stoppas. 
Wallenbergföretaget Stockholm Saltsjön hoppar av projek-
tet, samtidigt som regeringen godkänt bygget.
   – De fick väl kalla fötter, säger Peter Frej, M. ➤7
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Vård där alla  
är vinnare
NACKA På Saltsjöbadens 
sjukhus äldreboende får 
den ordinarie personalen 
hjälp varje dag. Det är de 
13 deltagarna i Primo, en 
daglig verksamhet för per-
soner med olika funktions-
nedsättningar, som sköter 
allehanda sysslor. 
 ➤10

Partier stöder 
Slussenprotest
NACKA/VÄRMDÖ Starta 
inte bygget av nya Slussen 
förrän det finns en helhets-
lösning. Det kräver Nätver-
ket Nacka Värmdöbor för 
Slussen. Och nu verkar allt-
fler partier ställa sig bakom 
kraven. ➤15

43 evakuerades 
efter storbrand
FISKSÄTRA För knappt 
två veckor sedan brann det 
rejält i ett flerbostadshus i 
Fisksätra. Samma kväll fick 
43 personer evakueras.  
Stena fastigheter berömmer 
de ideella krafterna som 
var med och hjälpte till.
 ➤17

Politiker skolkade  
från nämndmöte ➤9
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NACKA FOTBOLL
Nacka FF har startat sä-
songen starkt. Enligt sport-
chefen Axel Onnermark är 
klubben nu regionens bästa 
herrlag.   ➤27

Nacka FF har 
häng på täten
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Hej, det är Janne Josefsson.
Hur skulle du rea-

gera om du hörde den 
öppningsfrasen i telefonluren? 
Jag fick svaret på frågan i förra 
veckan. Visst har jag gjort en och 
annan sak i mitt liv som jag inte är 
stolt över, men på det stora hela 
har jag ett hyfsat gott samvete.

Trodde jag…
I en halvsekund kändes det som 

ett eko av evigheten. Vad kan jag 
ha gjort?

Ett sådant här personlighetstest 
kan inte köpas för pengar. Möjli-
gen kan man få lite samma känsla 
om man tror att man törs hoppa 
bungyjump, men tvekar när man 

står på avsatsen. Törs jag eller törs 
jag inte. Håller snodden?

Jag hoppade… 
Eller rättare sagt så hejade jag 

tillbaka, kände hur blodet åter-
vände till hjärnan och hoppades 
att det inte märkets hur paff jag 
blev. 

Dramatiken uteblev. Han visste 
tydligen inte om att jag kört mo-
ped innan jag hade åldern inne, 
snattat och druckit hembränt. Han 
ville bara ha lite tips kring en gam-
mal artikel vi publicerat för ett par 
år sedan. Det var till ett politiskt 
diskussionsprogram, inte ens Upp-
drag granskning alltså. Faktum är 

att jag, när luren lagts på, upplev-
de det som ett trevligt samtal.

Visst har jag själv ringt ett och 
annat samtal som fått folk att haja 
till, det ingår i jobbet. Men det är 
bara att erkänna – i jämförelse med 
Josefsson har jag inte en Janne.

Hur skulle du regarera 
om Janne ringer?

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.

Vad är det som händer i 
skogen i Hemmesta? Hela 
området börjar mer och mer 
att se ut som ett kalhygge! 
Förra hösten så kom det 
stora maskiner och plöjde 
ned en massa träd, lite 
gallring sas det. Men nu!? 
Finns snart ingen skog kvar. 

Det måste få ett stopp nu. 
Finns inget hem till alla vå-
ra underbara djur som bor i 
skogen och för oss som gil-
lar att vara ute i naturen, en 
stor orsak till att vi just val-
de att flytta ut till Värmdö.

Annelie

Gallring eller skövling?

INSÄNT  

Man kan undra över den 
kommunala bybris som 
råder i Nacka. Det ska byg-
gas här och där. Det ska bli 
tunnelbana, det ska göras 
underjordisk motorväg 
och fan och hans moster. 
På Lidingö säger man NEJ, 
det räcker nu! Varför ska vi 
förstöra något fungerande? 
De som vågar skrinlägga allt 
tok får min röst. Väljer vi 

förtroendefolk som ska styra 
oss, så vill vi väl att de ska 
företräda oss och inte åstad-
komma ett dubblerat antal 
kommuninvånare bara för 
att de har HYBRIS. 

Vi gillar Nacka som det är, 
ska det bli större så ska det 
ske med oss nuvarande  
Nackabors samtycke.  

ToBe

Nacka har hybris

ANDERS MILDE

anders.milde@nvp.se

EN MASSA RÖDA ROSOR 
till alla vardags-
hjältar på 
Sikgatan 
förra fre-
dagen, när 
det började 
brinna.  Ni 
var modiga 
allihopa. Ida

VECKANS ROS och en 
eloge till rektor Kaj Majuri 
som tillsammans med sin 
personal skapar en fantas-
tisk skola. Det är med stolt-
het jag säger att mina barn 
går i Hemmestaskolan!

Malin Malmström

ETT STORT TACK till de 
underbara människor som 
kom till min och min han-
dikappade mans undsätt-
ning när jag ramlade och 
bröt benet vid Sickla Kanal 
den 6 juni.

Eivor Lindvall

VECKANS ROS till buss-
chauffören Sonja som lät 
mig sjunga studentsången 
till nyblivne studenten Ca-
roline i högtalarna. Otrolig 
glädjespridare och riktigt 
bra körde hon också! 

Matilda Fröberg

Sagt angående flytt-
planerna för Nacka 
 gymnasium.

Sport- och skolområdet 
på Järlahöjden är ett 
fantastiskt område – 
fotbollsplaner, ishallar, 
simhall, bollhall, skate-
boardpark, skolor, aula 
osv. Vi som bor och be-
talar skatt i Nacka idag 
vill inte att det byggs 
bostäder här. 
 Nackabo

”Politikerna vill” står det 
här. Vilka politiker då?

Catharina

Kommentarer 
från NVP.se

”Inte illa på sin 
första mara.” 

Läs hela inlägget på: 
http://www.nvp.se/ Blogg/
maratonbloggen/

Från bloggarna

Skräckblandad glädje. Lagom till Hanna Othelius studentfoto 
med systrarna Astrid och Andrea kom ett bi inflygande.
 FOTO: JOHAN OTHELIUS 
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Besökte Kyrkbacken 
i Gustavsberg för 
att ta del av firandet 
av svenska natio-
naldagen i Värmdö 
kommun. Normalt 
har den svenska fanan varit 
en symbol vid firandet. Nu 
lyste den med sin frånvaro. 
Varken Runda huset eller 
Kyrkstallet i anslutning till 
Kyrkbacken hade hissat Sve-
riges nationalsymbol. 

Den enda flaggan som syn-
tes var en person som bar en 
miniflagga i handen i anslut-
ning till framträdandena. De 

stora flaggstängerna 
runt om stod tomma. 

SL-bussarna och 
många villaträdgår-
dar runt om flaggade 
däremot som traditio-

nen bjuder.
Man kan undra om det 

beror på politisk taktik att 
för många blågula fanor ej 
får representera våra långa 
traditioner att fira Sveriges 
nationaldag? För övrigt be-
stod programmet av många 
fina inslag och Tina Ahlin är 
alltid fin att lyssna till.

Henrikke

Flaggfri nationaldag

Saknad symbol.

Trist att skogen försvinner, tycker Annelie.

LÄSARBILDEN





NACKA/VÄRMDÖ Stock-
holmsregionen växer och 
är en motor för tillväxt i 
Sverige. Här kan vi bo i en 

kommun samtidigt som 
vi arbetar i en annan. Det 
ger oss tillgång till en stor 
arbetsmarknad. En av de 
viktigaste förutsättningarna 
för jobb och tillväxt är en väl 
fungerande kollektivtrafik 
med bussar, Saltsjöbanan, 
tunnelbana och sjötrafik. 
Slussen är den viktigaste 
knutpunkten för Nackas och 
Värmdös kollektivtrafik.

Slussen är i stort behov 
av ombyggnad för att 
kunna vara ett viktigt stöd 
i vårt livspussel. Ombygg-
naden är ett av de största 
infrastrukturprojekten som 
berör våra kommuner. Det 
beräknas pågå under flera 
mandatperioder och kosta 
många miljarder. Proces-
sen har dock karaktärise-
rats av stora oklarheter. 
Informationen från den 
moderatledda alliansen i 
Stockholms stad har varit 
bristfällig. Ingen dialog har 
förts över blockgränsen. 

Däremot hänvisas då och då 
till möten moderater emel-
lan, i de olika kommunerna.

Vad är det vi inte får ve-
ta? Varför har Moderaterna 
lagt locket på i denna fråga?

Det är orimligt att Social-
demokraterna vid ett makt-
skifte förväntas ta över an-
svaret för ett projekt byggt 
på otillräckliga underlag, 
när det handlar om beslut 
som påverkar hundratusen-
tals resor dagligen i minst 
50 år framåt. Därför kräver 
vi korrekta, uppdaterade 
konsekvensanalyser och full 
transparens för planerna.

Regeringen har möjlighet 
att upprätta ett så kallat före-
läggande gentemot en kom-
mun för att tillgodose ett all-
mänintresse. Vi socialdemo-
krater ser att Slussen har ett 
stort allmänintresse. Vi ser 
också att Moderaterna inte 
tar våra invånares intressen 
på allvar i denna fråga. Där-
för kräver vi att regeringen 

ska ta ansvar och upprätta 
ett planföreläggande.

Nu får det vara slut på 
hemlighetsmakeriet och 
Moderaternas ovilja att för-

se Nacka- och Värmdöborna 
med själva förutsättningen 
för jobb och tillväxt. Bussen 
ska gå till Slussen. Det tjä-
nar vi alla på. 

Khashayar Farmanbar, 
oppositionsråd, S, Nacka

Annika Andersson Ribbing, 
oppositionsråd, S, Värmdö
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Parella
underkläder

Specialist på BH utan byglar

BH
Gördlar
Nattlinnen
Rockar
Morgon-
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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

NACKA Till min stora för-
våning läser jag i NVP en 
artikel om att Nacka gymna-
sium eventuellt kan komma 
att flyttas i samband med 
att Nacka bygger stad, som 
det så svulstigt heter. Det 
var bara drygt en månad 
sedan jag under ett politiskt 
möte med kommunstyrel-
sen frågade just om det var 
så att det fanns planer på 
att flytta Nacka gymnasium 
till Nacka Forum. Partier-
na i Nacka hade haft var 
sin vecka på biblioteket i 
Forum och vi i Nackalistan 
fick en fråga om detta av en 
engagerad invånare samt 
om hur det skulle utvecklas 
med de idrottsplatser som 
finns i västra Sickla. Om de 
skulle få vara kvar eller ej. 
Jag fick svar från Miljö- och 
stadsbyggnadsnämndens 
ordförande Cathrin Ber-
genstråhle M att så var 
absolut inte fallet. Varken 
då det gällde idrotten eller 
gymnasiet. Dessutom fick 
jag en reprimand av Linda 
Norberg M, ordförande i 

utbildningsnämnden att 
jag inte skulle medverka 
till spridande av rykten om 
flytt trots att jag bara ställde 
en fråga om dessa saker vid 
sammanträdet. Och trots att 
jag sa att jag inte hade vetat 
något om detta till de invå-
nare som frågade mig. 

De menande blickar som 
Cathrin Bergenstråhle och 
Linda Norberg utbytte vid 
detta tillfälle sa mig att 
det nog ändå låg en hund 
begraven här. Och i förra 
veckans nummer av NVP 
kommer det en mer san-
ningsenlig förklaring till 
ryktena. Man håller på att 
utreda en eventuell flytt av 
Nacka gymnasium och även 
av idrottsanläggningar. 

Jag tror att devisen 
Öppenhet och mångfald, 
har en lång väg att gå till 
förverkligande i Nacka. 
Varför en ansvarig politiker 
i kommunstyrelsen inte får 
korrekt information om de 
planer som är på gång är 
helt bedrövligt. När politi-
ken får verka under så olika 

villkor, att en ledamot inte 
får ett sanningsenligt svar 
under ett sammanträde, 
har den moderata makt-
hegemonin i kommunen 
varat alltför länge. Det 
borde inte finnas en enda 
vettig anledning att i prakti-
ken belägga ett planärende 
med sekretess i detta skede 

för andra politiker och gö-
ra dem okunniga om vad 
som är på gång. Hur ska 
vi fritidspolitiker som är 
ansvariga inför våra väljare 
kunna bedriva ett aktivt de-
mokratiskt arbete när det är 
på det viset? Pinsamt!

Christina Ståldal
Nackalistan

VÄRMDÖ Kristdemokra-
terna med bostadsminister 
Stefan Attefall i spetsen 
genomför den största refor-
magendan på bostadspoliti-
kens område på många år. 
Totalt under mandatperio-
den har vi kristdemokrater 
tillsatt över 80 olika utred-
ningar och uppdrag som 
nu mynnat ut i 112 skarpa 
förslag på riksdagens bord. 

Ett av dessa förslag är 
”Attefallshusen”, en ny 
bostadsform – ett kom-
plementbostadshus – som 

kan uppföras utan krav på 
bygglov. Till skillnad från 
dagens friggebodar ska ”At-
tefallshusen” också kunna 
användas som permanent-
bostad. ”Attefallshuset” 
kan byggas upp till 25 kva-
dratmeter och en villaägare 
kan till och med bygga en 
friggebod och ett ”Atte-
fallshus” på samma tomt. 
Dessutom får man bygga 
ut sitt hus med hela 15 
kvadratmeter och inreda en 
helt ny bostad, till exempel 
i källaren. Det blir mycket 

ny yta som villaägare redan 
till sommaren kan bygga ut-
an bygglov. Lagändringen 
träder i kraft den 2 juli i år. 

Tack vare Kristdemokra-
terna så reformeras svensk 
bostadspolitik i en takt som 
aldrig förr. 

Vi vrider och vänder på 
varenda sten, ifrågasätter 
vartenda regelverk och 
lägger skarpa förslag till 
riksdagen för att göra det 
enklare att bygga. Kristde-
mokraterna tar bostads-
politiken och villaägarnas 

behov på största allvar. 
Alla på Värmdö som i 

mindre skala har drömt om 
att kunna anpassa sin bo-
stad när familjen växer, får 
nu möjligheten.

Jag skall nu se till att 
tjänstemännen på Bygg och 
miljökontoret står i högsta 
beredskap att hantera alla 
bygganmälningar som dim-
per ner den 2 juli 2014.

Per-Olof Fransson, KD
Vice ordförande i 

byggnadsnämnden

Hög beredskap för Attefallshus
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NACKA
Detaljplaneprogram-
met för centrala 
Nacka försenas, när 
politikerna vill utreda 
flera nya frågor. Dit 
hör en flytt av Nacka 
gymnasium. 

– Gymnasiet behö-
ver kanske inte de 
stora ytor man har i 
dag, säger översikts-
planeraren Sven An-
dersson.

Detaljplaneprogrammet för 
området runt Nacka stads-
hus och Nacka Forum, som 
är en del av Nackas stora ut-
byggnad på västra Sicklaön, 
var planerat att vara klart i 
vår, men blir nu klart först 
sent i höst.

Politikerna i Nacka vill 
att flera frågor utreds mer, 
bland annat om det är möj-
ligt att låta 222:an gå i en 

tunnel en längre sträcka is-
tället för att däcka över den 
i partier.

– Det vill vi utreda mer 
noga. Teoretiskt skulle det 
kunna bli en tunnel från 
Stockholm till Nacka Fo-
rum, säger översiktspla-
nerare Sven Andersson på 
Nacka kommun, som är 
projektledare för utbyggna-
den av centrala Nacka.

”Närmare t-banestation”
En annan fråga som ska 
utredas mer är skol- och 
idrottsområdet, och bland 
annat finns en flytt av Nacka 
gymnasium med i diskussio-
nerna. 

– Gymnasiet behöver 
kanske inte de stora ytor 
man har i dag. Det är kan-
ske inte så lämpliga lokaler. 
Om man flyttar och får mer 
effektivt utnyttjade lokaler 
kan det vara bra. Ett nytt 
gymnasium skulle byggas 
närmare en framtida tun-

nelbanestation, säger Sven 
Andersson. 

Där gymnasiet ligger skul-
le man kunna bygga om el-
ler bygga en ny grundskola. 

Planerar in flera skolor
Enligt kommunalrådet Ca-
thrin Bergenstråhle, M, 
som sitter i projektgruppen 
för utbyggnaden, ingår en 
eventuell flytt i diskussioner 
om hur man ska se till att ha 
tillräckligt många skolplat-
ser i centrala Nacka.

– I detta område kommer 
det de närmaste 10-20 åren 
att uppstå ett ökat behov av 
skollokaler, alltifrån grund-
skolor till universitet. Vi 
måste därför planera in fler 
skolor i den framtida stads-
bebyggelsen. Var de olika 
skolorna på sikt bäst kom-
mer att inhysas tar vi inte 
ställning till i detta skede. 

IP norr om Värmdöleden
Diskussioner har också först 
inom projektgruppen för 
området att lägga idrottsan-
läggningen norr om Värm-
döleden. 

Förseningen som uppstått 
när detaljplaneprogrammet 
tas fram kan kommunen 
hantera, och ändå hinna 
med den utbyggnad av bo-
städer som ingår i avtalet 
med Stockholms stad och 
landstinget om att dra en 
tunnelbana till Nacka, en-
ligt Sven Andersson.

– Vi känner oss relativt 

säkra på planprogrammet 
intill Värmdöleden och runt 
stadshuset. Där kommer vi 
att kunna gå vidare i den 
takt vi behöver, även om 
detaljplaneprogrammet blir 
försenat, för där äger kom-
munen mycket mark, säger 
han. 

Rektor bara informerad
Helen Bejmar, rektor på 
Nacka gymnasium, hade 
förra veckan inte något att 
säga i frågan om en flytt.

– Det enda jag har varit 
inblandad i är ett lunchsam-
tal tillsammans med perso-
nal från stadsbyggnadskon-
toret, där man redogjorde 
för tanken att flytta Nacka 
gymnasium till andra sidan 
motorvägen. Vi diskutera-
de också alternativet att lå-
ta Nacka gymnasium ligga 
kvar, säger hon.
 

LENNART SPETZ
lennart.spetz@nvp.se

Nacka gymnasium kan flyttas 

Nacka gymnasium (de röda, grå och tegelfärgade byggnaderna i mitten av bilden) skulle kunna flyttas närmare en framtida tunnelbanestation, medan Nacka 
IP (de blå hallarna och gräsytorna) skulle kunna hamna på andra sidan 222:an. Det är två av förslagen som diskuteras.    FOTO: JENNY FREJING

Flera nya skolor behövs i 
området, tror Cathrin Ber-
genstråhle, M, 
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Artikeln i förra veckans NVP.

Dags för regeringen att agera

Dags för regeringen att agera i Slussenfrågan, tycker S i Nacka och Värmdö.
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Nu bor 40 000  
i Värmdö 
VÄRMDÖ Kommunen har 
fått sin 40 000:e invånare. 
Nateo Hubert Quintanilla 
heter han och är två veckor 
gammal. Nateo uppvaktades 
av kommunstyrelsens ordfö-
rande Monica Pettersson, M, 
med blommor, gosedjur och 
en bok om Värmdö i förra 
veckan. Han fick även ett 
minnesmärke i form av en 
plakett. Statistiken kommer 
från det lokala kommunin-
vånarregistret som är kopp-
lat till folkbokföringen.

Två skadade  
i bilolycka
ORMINGE Strax före klock-
an fyra på söndagsmorgon–
en skedde en singelolycka 
med en bil på Nåttarövägen 
i Orminge. 

Bilen ska enligt Nacka–
polisen ha kört in i en 
stenmur och när polis kom 
fram fann man två skadade 
personer. En av dem var 
allvarligt skadad och fördes 
till Karolinska sjukhuset 
med helikopter. Föraren är 
misstänkt för rattfylleri.

Hundägare  
skuren i bråk 
VÄRMDÖ En hundägare och 
två män råkade i bråk nat-
ten till i lördags på Tavast-
bodavägen i Värmdö.

Bråket inträffade vid 
klockan 02:20 och hund–
ägaren ska ha fått skärsår i 
ansiktet sedan två gärnings-
män givit sig på honom 
med kniv. Skadorna ska 
dock inte vara allvarliga.

Hundägarens hund ska 
i sin tur ha bitit gärnings-
männen, men polisens 
händelserapport klargjorde 
inte för om det skedde före 
eller efter knivattacken. 

Föremål brann 
på balkong 
HENRIKSDAL Räddnings-
tjänsten fick klockan åtta 
i lördags kväll larm om en 
brand på Hästholmsvägen i 
Henriksdal. På plats kunde 
man konstera att det inte 
brann i någon lägenhet 
utan att det var material 
på en balkong som brann. 
Elden släcktes utifrån, från 
en stegbil. En granne fick in 
rök i lägenheten ovanför, 
men inga personskador 
rapporteras.
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NACKA 10
»Du borde bli båtexpert på TV3 eller TV4»

NOTERAT

HELGEN I 
KORTHET
LÖRDAG
15:04 I Skvaltan i Nacka 
blir det varmgång i ett 
hissmaskinrum, vilket  
orsakar rökutveckling.

Det som nu blivit klart är en 
idéstudie av hur tunnelba-
nan kan förlängas genom 
Nacka, utöver den linje till 
Nacka Forum som Nacka 
kommun,  landst inget, 
Stockholms stad och sta-
ten kommit överens om. I 
överenskommelsen var det 
ett krav från Nacka att Or-
minge-studien skulle göras.

– Nackas syfte är upp-

nått: Att visa att stationen 
i Forum möjliggör en för-
längning, och att vi ser att 
det är möjligt att gå under 
Skurusundet, säger Nackas 
nya stadsbyggnadsdirektör, 
Gunilla Glantz.

Hon var planeringschef 
på SL när idéstudien togs 
fram, men var inte direkt 
delaktig.

– Det här är inte en del av 

någon formell process, utan 
en teknisk utredning där 
man tittat på olika alterna-
tiv. Det vi kan se är att det 
faktiskt är möjligt att bygga 
tunnelbanan förbi Skuru-
sundet.

Vill inte försena Skurubro 
Alternativen har både för- 
och nackdelar. Djupa tunn-
lar ger liten påverkan på 
omgivningen men djupt 
placerade stationer och ytli-
ga tunnlar påverkar mer.

Dessutom planeras redan 
nu utbyggnaden av centra-
la Nacka och Skurubron, 
vilket kan påverka tunnel-
baneutbyggnaden till Or-
minge.

– I Nacka Forum är det in-
te något problem. Vi behö-
ver bara placera stationen 
i rätt riktning. Vad gäller 
Skurubron är det svårare – 
vi vill inte försena den nya 
bron.
Vilken sträckning är bäst 
ur Nackas perspektiv?

– En tunnel under Skuru-
sundet verkar bäst för oss, 
det ger planeringsfrihet.

Upp till politikerna
När ytterligare steg mot en 
tunnelbana till Orminge tas 
är oklart. Det som nu tagits 
fram är ett faktaunderlag 
och det är upp till politiker-
na att ta initiativ till ett näs-
ta steg.

Hur stor chans är det att 
en sådan förlängning fak-
tiskt blir av?

– Ska deN bli av måste 
ett nytt avtal fram, men det 
finns en god chans att den 
blir av, det är en logisk för-
längning. Nacka kommun 
kan påverka genom att byg-
ga ut i Orminge och utveck-
la centrumen i Ektorp och 
Björknäs, vilket vi vill göra.
Hur stora utbyggnader 
runt stationerna kan det 
krävas för att motivera ut-
byggnaden?

– Den frågan bör Trafik-
förvaltningen svara på. Men 
att det innebär en förtätning 
av dessa platser är klart.

LENNART SPETZ

Den röda linjen visar hur djupt ner under markytan t-banan kan gå mellan Nacka Forum och 
Orminge om den dras i en bergtunnel under Skurusundet. Ektorps station (1) och Björknäs 
station (2) hamna på 45–55 meters djup.

BOO Mellan 3,5 och 6 miljarder kronor. Så 
mycket kostar det att bygga tunnelbana från 
Nacka Forum till Orminge, visar en ny rap-
port.

– Det viktigaste svaret vi fått är att det är 
tekniskt möjligt att passera Skurusundet,  
säger Nackas stadsbyggnadsdirektör.

Tunnelbanan till Orminge 
kan kosta sex miljarder

Stadsbyggnadsdirektör Gunilla Glantz på bron där Orminges tunnelbanestation ska ligga, enligt ett av de förslag som nu presenteras.  FOTO: JENNY FREJING

De fem alternativa dragningarna
Enligt idéstudien är fem  
alternativa dragningar 
möjliga. I alla alterna-
tiv placeras stationer i 
Ektorp, Björknäs och Or-
minge. Sträckan är 5 800 
– 6 500 meter.

I två alternativ läggs spå-
ren helt och hållet i en 
bergtunnel, också under 
Skurusundet, där bergets 
nivå på olika platser avgör 
hur djupt tunneln måste 
gå. Ektorps och Björknäs 
stationer kan hamna så 
djupt (se skissen) att rese-
närer och restider påver-
kas mycket. Alternativen 
kräver mer transporter för 
att forsla bort material, 
men utöver det är påver-
kan på omgivningen mini-
mal både under byggtiden 

och senare. Entréerna till 
stationerna blir lättpla-
cerade. Kostnad: 5,3-5,4 
miljarder.

I ett alternativ läggs spå-
ren i en bergtunnel, som 
passerar Skurusundet i 
en sänktunnel i sundets 
botten, norr om broarna. 
Såväl tunnel som stationer 
kan då placeras omkring 
15 meter närmare mark-
ytan än alternativen ovan. 

Bygget i Skurusundet 
blir tekniskt komplicerat 
och kräver omfattande 
muddring. Entréerna till 
stationerna blir lättplace-
rade. Kostnad: sex  
miljarder.

I ett alternativ placeras 
spåren i bergtunnel, men 
de passerar Skurusundet 
på en kombinerad mo-
torvägs- och tunnelbane-
bro, under biltrafiken. 

Stationerna i Ektorp och 
Björknäs hamnar ytligt 
och blir lättillgängliga, 
men alternativet riskerar 
att försena nya Skurubron 
med uppemot fem år. Den 
segelfria höjden under 
bron blir fem meter  lägre. 
Kostnad: 5,8 miljarder. 

I det sista alternativet går 
spåren i bergtunnel fram 
till Skurusundet där det 
läggs spår på den södra 

av de nuvarande broarna. 
Stationen i Björknäs ham-
nar på en bro och spåren 
fortsätter i ytläge längs 
222:an, Ormingeleden och 
Mensättravägen, vilket 
påverkar landskapsbilden. 
Också Ormingestationen 
placeras på en bro. Ett 
problem är att tunneln 
måste passera strax under 
222:an. Det billigaste alter-
nativet: 3,5 miljarder.

Kostnadsberäkningen 
inkluderar inte mark- och 
fastighetsköp, nya fordon 
och en eventuell depå.
Det är inte utrett hur 
mycket de olika alternati-
ven påverkar annan trafik 
under byggtiden. 

KÄLLA: NACKA KOMMUN/STOCK-

HOLMS LÄNS LANDSTING/WSP

1
2 Orminge

Skurusundet

Nacka 
Forum



Misstanke om 
mordbrand
INGARÖ En villa på Får- 
uddsvägen, Ingarö, brann 
natten till förra onsdagen. 
Räddningstjänst fick snabbt 
elden under kontroll. Ing-
en ska ha skadats. Polisen 
upprättade anmälan om 
mordbrand.

Barn skadat  
i bilolycka
HEMMESTA En trafikolycka 
med tre bilar inblandade in-
träffade på Skärgårdsvägen 
i Hemmesta vid lunchtid 
i onsdags. Ett barn fick 
ryggsmärtor och en person 
fördes till sjukhus med 
okända skador. 

Bara sex ville  
till idrottsting
VÄRMDÖ När Värmdö se-
nast skulle ha idrottsting, för 
att föra dialog med fören-
ingslivet, var 50 föreningar 
inbjudna. Men bara sex an-
mälde sig, och tinget ställdes 
in. Därför finns nu planer på 
att utreda hur dialogen ska 
se ut. Senast i mars 2015 ska 
förslag presenteras.

NOTERAT
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I december 2008 lämnade Lisa Eriksson från gruppen Rädda Kulla över en protestlista mot 
bebyggelsen i Kulla-Karby. Nu har projektet stoppats. ARKIVFOTO: JENNY FREJING

Stopp för kritiserade bygget
INGARÖ
Efter närmare åtta 
års planarbete stop-
pas exploateringen 
av Kulla-Karby på 
Ingarö. Wallenberg-
företaget Stockholm 
Saltsjön hoppar av 
projektet.

– Vi avser inte att gå vidare 
med exploateringen just nu. 
Vi har andra prioriteringar 
för närvarande, säger Ste-
fan Stern, chef för public 
affairs och kommunikation 
på Investor.

Samma dag som reger-
ingen avslog Svenska Fri-
luftsföreningens överkla-
gande av det upphävda 
strandskyddet, meddelade 
Investors företrädare att de 
inte längre har för avsikt att 
gå in i det aktuella exploate-
ringsavtalet för Kulla-Kar-
by. Därmed faller hela pro-
jektet, trots att detaljplanen 
nu, genom regeringens be-
slut, vunnit laga kraft.

Trist, tycker Frej
Kommunalrådet Peter Frej, 
M, säger att regeringens 
beslut var mer eller mindre 
väntat, men tycker det är trå-
kigt att bolaget drar sig ur.

– Det är trist att exploatö-
ren inte vill stå för den över-
enskommelse som gjorts, 
det stämmer till eftertanke. 
Det kommer nog att leda till 
att vi ser till att få påskrivna 
avtal i ett tidigare skede än 
vi har gjort, säger han.

Han tror att skälet till att 
bolaget nu backar är att 
kommunen varit för hård i 
förhandlingarna. 

”Väl fått kalla fötter”
– Folk tror att vi går bygg-
herrarnas ärenden. Men vi 
släpper inte igenom en de-
taljplan utan ett exploate-
ringsavtal som reglerar vad 
respektive markägare ska 
göra. Vi släpper gärna fram 
det som har samhällsekono-
miska fördelar för dem som 
bor här. Men man får inte 
bygga flera hundra bostäder 
så att det blir negativ inver-
kan för dem som bor här. 

I exploateringsavtalet reg-
lerades bland annat VA-ut-
byggnaden och en gång- och 
cykelväg. Kommunen skulle 
också få en infartsparkering, 
en förskoletomt och mark 
vid Björkviks brygga.

– Det skulle kosta dem 15 
miljoner, och av någon an-
ledning tycker de att vi ålagt 
dem för mycket. De har väl 

fått kalla fötter, säger Frej.
Genom utbyggnaden 

skulle VA-utbyggnaden i 
Skälsmaraområdet tidigare-
läggas med cirka fyra år. Nu 
blir den försenad.

Projeket har pågått sedan 
2006 då Wallenbergbolaget 
Stockholm Saltsjön ansökte 

om att få bygga 125 villor 
och radhus i ett hittills orört 
naturområde som sträcker 
sig ända ner till naturreser-
vatet Långviksträsk.

Planerna fick mycket kri-
tik. Naturintressen stod mot 
ekonomiska intressen. Pro-
jektet har också fått politis-

ka efterverkningar för MP, 
som svängde efter att de 
kom till makten 2010. 

Nu läggs detaljplanen i 
malpåse tills vidare. Enligt 
Stefan Stern står inte någon 
försäljning av fastigheten 
för dörren just nu.

CHARLOTTA WESTLING
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Mest läst på  
NVP.se (xx/x-xx/x)
1. xxxxxxxx
2. xxxxxxxx
3. xxxxxxxx
4. xxxxxxxx

Tar emot fler 
flyktingbarn 
VÄRMDÖ Kommunen pla-
nerar att ta emot fler unga 
flyktingar. Antalet boende-
platser för asylsökande en-
samkommande barn utökas 
från sju till nio, vilket be-
tyder att man kommer att 
kunna ta emot sex personer 
mer per år. Det medför ock-
så att antalet boendeplatser 
för ensamkommande barn 
med permanent uppehålls-
tillstånd utökas, från 32 
till 50.

Kastade glas i 
ansiktet på man
SALTSJÖBADEN En 30-årig 
man har dömts till 160 
timmars samhällstjänst för 
misshandel, sedan han kas-
tat ett drinkglas i ansiktet 
på en man på Grand Hotel 
Saltsjöbaden förra som-
maren. De båda männen 
hade hamnat i en hetare 
ordväxling sedan 30-åring-
en önskat att målsägaren 
skulle flytta sig längre från 
det bord där 30-åringen 
satt med ett sällskap. En-
ligt tingsrättens dom ska 
30-åringen plötsligt med 
kraft ha kastat ett glas i 
ansiktet på målsägaren, och 
sedan försökt avvika från 
platsen. 30-åringen hävdar 
däremot att gärningen inte 
skett med uppsåt. Vittnes-
mål stödjer målsägarens 
version av händelseförlop-
pet.

NOTERAT

Mest läst på  
NVP.se (6-13 juni)
1. Studentbostäder ovanpå 
gammal parkeringsplats
2. Påträffades blodig i Fisk-
sätra
3. Tre bilar inblandade i 
olycka
4. Värmdö vann lång mark-
strid
5. Nacka gymnasium kan 
flyttas

Det var i onsdags som Ma-
deleine och hennes kollegor 
åt lunch på terrassen till de-
ras kontor. Plötsligt stördes 
sommarfriden av nedfallan-
de föremål 

– Dunk!, sa det och så låg 
det en fågelunge där. Vi tit-
tade upp och såg två karlar 
med kvast. 

Ytterligare en fågelunge 
sopades ner innan männen 
kom ner och stoppade dem 
i en plastsäck och försvann. 

Madeleine och kollegor-
na fanns sig aldrig att fråga 
vad som skulle ske med de 
små bolstren innan männen 
försvann med säcken. Efter 
hand växte olustkänslorna 
och tanken på att det hela 
inte gått rätt till.

Olustkänslor kom senare
– Okej om man tar äggen 
innan de kläckts, säger Ma-
deleine.

Viltvårdare Göran Nils-

son känner inte till det ak-
tuella fallet, men menar att 
det kan vara motiverat att ta 
hand om fåglarna på det här 
sättet

– Det kan bli en sanitär 
olägenhet och särskilt trutar 
kan attackera människor, 
säger han.

Han menar dock att det 
bästa är att ta bort bona inn-
an äggen har kläckts. 

Hänvisar till miljöbalken
Oftast brukar man, säger 
han, samla ihop fåglarna 
och sen forsla bort dem. 
Men jaktlagen kan ge fastig-
hetsägaren rätten att avliva 
djuren. 

Tam Group, som förvaltar 

fastigheten, berättar att de 
har haft problem med må-
sar på taken i Nacka strand. 

Ansvaret för att ta hand 
om fåglarna och se till att de 
inte blir en sanitär olägen-
het ligger på dem som fast-

ighetsägare, enligt bestäm-
melser i miljöbalken. 

Owe Löfquist, vd på Tam 
Asset Management, bekräf-
tar att entreprenörer på de-
ras uppdrag har tagit hand 
om fågelbon på taket men 
skriver samtidigt i en kom-
mentar till NVP: 

– Entreprenörens perso-
nal har agerat totalt felak-
tigt och utan hänsyn till an-
dra människor i närheten. 
Vi tycker att deras agerande 
är fruktansvärt och vi kom-
mer att se över rutinerna 
och instruktionerna för den-
na typ av arbeten framöver.

ERIK LJONES

erik.ljones@nvp.se

NACKA Lunchätare på en terrass i Nacka 
strand fick en mindre chock på sin rast. Från 
taket damp det plötsligt ner nykläckta må-
sungar. 

– Vi blev rätt paffa, säger Madeleine.

Fastighetsbolag sopade ner   
levande fågelungar från tak

På kollegornas lunchrast trillade det plötsligt ner måsungar på marken, det visade sig vara personer som skyfflade ner dem från taket.        FOTO: RYNO QUANTZ

Måsar och trutar, en sanitär 
olägenhet i Nacka strand.
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HEMMESTA
Krossen i Hemmesta 
vägskäl kan förbju-
das nästa år. I dag, 
tisdag, ska miljö- och 
byggnämnden fatta 
beslut.

Som NVP berättat har det i 
sex år krossats och sprängts 
uppe på Torsberg vid Hem-
mesta vägskäl. 

Men när företaget som 
driver krossen ansökte om 
ytterligare förlängning av 
tillståndet protesterade 140 
närboende. De hade fått 
nog av buller, damm och 
trafikstörningar. Många 
var oroade för djurlivet vid 
Hemmesta sjöäng och för 
fladdermössen på Torsberg. 

Miljökontoret ifrågasätter 
nu lokaliseringen av kros-

sen. I ett förslag till beslut 
föreslås att den förbjuds 
från 1 juli 2015. 

Det innebär att fortsatt 
kross- och sortering, samt 
alla in- och uttransport av 
schaktmassor måste upphö-
ra. Dessutom föreläggs fö-
retaget som driver krossen, 
i en mängd punkter bland 
annat att göra bullermät-
ningar, förebygga damning 
och redovisa hur det gått för 
fladdermössen, allt efter be-
slut från länsstyrelsen.

Beslut fattas inom kort
Förslaget beror på flera sa-
ker. Även om bullret inte 
överskrider riktvärden kan 
det ändå vara störande. 
Mätningar som gjorts anses 
inte fackmannamässigt och 
oberoende utförda.

Det ursprungliga syftet 

med verksamheten har änd-
rats. 

Dessutom kommer verk-
samheten inte längre att 
hantera massor från närom-
rådet. Det innebär längre 
och ökade transporter ge-
nom Hemmesta, vilket mil-
jökontoret inte anser är bra 
ur miljösynpunkt. 

I dag, tisdag 17 juni, ska 
miljö- och byggnämnden 
fatta beslut. Beslutet går att 
överklaga. 

Frågan om krossen kom-
mer också upp i kommun-
fullmäktige på onsdag 18 
juni. Där ställer bland annat 
Hans Lindqvist, C, en direkt 
fråga om Erik Pettersson, 
M, tänker göra något för att 
stoppa verksamheten.

CHARLOTTA WESTLING

charlotta.westling@nvp.se

Sex år av buller 
– nu kan krossen 
stängas för gott

I onsdags hade utbildnings-
nämnden sitt månadsmöte 
i Myrsjöskolan. När mötet 
startade hade ingen från 
oppositionen dykt upp. 
Detta upprörde nämndens 
moderata ordförande Linda 

Norberg som Twittrade:
”Det här med tomma tun-

nor blir tydligt när Socialde-
mokraterna och oppositio-
nen i Nacka inte ens längre 
går på nämndens möten.”

Kommunstyrelsens ord-

förande Mats Gerdau ha-
kade på Twitterdrevet och 
tyckte att det hela var ”pin-
samt”.

När mötet väl hade star-
tat dök en socialdemokrat 
slutligen upp.

NVP har sökt nämndens 
andre vice ordförande, Es-
pen Bjordal, S, för en kom-
mentar.

ERIK LJONES

NACKA Dålig uppslutning från oppositionen på 
senaste mötet i utbildningsnämnden i Nacka 
fick nämndens ordförande Linda Norberg, M 
att gå i taket och ryta ”Oansvarigt” på Twitter.

Stenkrossen i Hemmesta kan bli historia från och med nästa år. Miljökontoret ifrågasätter 
anläggningen efter protester från boende.                  FOTO: JENNY FREJING

Ensam allians på nämndmöte



Flera lex Sarah 
på äldreboende 
NACKA Enligt en nyligen 
skriven lex Sarah-rapport 
ska personalen på Tallidens 
seniorcenter inte ha följt 
sjuksköterskans instruk-
tioner. Det ledde till att en 
boendes liggsår förvärrades 
och att sjukhusvård kräv-
des. Personalen å sin sida 
menar att den boende själv 
inte ville följa sjuksköter-
skans ordinering och på så 
sätt förvärrat sina liggsår. 

Så sent som i september 
2013 utreddes Talliden 
enligt lex Sarah efter 
missförhållanden. Under 
tiden har två nya händelser 
inträffat. Inspektionen för 
vård och omsorg skriver att 
det ”finns en kultur av bris-
tande ansvarskänsla och 
oförmåga att se sin egen 
roll i sammanhanget”. 

Vill ha buss 2  
till Sjöstaden
SJÖSTADEN Låt stombuss-
linje 2 fortsätta till Sjö- 
staden. Det förslaget fram-
förs av Socialdemokraterna 
sedan en tid tillbaka. Nu 
finns det med i partiets så 
kallade framtidskontrakt 
för Södermalm. 

S anser att tvärbanan och 
buss 74 behöver komplette-
ras med tvåan, som i så fall 
borde fortsätta från Barn- 
ängen till Sjöstaden via 
Danvikstull. Bussen skulle 
då bli en direktlinje till city 
för Sjöstadsborna.

Cyklist påkörd 
av bilförare
BOO En olycka mellan en bil 
och en cyklist inträffade på 
Lillebovägen i Boo vid 14- 
tiden på onsdagen. Cyklis-
ten ska ha klarat sig med 
lindriga skador. 

Enligt polisen ska per-
sonen ha blött från näsan, 
men varit talbar. Ingen ska 
ha behövt föras till sjukhus. 

NOTERAT

NACKA
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SALTSJÖBADEN
Ett äldreboende. 13 
personer med intel-
lektuella funktions-
nedsättningar, sugna 
på att jobba och hjäl-
pa till. Kombinera de 
två, så har du Primo.

– Ett vinna-vinna- 
koncept, säger verk-
samhetschefen Leia 
Gärtner.

Klockan är halv tio på mor-
gonen och Primos lokaler 
på Saltsjöbadens sjukhus 
sjuder av aktivitet. 

Här finns Titti Hydling, 
som vant plockar av fru-
kostvagnen. Här kommer 
Therése Jonsson, som glatt 
berättar om sina arbetsupp-
gifter som frukostvärdinna 
för de äldre. Intill henne 
står Kristina Cederqvist, 
som visar upp en CD-skiva, 

som hon och kollegorna 
spelat in. 

Nu sätter arbetsdagen 
igång för de 13 deltagar-
na i Primo, en daglig verk-
samhet i Nytidas regi, som 
funnits i åtta år på Saltsjö-
badens sjukhus. Här får del-
tagarna, som alla har lindrig 
till måttlig utvecklings-
störning, jobba inom äld-
reomsorgen. Vissa plockar 
disk, andra sköter vaktmäs-
tarsysslor eller delar ut post, 
några har hand om sjukhu-
sets kiosk eller går vid sidan 
om ordinarie personal på 
äldreboendet. Alla får göra 
det som passar dem och de-
ras intressen bäst.

Matchar lust med syssla
När verksamhetschefen Leia 
Gärtner kom hit för några år 
sedan blev hon tårögd av att 
se hur bra allt fungerade.

– Det har vuxit till ett rik-
tigt vinna-vinna-koncept. 

Sjukhuset blir ett levande 
hus, där de äldre har förmå-
nen att träffa deltagarna, 
och vice versa. Det blir en 
guldkant i tillvaron för de 
äldre, samtidigt som del-
tagarna jobbar med riktiga 
arbetsuppgifter. Dessut-
om har deltagarna lärt sig 
mycket om personer med 
demens. De vet hur man 
bemöter och svarar dem. Så 
här borde det vara överallt, 
säger Leia Gärtner. 

Har fått uppmärksamhet
Att vänskapsband mellan 
deltagare och äldre har knu-
tits tack vare Primo kan Ril-
le Lindgren intyga. Han har 
jobbat här i tre år, och har 
funnit en kompis i Lars Mar-
cus, som bor på äldreboen-
det. Samtalsämnet mellan 
herrarna, som vid NVP:s 
besök tar plats på en solig 
balkong, är givet: Båtar.

– Det här är häftiga saker, 

säger Lars, och pekar i sin 
tummade båttidning.

– Mycket häftigt, instäm-
mer Rille.

– Jag gillar dig, det går att 
snacka med dig, fortsätter 
Lars.

– Du borde bli båtexpert 
på TV3 eller TV4, kontrar 
Rille.

Det är inte första gången 
Primo får medial uppmärk-
samhet. I våras var Rapport 
på besök, och gjorde ett in-
slag som ledde till att flera 
av deltagarna blev igenkän-
da på byn. 

Liknande verksamhet 
finns inom Ambeakoncer-
nen, där Nytida och syster-
företaget Vardaga ingår, 
och sannolikt kommer fler 
efterföljare. Det berättar 
Susanne Sjöberg, som är 
tillträdande vice regionchef 
i Vardaga och tidigare verk-
samhetschef på äldreboen-
det i Saltsjöbaden.

– Om det fanns lokaler 
och deltagare skulle vi gär-
na ha det här i alla våra 
egenregi-boenden, säger 
hon.

HANNA BÄCKMAN

hanna.backman@nvp.se

Jobbet där alla får vara med

Rille Lindgren på Primo, stor 
Iron Maiden-fan, och Lars 
Marcus på äldreboendet 
har blivit goda vänner. Båda 
gillar båtar.

Marie de la Mott och Aref Khalil från Primo hjälper Håkan Arvidsson ut till boulebanan. Leia Gärtner fixar med stolsdynorna.          FOTO: NADIA ENEDAHL
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23 juni - 10 augusti

FISKSÄTRA BIBLIOTEK 
Sommartider fr o m 16 juni

måndag, onsdag ....................................................11-18

tisdag, torsdag, fredag ...................................11-15

NACKA FORUM BIBLIOTEK
måndag-fredag ........................................................ 9-18

lördag ................................................................................10-15

ORMINGE BIBLIOTEK
måndag, torsdag ..................................................12-18

tisdag, onsdag, fredag ...................................10-16

för alla skollediga mellan 8 och 12 år.

Läs något bra på sommarlovet. Få en fin väska. 

Och kom på sommarfest!

Mer information får du på biblioteken 

och på webben:

www.bibliotek.nacka.se

”Tror inte att  
S gillar Nacka”
Anderssons förslag upprör Gerdau 
NACKA 
Mats Gerdau, M, tror 
inte Socialdemokra-
terna gillar Nacka. 

Det som upprör 
är S förslag om att 
rika kommuner ska 
betala bidrag för 
bostadsbyggande. 
Magdalena Anders-
son, ekonomiskpo-
litisk talesperson 
för S, menar att det 
handlar om piska 
och morot.

I våras lade S i sin skugg-
budget fram förslag om att 
de tio rikaste kommunerna 
i landet, däribland Nacka, 
skulle betala in pengar till ut-
jämningssystemet som sedan 
skulle kunna användas till att 
bygga hyresrätter i landet.

– Jag har inte hört från 
någon kommun eller bygga-
re att det skulle vara bristen 
på bidrag som gör att det in-
te byggs hyresrätter, säger 
Mats Gerdau, kommunsty-
relsens ordförande.

Han håller med om att 
det behövs fler hyresrätter, 
men menar att det inte är 
för få bidrag som är boven 
utan långa planprocesser.

– Det tar jättelång tid, i 
bästa fall tar det två år om 
det inte överklagas längs 
vägen. Regeringen har 
minskat antalet instanser 
att överklaga ett byggären-
de till, från tre till två.

”Motsvarar 180 lärare”
Varje år betalar Nacka, en-
ligt Mats Gerdau, in 457  
miljoner kronor till det 
kommunala utjämning-
systemet. Han menar att S 
förslag skulle innebära att 
kommunen kommer att be-

höva pytsa in ytterligare 90 
miljoner kronor årligen. 

– Det motsvarar 180 lära-
re – fem lärare per grund-
skola, säger Mats Gerdau.
Om det inte behövs stimu-
lans, varför tror du S läg-
ger ett sådant här förslag?

– För att de inte gillar 
Nacka, de har udden riktad 
mot Stockholm. Det finns 
säkert ärliga motiv att hjäl-
pa avfolkningsorter, men 
jag tror inte att det behövs 
ytterligare stimulans för att 
bygga i till exempel Örn-
sköldsvik, säger han.

Magdalena Andersson, 
ekonomiskpolitisk talesper-
son och finansministerkan-
didat för Socialdemokrater-
na, tar lätt på Mats Gerdaus 
påstående.

– Jag bor ju själv i Nacka 
och gillar att bo i Nacka och 
vill att fler ska kunna bo 
här. Vi vill på det här sättet 
stimulera byggandet, säger 
hon.

”Både piska och morot”
Hon menar att Nacka kan få 
ta del av pengarna om för-
slaget skulle bli verklighet. 

– Nacka får bygga fler hy-
resrätter så kan de få tillba-
ka pengar. Det är både piska 
och morot, säger Magdale-
na Andersson.

Mats Gerdaus farhåga är 
ändå att Nacka som en av fi-
nansiärerna av systemet in-
te ska få tillbaka så mycket 
som kommunen betalar in.

ERIK LJONES

Nackabon Magdalena Andersson, S.  FOTO: JENNY FREJING

Mats Gerdau, M, går till storms mot S-förslag om byggbidrag.  FOTO: CARL LUNDBORG
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Sommarkrog och strandcafé

”Humlan på rymmen”
Djurö havsbad

Griffeltavlor med morfars mat
Tjeckisk och tysk fatöl samt iskall ”pepparkaks-stänkare”

Du hittar oss vid Djurö centrum nära busshållplatsen. 
25.000 m2 sjötomt med oftast soligare väder än i stan. 

Camping - Stugor - Minigolf - Boule - Gästbrygga
Biljard ute på terrassen

•
Sollenkrokavägen 33, 
139 73 Djurhamn
08-571 502 28

www.humlanparymmen.se
N59° 18´7 E 18° 41´57

Välkomna! 
Radka, Petr & Josef •

••

– Du får skriva allt jag säger, 
jag står för allt, säger Thage 
G Peterson när han slår sig 
ner i fåtöljen i sitt arbetsrum. 

I dessa dagar med po-
litiker som gärna vill ha 
kontroll över allt som sägs, 
skrivs och tänks om dem är 
Thage G Petersons inställ-
ning ovanlig och befriande. 

Det här är en person som är 
säker på sitt rykte och sin 
trovärdighet.

Han dukar fram kaffe och 
smålandskringlor. Arbets-
rummet är belamrat med 
böcker från golv till tak. Ut-
sikten över Järlasjön och 
Nackareservatet är magnifik. 

– Vi kunde inte säga nej 

till huset när vi såg utsikten, 
trots att vi egentligen inte 
hade råd, säger han.

En etta i Finntorp
Efter att ha blivit vräkt av 
en greve han var inneboen-
de hos på Östermalm fick 
Thage G Peterson tag i en 
enrummare i Finntorp på 23 
kvadratmeter, med dusch i 
korridoren. Lägenheten låg 
nära hans jobb på biografen 
Ceylon och Holms konditori 
där han åt på krita. Det dröj-
de inte heller länge innan 
han blev medlem i Nacka 
arbetarekommun, där han 
fick en nyckelroll. 

– Jag bodde ensam, så min 
lägenhet fungerade i princip 

Han satt vid rodret  
NACKA I höst är det 40 år sedan Nacka senast 
styrdes av en socialdemokrat. Inte mycket 
tyder på att det blir annorlunda efter den 14 
september. NVP har träffat den tidigare tal-
mannen och ministern, Nackabon Thage G 
Peterson. 

I en intervju berättar han om rävspelet  
bakom kommunsammanslagningen och var-
för han ville skicka Erik Langby till Karlstad. 

Mitt under intervjun får Thage G Peterson ett samtal. Han förklarar vägen till riksdagsbiblioteket innan  
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Sommarens Partykvällar 
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Onsdags Disco
Disco onsdagar i juni, juli och augusti. 

34 år sedan starten, fortfarande hetast i skärgården. 

PREMIÄR 18 juni
BBQ meny 325 kr. Boka bord.

Midsommardags Fest
Lördag 21/6. Stort sommarparty.
Middag från kl 19. Boka bord. 

+ 30 Disco
SUCCÉN FORTSÄTTER:
Vi som blivit 30 år eller mer. 

Lördagarna 5/7, 19/7, 2/8, 30/8, 20/9
BBQ meny 325 kr. Boka bord.

Bordsbeställning 08/570 208 73 Välkomna!
www.legolf.nu 

 när Nacka var rött
som en partiexpedition där 
folk satt och rökte och prata-
de långt in på nätterna.

Samtalet avbryts av ett 
telefonsamtal. Han ger en 
vägbeskrivning till riksdags-
biblioteket innan han lägger 
på och åter slår sig ner i få-
töljen med utsikt. 

Ville inte ha Saltsjöbaden
Thage G Peterson är lant- 
arbetaren från Smålands 
skogsland som via enträget 
socialdemokratiskt fotarbete 
och folkrörelseengagemang 
1967 blev kommunstyrel-
sens ordförande i dåvarande 
Nacka stad. I och med det fick 
han även en framskjuten roll 
i skapandet av ett nytt Stor-
Nacka. Han minns rävspelet 
bakom sammanslagningen 
och skrattar åt minnena.

– Vi i S ville absolut inte 
att Saltsjöbaden skulle ingå 
i en ny kommun, det skulle 
ju så klart hota vår ställning.

Nacka stad hade vid den 
här tiden en stark arbetar-
prägel med mycket industri. 
Thage G Peterson menar att 
misstänksamheten mellan 

Nacka och Saltsjöbaden var 
ömsesidig.

– Saltsjöbaden var inte 
intresserat av Nacka, de satt 
på tåget och rökte cigarr 
och gick aldrig av här, säger 
han med en ton som bekräf-
tar att han är medveten om 
den grova stereotypen av 
Saltisbon. 

När det stod klart att Salt-
sjöbaden skulle ingå tog 
Nackas socialdemokrater 
kontakt med sina partikam-
rater i Boo och det mer röda 
Gustavsberg och Djurö för 
att bilda i en stor östlig kom-
mun. För att gå med på det 
ville S i Boo, Gustavsberg 
och på Djurö att den nya 
kommunens stadshus i så 
fall skulle ligga i Orminge, 
centralt beläget för alla.

Blev minister
– S i Nacka kunde absolut 
inte tänka sig det, Nacka var 
ju stad, säger Thage G Peter-
son och pekar på de ibland 
lite frostiga relationerna 
mellan Sicklaön och Boo.

Det ringer igen, det är rek-
torn på Lunds universitet.

– Ni får inte tro att jag 
bett folk att ringa för att 
verka upptagen, det brukar 
inte ringa så här mycket, sä-
ger han ursäktande och tar 
upp tråden på nytt.

Det blev aldrig något 
stadshus på andra sidan 
Skurusundet och utan 
Värmdö i den nya kom-
munen sjönk S stöd i varje 
kommunalval. Thage G Pe-
terson fortsatte dock som 
den nya storkommunens 

kommunstyrelseordförande 
fram till 1974. Så småning-
om fortsatte han till riksdag 
och regering, där han blev 
industriminister. När det 
blev dags att rekrytera en ny 
generaldirektör till Rädd-
ningsverket i Karlstad kom 
han att tänka på en driftig 
lokalpolitiker: Erik Langby, 
Nackas dåvarande modera-
te tolvtaggare.

”Langby var kompetent”
– Moderaterna trodde att 
jag försökte bli av med Lang-
by genom att skicka honom 
till Karlstad, men jag ville ha 
honom eftersom att han var 
kompetent, säger han och 
skrattar, nästan skrockar. 

Åren i partitoppen fort-
satte, men efter talmans-
post och jobbet som för-
svarsminister lämnade Tha-
ge G Peterson den politiska 
storarenan runt millennie-
skiftet. Sedan dess har han 
skrivit krönikor och även 
pluggat teologi. 

Samtalet glider in på da-
gens Nacka. Thage G Pe-
terson är väldigt förtjust i 
sin hemort, men oroar sig 
för kommunens planer på 
att bygga stad, att det ska 
bli för mycket och för tätt. 
Framför allt är han rädd att 
grönområden ska naggas.

– De borde fråga folk i en 
folkomröstning om vad de 
tycker om allt det här byg-
gandet. Jag är ju ansvarig 
för miljonprogrammet och 
där blev inte allt bra, säger 
han.

ERIK LJONES

Född: 1931 i Berg, Krono-
bergs län.
Bor: Nacka sedan 1950-ta-
let
Familj: Hustrun Marion 
och barn och barnbarn
Yrke: Pensionär och stu-
dent. Tidigare politiker.
Gör: Pluggar teologi och 
skriver.

Teologistudent

 han fortsätter berätta om sin tid som Nackas högste politiker.    FOTO: JENNY FREJING
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”Ingen byggstart för 
nya Slussen!” 

Nu ställer allt fler 
partier i Nacka och 
Värmdö upp på kra-
vet tills det finns en 
helhetslösning. Man 
kräver också en obe-
roende snabbutred-
ning som säkerstäl-
ler bussterminalen.
   
Nya Slussen kan stå utan 
bussterminal för Nacka- 
och Värmdöborna om inget 
sker. Det menar nu allt fler 
kritiker. 

Detaljplanen för Katari-
naberget har upphävts. Det 
innebär stopp för busster-
minalen. Miljödomen för en 
ny sluss och vattenreglering 
har fått prövningstillstånd 
i mark- och miljööverdom-
stolen, vilket påverkar de-
taljplanen för hela nya Slus-
sen. Startar bygget som pla-
nerat, byggs den enda plat-
sen för bussterminalen bort. 
Det menar Nätverket Nacka 
Värmdöbor för Slussen, som 
startat ett upprop.

– När man sa nej till Ka-
tarinaberget föll egentligen 

hela Slussenprojektet. Sta-
den har lovat att inte göra 
något förrän man har två 
lagakraftvunna detaljpla-
ner. Nu startar man likväl 
arbetet för Nya Slussen. Då 
bygger man bort möjlig-
heten till en bussterminal 
vid Slussen. Det enda som 
återstår är då Katarinaber-
get. Många av oss bedömer 
att den detaljplanen aldrig 
kommer att vinna laga kraft, 
på grund av säkerhetsris-
kerna, säger Ole Settergren, 
från Nätverket Nacka Värm-
döbor för Slussen.

Nätverket har tryckt på de 
politiska partierna för att de 
ska agera i frågan.

Två krav från nätverket
Majoriteterna i Nacka res-
pektive Värmdö är rejält 
splittrade i Slussenfrågan. 
Men nu tycks allt fler partier, 
även från alliansen i Nacka 
och koalitionen i Värmdö, 
ställa upp på två av de krav 
som nätverket formulerat:

• Ingen byggstart innan 
det finns en helhetslösning, 
inklusive detaljplan för 
bussterminal för Nacka- och 
Värmdöbussarna.

•Nacka och Värmdö ska 
kräva att Stockholms stad 

ska beställa en oberoende 
snabbutredning av alterna-
tiv som säkerställer busster-
minal i bästa läge.

Flygblad i veckan
I Nacka ställer sig nu C, S, 
MP och Nackalistan bakom 
dessa krav. Det framgår av 
flera mejlsvar från partier-
na NVP tagit del av. Och i 
Värmdö är nu en majoritet 
för kraven: FP, KD, C, S och 
V. MP har inte tagit ställ-
ning, däremot har de tidi-
gare krävt en utredning av 
Slussen plan B. SD har inte 
tillfrågats.

Nätverket menar att kom-
munerna skulle kunna be-
gära att regeringen går in i 
ärendet.

– Vi anser att Värmdö och 
Nacka kommuner ska begä-
ra ett så kallat planföreläg-
gande. Det innebär i princip 
att staten, regeringen, åläg-
ger berörda kommuner att 
ta fram en plan, som sedan 
ska föreläggas regeringen 
för godkännande, säger Ole 
Settergren.

I veckan går Nätverket ut 
med flygblad för att få invå-
narna att kontakta sina poli-
tiker i frågan.

CHARLOTTA WESTLING

Partier ställer sig 
bakom Slussenkrav 
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Go och gla’
midsommar!

Vi önskar alla våra kunder en

 riktigt fi n midsommar bland dukade bord

och i glada vänners lag.

ÖPPETTIDER UNDER MIDSOMMARHELGEN

Midsommarafton 20/6 och midsommardagen 21/6 Stängt 

Midsommarsöndagen 22/6 12–16

Alltid söndagsöppet!

Ljusare tider  
för havsöringen
BOO
Det ser inte länge 
beckmörkt ut för 
havsöringen. Nu 
har Nacka kommun 
planterat ut ungefär 
230 stycken två år 
gamla havsöringar i 
Insjöbäcken vid Ve-
lamsund, där de ska 
få lära känna vatten-
draget.

Det för att lära sig känna 
igen doften av vattnet och 
förhoppningsvis så småning-
om hitta tillbaka dit och leka. 

Initiativet har tagits för 
att återigen skapa bra för-
utsättningar för havsöring-
en att reproducera sig, men 
också för abborre och gäd-
da. Utöver det har kommu-
nens park- och naturenhet 
utrett vad mer som kan gö-
ras för fiskbestånden. 

Ett förslag är att grusa 
botten och ta bort vand-
ringshinder i flera bäckar 
i kommunen, så att öring-
en lättare kan ta sig fram. 
Projektet är ett samarbete 
mellan Nacka kommun, Boo 
miljö- och naturvänner och 
Stockholms stad.

– I Nacka finns mycket 
få bäckar där havsöringen 
idag kan vandra upp och 

leka. Detta medför att varje 
liten bäck har mycket stor 
betydelse för både det lo-
kala havsöringsfisket och 
framför allt, för havsörings-
beståndet, säger Nina Carls-
son, på Nacka kommuns 
park- och naturenhet.

Oro för tjuvfiske
Med anledning av inplante-
ringen har boende hört av 
sig till NVP och varit oroliga 
för att tjuvfisket kommer att 
öka i Insjön. 

Miljöenheten på Nacka 
kommun svarar att det är i 
bäcken och inte i Insjön som 
man satt ut öring. Dessutom 
har kommunen ”ingen rådig-
het över fisken i sjön och utö-
var ingen tillsyn på tjuvfiske”.

Nina Carlsson berättar att 
södra delarna av sjön beva-
kas av Insjöns sportfiskeför-
ening, medan norra delen 
är privat. Men kommunen 

planerar att markera att 
tjuvfiske är förbjudet.

– Vi kan komma att sätta 
upp skyltar vid badplatsen. 
Men då gör vi det i samråd 
med föreningen. 

Sattes ut i maj
Finns det en risk att utsätt-
ningen av fisk ökar tjuvfis-
ket i bäcken?

– Vi gjorde den avväg-
ningen när vi hörde av oss 
till er och berättade det. 
Men nu är de så små, det är 
först om de skulle vandra 
tillbaka som öringbestånden 
ökar, säger Nina Carlsson.

Utsättningen av havs-
öringarna skedde i slutet 
av maj. Nacka kommun har 
sedan tidigare tillsammans 
med föreningen Sportfis-
karna restaurerat Sågsjö-
bäcken.

GUSTAV GRÄNDEBY

Åke Thudén, fiskerikonsulent (med hinken). I bakgrunden Gunnar Berglund, som jobbar för 
Stockholms stad och Kurre Eriksson, som har hand om fiskodlingen på Gålö. Oliver Karlös,  
Anund Tannergren och Stig Modin är volontärer. FOTO: MIKAEL LÖF

230 havsöringar har nu planterats ut i Velamsund.

Flicka påkörd av 78-åring
ÄLGÖ/BOO

På måndagen inträf-
fade två trafikolyckor 
på kort tid med unga 
inblandade. Den ena, 
en nioårig flicka som 
blev påkörd av en 
äldre man. Den an-
dra, en singelolycka, 
där en 17-åring körde 
in i ett träd.
Den nioåriga flickan blev 
vid lunchtid påkörd av en 
bil när hon klev av bussen 
vid Bergabovägen på Älgö 

och skulle gå över gatan.
Föraren, en man född 

1936, ska enligt vittnesupp-
gifter ha tvärnitat när han 
såg flickan, och snuddat 
nioåringen lätt. Flickan ska 
ha fallit mot trottoaren och 
slagit i huvudet, men var 
hela tiden vid medvetande 
och mindes hela händelse-
förloppet. 

Med skrubbsår på axeln 
och hjärnskakning fördes 
flickan till Astrid Lindgrens 
barnsjukhus. Den äldre 
mannen lämnade uppgifter 
till polisen, och är misstänkt 

för att inte ha vidtagit de 
försiktighetsåtgärder som 
krävs.   

Två timmar senare körde 
en 17-åring på en epatrak-
tor in i ett träd, sedan han 
fått sladd på Boo Kapellväg. 
Den unge mannen klagade 
over illamående och även 
han fördes till Astrid Lind-
grens barnsjukhus.   

Polisen omhändertog for-
donet för att undersöka om 
det är faktiskt en epatrak-
tor, eller en personbil. 

 GUSTAV GRÄNDEBY



Parfymförbud 
krävs i skola
NACKA Ett skyddsombud 
på en skola i Nacka har 
skickat en skrivelse till Ar-
betsmiljöverket och föreslår 
parfymförbud, samt att en 
luftrenare placeras ut på 
flera ställen i byggnaden. 

Orsaken är att en lärare 
har astma som triggas av 
starka parfymdofter. För 
att förbudet ska fungera är 
förslaget att alla på skolan 
informeras om det i början 
av höstterminen, och att lä-
rarna ska kunna be eleverna 
tvätta av sig om de känner 
parfymdoft. Annars ska 
skolan kunna skicka hem 
eleven. Enligt skrivelsen har 
flera astmatiker reagerat på 
luften tidigare, bland an-
nat en elev och rektor som 
tvingats medicinera.

Porslin firas  
lite senare
GUSTAVSBERG Årets upp-
laga av Porslinets dag kom-
mer att äga rum en vecka 
senare än vanligt, för att 
undvika krock med båtmäs-
san Allt på sjön. Det nya da-
tumet är den 7 september.

NOTERAT

SALTSJÖBADEN
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BEGRÄNSAD UPPLAGA – FÖRST TILL KVARN!

EXTRA-EXTRAUTRUSTADE TILL OSLAGBARA SOMMARPRISER! 

124.900 kr
PEUGEOT 208 LIMITED EDITION
1,2 VTi 5D

KOSTNAD/MÅN 1.070 kr *

SPARA  
20.000 kr

SPARA  
58.700 kr

219.900 kr
PEUGEOT 508 SW LIMITED EDITION
1,6 HDi

KOSTNAD/MÅN 1.884 kr *

SPARA  
19.700 kr

154.900 kr
PEUGEOT 2008 LIMITED EDITION
1,2 VTi 5D

KOSTNAD/MÅN 1.327 kr * KOSTNAD/MÅN 1.370 kr *
159.900 kr
NYA PEUGEOT 308 LIMITED EDITION
1,6 Turbo 125 hk 5D

SPARA  
41.800 kr

Peugeots nybilsgaranti inklusive Assistance gäller i 3 år eller 100.000 km – det som först inträffar. Bränsleförbrukning blandad körning: 4,4-5,6 l/100 km. Koldioxidutsläpp CO2: 104-129 g/km. *Förmånlig fi nansiering genom Peugeot Finans. Grundar sig på 30% kontantbetalning, 48% i restvärde samt 4,95% ränta. Löptid 36 månader. 
Effektiv ränta 208: 6,08, 2008: 5,88%, 308: 5,85% & 508 SW: 5,64%. Erbjudandet gäller 208 5D 1,2 VTi (ordinarie pris 144.900 kr), nya 308 5D Active 1,6 Turbo 125 hk inklusive SkyPack (ordinarie pris 201.700 kr), 2008 5D 1,2 VTi inklusive SkyPack (ordinarie pris 174.600 kr) och 508 SW Active 1,6 HDi inklusive SkyPack (ordinarie pris 
278.600 kr) i lager. Dock endast så länge lagret räcker eller senast 30/6 2014. Vi reserverar oss för eventuella ändringar, avvikelser och feltryck. Bilarna på bilden kan ha en annan utrustning.

BILAR KLARA FÖR LEVERANS! PRISET GÄLLER TILL 30 JUNI 2014

peugeot.se

Friebergs Bil i Nacka, Vikdalsgränd 1,  vid McDonalds Nacka Forum
Öppet: Vard 09.00-18.00 Lör-Sön 11.00-15.00 Tel 556 79 700 • www.friebergsbil.se

43 personer 
evakuerades 
efter branden
FISKSÄTRA
Det brandhärjade 
flerbostadshuset på 
Sikgatan i Fisksätra 
har börjat restaure-
ras. Sex lägenheter 
är fortfarande evaku-
erade. 

– Det är i dagsläget 
svårt att säga när de 
boende kommer att 
kunna flytta tillbaka, 
säger Elise Berggren 
på Stena fastighe-
ter.

Fyra lägenheter brann och 
ytterligare bostäder rökska-
dades i torsdags för knappt 
två veckor sedan när totalt 
43 personer fick evakueras. 
Den stora branden i Fisksät-
ra har fått konsekvenser för 
flera familjer. 

– De flesta kunde gå till-
baka till sina lägenheter 
samma kväll. Men i dags-
läget är det sex lägenheter 
som är evakuerade, säger 
Elise Berggren, kommuni-

kationschef på Stena fastig-
heter.

Polisen har ännu inte fast-
ställt brandorsaken. Men 
personal från fastighetsbo-
laget som var på plats under 
branden har bildat sig en 
egen uppfattning. De upp-
gifterna har Elise Berggren 
fått ta del av.

Evakuerade fick stöd
– Branden har med största 
sannolikhet startat på en 
uteplats på entrésidan och 
lågor har sedan spridit sig 
till en träbalkong ovanför 
som började brinna, säger 
hon.

Lågorna gick sedan ut- 
efter fasaden och värmeut-
vecklingen ska ha gjort så 
att glasrutorna ovanför 
gick sönder. Lägenheterna 
är rök- och brandskadade i 
mycket olika omfattning.

Stenas personal hjälpte 
de 43 personerna på Sik-
gatan med var de skulle ta 
vägen på kvällen. Men även 
ideella krafter bistod.

– Vi vill verkligen ge en 

eloge till det sociala nät-
verket i Fisksätra, som 
exempelvis kyrkan, mus-
limska föreningen och Hy-
resgästföreningen, som en-
gagerade sig och stöttade 
de drabbade, säger Elise 
Berggren.

Reparationer kan ta tid
Nu väntar ett omfattande 
renoveringsarbete. Framför 
allt är det brandskador på 
fasaden och de rök- och vat-
tenskadade lägenheterna 
som behöver åtgärdas. Men 

även trapphuset, inräknat 
golv och räcken behöver 
fixas.

– Saneringen går till så 
att man först river balkong- 
delen, därefter utförs spol-
arbeten av fasad. En ställ-
ning monteras efter utförd 
spolning för att man ska 
kunna riva fasadplåtar. Ef-
ter att saneringen är klar 
kommer reparationsarbetet 
med att återställa fastighe-
ten att påbörjas.

Elise Berggren berättar 
att det kan dröja innan de 

sex familjerna kan återvän-
da.

– Det är i dagsläget svårt 
att säga när de kommer att 
kunna flytta tillbaka. Alla 
inblandade parter arbetar 
nu för att lösa situationen 
för de drabbade på bästa 
sätt, säger hon.

Hur branden uppstod 
fanns det fortfarande inget 
officiellt svar på – varken 
från polisen eller Stena fast-
igheter – under förra veckan.

GUSTAV GRÄNDEBY

Branden startade på uteplats och spred sig till en träbalkong ovanför. Glasrutorna till lägen-
heter ovanför gick sönder. Sex lägenheter är evakuerade.  FOTO: JENNY FREJING
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GUSTAVSBERG
Kvarnbergsskolan 
ska totalrenoveras.  
Efter elva års malan-
de tog kommunens 
fastighetsutskott 
beslut i förra veckan. 
Men några pengar 
för de tillkommande 
kostnaderna finns i 
nuläget inte.

Turerna kring Farstavikens 
skola/Kvarnbergsskolan 
fortsätter. 

Först skulle skolan total-
renoveras till en modern 
skola med plats för dubbelt 
så många elever. Sen blev 
det för dyrt, politikerna fick 
kalla fötter och projektet 
avbröts. Istället beslutades 
om en ”ytskiktsrenove-
ring”. Politikerna började 
diskutera om man istället 
skulle bygga en helt ny mo-
dern högstadieskola i cen-
trum, ett förslag som kom 
från S.

Efter att kommunen ut-
rett frågan kom man fram 
till att det inte behövs nå-
gon ny högstadieskola de 
närmaste åren. Däremot 
bedömer kommundirektö-
ren att en tillbyggnad och 
ombyggnad av Kvarnberget 
är nödvändig.

Tillbaka på ruta ett
Så nu är politikerna tillbaka 
på ruta ett. 

I förra veckan tog kom-
munstyrelsens fastighets-
utskott beslut om att skolan 
ska totalrenoveras. Kostnad 
för om- och tillbyggnad be-
räknas till 159,5 miljoner 
kronor. Antalet platser ut-

ökas till cirka 700 i årskurs 
4-9, från dagens 300 i års-
kurs 6-9.

Det här innebär att kom-
munen nu måste tillskju-
ta ytterligare 75 miljoner 
kronor, merkostnaden ska 
belasta kommande inves-
teringsbudgetar 2015-17. 
Sedan tidigare finns 75 mil-
joner kronor avsatta i bud-
geten. 

Arbeten börjar nästa år
Om- och tillbyggnaden ska 
påbörjas hösten 2015. Ar-
betet ska ske medan skolan 
är i drift, och beräknas vara 

klar 2016/17. Redan nu i 
juni börjar man med upp-
rustning av ytskikt, sanitet 
och el. 

Biträdande rektor Linda 
Grönlund:

– Om det blir en ny sko-
la eller om man renoverar 
och bygger om spelar inte 
så stor roll för oss. Det vik-
tigaste för oss är att våra 
elever får en bra arbetsmiljö 
och likvärdiga förhållanden 
som andra elever i kommu-
nen.

CHARLOTTA WESTLING

charlotta.westling@nvp.se

MÖRTNÄS
Muren i Mörtnäs kan 
bli kvar. Mark- och 
miljödomstolen går 
på länsstyrelsens 
bedömning och ger 
byggbolaget Frentab 
rätt. 

NVP har tidigare berättat 
om den drygt fem meter 
höga muren på Älgstigen, 
som delar Östra Mörtnäs 
från Västra Mörtnäs likt en 
Berlinmur. Och som, enligt 
byggkontoret, saknade så-
väl bygglov som marklov. 

I fjol beslutade bygg- och 
miljönämnden att den gi-

gantiska stödmuren mås-
te rivas ner till 1,5 meter. 
Dessutom skulle Frentab ta 
bort olovlig markuppfyll-
nad. Beslutet var kopplat 
till ett vite om 100 000 kro-
nor.

”De har inte bygglov”
Frentab överklagade be-
slutet till länsstyrelsen som 
gav bolaget rätt. Länsstyrel-
sen ansåg att bolaget hade 
bygglov för muren, att det 
inte står något om den i be-
slutet spelade ingen roll. 
Beslutet överklagades av 
kommunen, som också häv-
dade att marken där muren 
byggts inte får bebyggas. 

Inte heller har berörda 
sakägare fått möjlighet att 
yttra sig.

Nu avslår mark- och miljö- 
domstolen överklagandet. 
Domstolen instämmer i den 
bedömning som länsstyrel-
sen gjort. Byggkontoret har 
ännu inte fattat beslut om 
man ska överklaga till mark- 
och miljööverdomstolen i 
Svea Hovrätt. I så fall krävs 
prövningstillstånd.

– Vi betraktar det som att 
de inte har bygglov, men 
vi har inte diskuterat om 
vi ska gå vidare, säger Jan 
Casserstedt, bygglovhand-
läggare.

CHARLOTTA WESTLING

Ny dom: Jättemuren  
i Mörtnäs kan stå kvar

Nu ska skolan 
renoveras för 
160 miljoner 

Kvarnbergsskolan ska totalrenoveras och byggas till för 160 
miljoner kronor. Antalet platser utökas till cirka 700 i årskurs 
4-9.  ARKIVBILDER: CARL LUNDBORG /JENNY FREJING



Pojkar gripna 
för mopedrån
SICKLA

Tre tonårskillar har 
gripits av polisen, 
misstänkta för en 
serie brott förra tis-
dagen, i Sickla och i 
Söderort. De är alla 
under 15 år. 

Rånet i Sickla ägde rum vid 
15:30-tiden förra tisdagen, 
vid Sickla skola. Gärnings-
männen gav sig, enligt 
polisanmälan, på ett gäng 
jämnåriga killar, tilltvinga-
de sig telefoner och utsatte 
även en av de drabbade för 
slag och sparkar. Sedan gav 
de sig av på mopeder.

Misshandlade 10-åring
Samma dag utsattes två 
pojkar i 10-årsåldern i Ham-
marbyhöjden för rån alter-
nativt rånförsök. I båda fall-
en misshandlades pojkarna, 
i ena fallet brutalt. Polisen 
har skäl att misstänka att 
det rörde sig om samma 
gärningsmän som i Sickla.

Under förra onsdagen 
greps tre misstänkta killar, 
alla under 15 år gamla. De 
har hörts och delgivits miss-
tanke. Det är tips från all-
mänheten som lett fram till 
gripandet. 

 

INGEMAR LUNDIN
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HAMMARBY SJÖSTAD
Sjöstadens utbud 
av lånecyklar växer 
i sommar. Tre nya 
stationer planeras, 
som komplement till 
de befintliga på Ham-
marby allé och vid 
Henriksdal.

Lånecyklarna – City bikes – 
kom till som ett samarbete 
mellan Stockholms stad och 
utomhusreklamföretaget 
Clear channel. Sedan 2006 
har de rullat på stadens ga-
tor, och de senaste åren har 
stationer byggts allt längre 
från stadskärnan. 

Tre stationer i trakterna
För Sjöstadsborna har de 
närmaste stationerna legat 
på Hammarby allé, i höjd 
med Fryshuset, och vid 
busshållplatsen Henriksdal, 
nedanför Danviksklippan. 
Nu blir valmöjligheterna 
större i området. Av de 15 
nya stationer som plane-
ras den här säsongen ska 
nämligen tre ligga i, eller 

strax utanför, Sjöstaden: 
En på Lugnets allé, en på 
Hammarbyvägen och en på 
Olaus Magnus väg.

– Man måste bygga ini-

från stan och utåt, för det 
får inte vara för långt mel-
lan varje station, säger Cle-
ar channels vd Ola Klingen-
borg.

När säsongen är över räknar 
företaget med att ha 130 
stationer runt om i Stock-
holm.

– I Sydeuropa, bland an-

nat Barcelona, finns några 
större system av lånecyklar, 
men vi har absolut Skandi-
naviens största system, sä-
ger Ola Klingenborg.

Exakt när de nya statio-
nerna i Sjöstaden kommer 
på plats är ännu oklart. 
Det hänger på hur snabbt 
bygglovsprocessen går.

HANNA BÄCKMAN

Blir allt vanligare
• City bikes finns i dag i 
flera kommuner: Stock-
holm, Sundbyberg, Solna, 
Lidingö och Uppsala. 
Sedan några år förs även 
diskussioner med Nacka 
kommun.
• Under 2014 byggs 15 nya 
stationer, bland annat vid 
Brommaplan, i Lindhagen, 
på Ringvägen, i Hjortha-
gen och i Sjöstaden.
• Ungefär hälften av de 
kort som säljs är treda-
garskort, och hälften är 
säsongskort. Både antalet 
kortköp och cykellån har 
ökat det senaste året.

Fler cyklar till låns i Sjöstaden:
”Skandinaviens största system”

Nu blir lånecyklarna fler i Sjöstaden. Under årets säsong planerar Clear channel tre nya sta-
tioner i området.  ARKIVFOTO: JENNY FREJING



Elev blev slagen 
– skola kritiseras 
VÄRMDÖ En elev på en 
skola i Värmdö blev i våras 
slagen, sparkad och hotad 
av en annan elev. Den 
drabbades vårdnadshavare 
tyckte inte att skolan gjort 
tillräckligt, och anmälde 
saken till Barn- och elevom-
budet, BEO, som nu kommit 
med sitt beslut. BEO menar 
att skolan vidtagit åtgärder, 
men att det inte lett till att 
kränkningarna upphört. 
Därför får kommunen en 
anmärkning. BEO anser 
även att rektorn väntade för 
länge – sex veckor – med att 
anmäla till kommunen.

Tolv miljoner  
till socialen
VÄRMDÖ Behovet av för-
sörjningsstöd i Värmdö 
har ökat den senaste tiden. 
Ändå har ramarna för 
socialnämnden inte höjts 
tillräckligt, vilket lett till 
återkommande underskott. 
Men nu ska det bli ändring. 
Kommundirektören föreslår 
att nämndens budget tillförs 
tolv miljoner inför 2015. Det 
väntas täcka behovet.

NOTERAT

VÄRMDÖ
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Vill Du arbeta på egna villkor
med ett fritt och omväxlande arbete?

Anmäl dig till vår personalpool!

varmdo@alltjanstpoolen.sewww.alltjanstpoolen.se

Är du pensionär, ungdom eller bara har tid över och vill tjäna 
extra pengar samtidigt som du gör en insats för andra är 
du välkommen till oss! Vi söker dig som har dokumenterad 
kompetens inom trädgård, snickeri, VVS eller el, men också 
dig som har skaffat erfarenhet på egen hand!

Tveka inte!
Kontakta oss idag för en 
intervju!

08-410 002 09vi fixar det mesta

™

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

Låt midsommarfesten börja på Partyland

FESTLIG MIDSOMMAR!

Piñata
259:-

Inflatable 
Palm tree 

cooler
349:-

Hos oss kan du hyra heliumtuber.

VÄRMDÖ
Bostadssituationen 
i Värmdö lämnar 
mycket övrigt att 
önska. Nu presente-
ras en enkät om hur 
unga tänker kring 
framtidens boende. 

– Många är inte för-
beredda att flytta  
hemifrån, säger Ax-
elina Hedenskog, 16, 
en av dem som tagit 
fram enkäten. 

Att flytta hemifrån är ett av 
de första, stora stegen till 
vuxenlivet. Hyresgästfören-
ingen i Nacka och Värmdö 
har gett tre Värmdöungdo-
mar i uppdrag att ta reda 
på hur Värmdös unga ser på 
boendesituationen i kom-
munen. 

67 procent vill bo kvar
120 ungdomar i åldrarna 18 
till 25 år deltog i enkäten. 67 
procent uppgav att de gärna 
vill bo kvar på Värmdö, 39 
procent kan tänka sig att bo 
kvar längre än fem år. Det 
ställer ordentliga krav på 
bostadsbyggandet i kommu-
nen. 41 procent uppgav att 
de helst vill bo i en hyresrätt. 

– Det behövs bostäder 
som fungerar för en kor-
tare tid, då många unga vill 
bo här under minst ett år, 
men antagligen inte längre 
än fem år, säger Nora Bi-
mer-Annell, 15 år, som ock-

så arbetat med enkäten. 
Och det är inte bara bris-

ten på bostäder som är 
problemet. Många av de 
tillfrågade i enkäten var 
dåligt rustade inför hemi-
frånflytten. En klar majori-

tet hade varken koll på hur 
lång bostadskön är eller hur 
hög hyran är för en etta på 
Värmdö. 

– Det måste spridas mer 
information, till exempel 
skulle Hyresgästföreningen 

kunna informera i skolorna, 
säger Axelina Hedenskog. 

Trygghet, tillgänglighet 
och kultur anser de som 
svarat på enkäten vara vik-
tiga faktorer för att bo kvar 
på Värmdö. 

Värmdös unga: Var ska vi bo  
”Det måste spridas  
mer information”

axelina hedenskog

”Det behövs bostäder som  
fungerar en kortare tid”

nora bimer-annell



VÄRMDÖ
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 17 JUNI 2014 21

HAMNA INTE
I DRICKAT 
I HELGEN!

Önskan att sluta dricka är det enda kravet
för att vara med i Anonyma Alkoholister!

AA Gustavsberg – Tis/Fre 19.00, Sön 10.00
Värmdögatan 3, Gustavsberg

Vi är  många som stödjer varandra 
och är lika anonyma som du.

www.aa.se

Välkommen i vår gemenskap.

VÄRMDÖ

Snabbare beslut och 
tätare bebyggelse. 
Det tror de två par-
tier som tagit del 
av undersökningen 
krävs för att unga 
ska stanna i Värmdö. 

Resultatet av undersök-
ningen presenterades under 
en soppmiddag där lokala 
politiker var inbjudna. S och 
SD var de enda av fullmäk-
tiges partier som kom. An-
nika Andersson-Ribbing, S, 
anser att något måste göras 
åt boendesituationen, efter-
som ungdomarna är viktiga 
för kommunen. 

– Det är en social rättighet 
att flytta hemifrån. Det dis-
kuteras mycket om varför 
väldigt få ungdomar stan-
nar kvar i kommunen, det 
kanske inte är så konstigt 
heller om det inte finns nå-
gonstans att bo, säger hon. 

Enligt henne borde upp 
emot 500 bostäder kunna 

byggas på ganska kort tid 
om man utnyttjar de områ-
den där det redan finns bo-
städer i dag. 

– Genom att bygga tätare 
får vi fler bostäder och hål-
ler priserna nere eftersom 
både vatten och vägar re-
dan finns där.

”Onödigt lång process”
Christer Löfving, SD, in-
stämmer i vad hon säger 
och tillägger att dagens kö-
tid är alldeles för lång. 

– Bostadskön borde inte 
vara längre än två, max tre, 
år, säger han. 

Ett annat problem, enligt 
honom, är att alla beslut 
om bostadsbyggande tar för 
lång tid, vilket gör proces-
sen onödigt lång. 

– Vi behöver inte bygga 
så stort, satsa på lägenhe-
ter som är runt 30 kvadrat-
meter. Det behövs billiga 
bostäder som ungdomar 
klarar av att betala, säger 
Christer Löfving. 

ANDREAS HAGELIN

 när vi flyttar hemifrån?

– Vi tror att mer kultu-
rella event och förbättrad 
lokaltrafik till ytterområ-
dena i kommunen ska göra 
Värmdö mer attraktivt för 
ungdomar, säger Axelina 
Hedenskog. 

Sju års kötid
– En ökad trygghet är ock-
så något som är avgörande 
för att folk ska vilja bo här, 
säger Erik Westin, 19, som 
varit med och tagit fram en-
käten. 

Den genomsnittliga köti-
den i Värmdö är på drygt sju 
år, vilket skulle innebära att 
de som ställer sig i bostads-
kön då de är 18 år måste 
vänta tills de blir 25 år inn-

an de kan flytta hemifrån. 
– Även om behovet av 

bostäder är stort från flera 
håll, och inte bara för ung-
domar, måste de ses som 
en prioriterad grupp för att 
ungdomarna ska vara kvar i 
kommunen, säger Nora Bi-
mer-Annell. 

Gustavsberg är den ort 
som ungdomarna svarade 
att de helst vill bo i. Men 
trots det tror Axelina He-
denskog att inte alla bostä-
der behöver byggas där. 

– Om tillgängligheten till 
Värmdös ytterområden blir 
bättre kan man också bygga 
där, säger hon.

ANDREAS HAGELIN 

Politiker: ”Bygg tätare 
och fatta snabba beslut”

”Ökad trygghet är avgörande”
erik westin

FOTO: NIKLAS BJÖRLING

S och SD kom på ungdomarnas möte om bostadsläget.
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KULTUR  
& NÖJE
Kulturredaktör: Lennart Spetz
Tel: 555 266 21  e-post: lennart.spetz@nvp.se

FOTO Fotografen Elisabeth Ubbe, Gustavsberg, presenterar delar 
av fotoutställningen ”De osynliga brösten” på Karlstad Congress 
Culture Centre i sommar. 22 fotografier uppmärksammar amning 
och hur vi ser på kvinnor, kvinnokroppen och på kvinnors och am-
ningens plats i samhället. I september visas hela utställningen i 
Hammarby sjöstad, och samtidigt släpps en bok.  

Att börja dricka i tidig ålder 

ökar risken för alkoholproblem

Nr 6687 Cline Zinfandel. 235 kr. 3 l BiB. Alkoh. 14,5% 

Aftonbladet Söndag 7/7 2013

Anders Röttorp, vinbanken.se

Expressen Leva & Bo 20, 2013

GRILLAT
”Smarrigt och generöst 
från soliga Kalifornien. 
Mums när det vankas 
barbeque.”
BÄSTA RÖDA BOXARNA I SOMMAR 
tasteline.com

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 facebook.com/strommaoutlet
Tel: 571 406 10

VI REAR DENNA VECKA
PÅSLAKAN 

Satin Percale Egyptisk Bomull Fr 149:-
UNDERLAKAN 

Satin Percale Egyptisk Bomull Fr 139:-
MATTOR 

Trasmattor Plastmattor Patch Denim Fr 199:-
VI REAR OCKSÅ 

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 småmöbler Laundrybags, Teakmöbler, 
Present, Överkast, Lyktor, Golv & Bordstativlampor, Ljus

SICKLA
Saltsjöbanans fram-
växt speglar utveck-
lingen av Nacka – och 
av hela Sverige. Som-
marens utställning 
i Nacka konsthall 
blickar mot framti-
den genom att berät-
ta om tågbanans rika 
historia.

Den dubbeltydiga titeln på 
utställningen i konsthallen 
i Dieselverkstaden lyder 
”Saltsjöbanan – ett spår 
genom Nacka”. Här finns 
nämligen mycket att berät-
ta, både om tågbanan som 
sådan och om utvecklingen 
av lokalsamhället. Till sin 
hjälp har konsthallsperso-
nalen tagit författaren, jour-
nalisten och Saltis-profilen 
Lars Westman, som har skri-
vit texterna i utställningen.

– Genom Lasses tex-
ter får man känslan av att 
här hände det grejer. Här 
fanns bland andra Wallen-
berg, Thiel och den svenska  
konsteliten. Utvecklingen 
av Nacka speglar utveck-
lingen i hela Sverige, säger 
Nanna Leth, konstsekrete-
rare i Nacka.

Lärdomar av historien
Det var hon och hennes kol-
lega Catharina Wikström 
som fick idén till utställ-
ningen. 

– Jag tycker att det är an-
geläget att berätta om Salt-

sjöbanans historia nu, när 
Nacka står inför stora infra-
strukturförändringar, som 
förlängningen av tvärbanan 
till Sickla, Saltsjöbanans 
upprustning och bygget av 
tunnelbanan. Då är det ro-
ligt att blicka tillbaka på till-
blivelsen av Saltsjöbanan, 
och vad som har kantat den, 
för att se vad man kan lära 
sig av historien. Dessutom 
har vi många bilder i vårt 
arkiv, som vi gärna vill visa, 
säger Nanna Leth.

Byggde exklusiv badort
Vad var det då som hände 
i slutet av 1800-talet? Jo, 
finansmannen K A Wal-
lenberg realiserade sin idé 
om att skapa en exklusiv 
badort på sina ägor vid 
Baggensfjärden. Resulta-
tet blev Saltsjöbaden, som 
grundades 1893. Samma 
år började de första tågen 
på Saltsjöbanan rulla, un-
der ledning av Wallenberg- 
ägda Järnvägs AB Stock-
holm-Saltsjön. Bygget av 
banan hade bara tagit två 
år, och hade tidvis sysselsatt 
1 000 man samtidigt.

De närmsta decennierna 
växte sedan fler villasam-
hällen, som Storängen och 
Saltsjö-Duvnäs, fram ut-
med tågspåret. Samtidigt 
etablerade sig företag som 
de Lavals ångturbin och AB 
Diesels motorer längs med 
banan.

Parallellt med det upp-
stod orter som Ektorp och 
Neglinge, där många av 

Utställning spårar Nackas historia

Tusentals arbetare byggde Saltsjöbanan. Bilden är tagen 1893 vid Storängens station.     FOTO: NACKA KOMMUNS ARKIV

hantverkarna som byggde 
banan och villorna bosatte 
sig.

Detta berättar utställ-
ningen om, på ett ”cleant 
och punkigt” sätt, med Nan-
na Leths ord. Förutom ett 
skalenligt tågspår i kartong, 
består utställningen helt 
enkelt av bilder och texter, 
som gör nedslag i enskilda 
händelser och hos udda ka-
raktärer.

– Vi gör inte anspråk på 
att ta upp allt om Saltsjöba-
nan, utan vi berättar om det 
som stuckit ut och visar bil-

der på stationer och viktiga 
personer.
Vad tror du om intresset 
för utställningen?

– Det är naturligtvis ett 
angeläget ämne för Nacka-
borna. Jag tror att det blir 
en utställning som passar 
bra på sommaren. 
Det verkar finnas många 
tågnördar. Kommer ni att 
locka dem?

– Ja, det blir lite tågnörd s-
info också!

HANNA BÄCKMAN

hanna.backman@nvp.se

Resenärerna Georg och Asta Sandkvist vid tåget på Saltsjö-
badens station. Bilden är tagen 1931.        FOTO: BERTEL ÖBERG
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DET HÄNDER MOPEDUTFLYKT Söndagar kl 10.00 träffas 
vi som har äldre mopeder än -80 för att åka 
en tur och ta en fika på någon mysig plats.
Kom med det du har. Samling OK/Q8 i 
Gustavsberg. Alla är välkomna!

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 18 JUNI

BOULE spelas utanför 
Gustavsgården kl 10-12. 
Info: Reino 570 283 74.       
Arr: Värmdö boulesällskap.

KOM OCH SPELA BRIDGE
kl 18-21 på Grand hotell i 
Saltsjöbaden. Pris 150:-. 
Info: Carlos 070-797 87 75.

GULDKANTENS LOPPIS på 
Hästhagsterrassen 1 i Gus-
tavsberg kl 10-19. Välkom-
men att fynda möbler, hus-
geråd, konst, lampor, mm. 
Eller bara ta en fika hos oss. 
   Alla pengar oavkortat till 
att ge Värmdös pensionärer 
guldkant i tillvaron.

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

TORSDAG 19 JUNI

MIDSOMMARFIRANDE 
Vi klär midsommarstången 
på Gustavsgården kl 10.00.
Ta gärna med egna blom-
mor. kl 13.00 reser vi så 
stången till musik och dans
med hjälp av medlemmar 
från Värmdö dragspelsgille.
Vi bjuder på kaffe och jord-
gubbstårta. Varmt välkom-
na! Arrangör: Guldkanten/
SV.

KOM OCH DANSA MED OSS på 
VärmdöFriskvårdscenter 
kl 18.30-20.00.  Drop in 180:-. 
Detta är för alla, nybörjare 
och erfarna dansare, oavsett 
rörelseförmåga.
varmdofriskvardscenter.se 
www.livsdansen.se

FREDAG 20 JUNI

UNDERHÅLLNING Sin vana tro-
gen kommer Kustgillet och 
dansar för oss på Gustavs-
gården kl 13.00. Alla är väl-
komna. Arr: Guldkanten/SV.

GULDKANTENS LOPPIS 
Hästhagsterassen 1 i 
Gustavsberg, kl 10-15. 
Välkommen att fynda 
möbler, husgeråd, lampor, 
konst, kläder mm eller bara 
fika i glatt sällskap. Du vet 
väl att alla pengar går oav-
kortat till att ge Värmdös 
pensionärer guldkant i till-
varon.

LÖRDAG 21 JUNI

ALLSÅNGSKVÄLL på Bygde-
gården Ahlsvik, Svartsö kl  
20.00. Allsångsledare Anders 
Forslund. 

MIDSOMMARDAGSÖPPET hos 
Skärgårdsmuseet, Stavsnäs 
kl 12-16. Utställningar om 
skärgårdslivet förr, t.ex. 
jakt, fiske, lotsväsende och 
sommargäster. Museibutik. 
Föremålsjakt för barn. Entré: 
40 kr (gratis för barn under 
13 år och medl). Adress: 
Byholmsv. 9, Stavsnäs by. 
www.skargardsmuseet.org

SÖNDAG 22 JUNI

STRÖMMADAGEN  Kl 11.00 
inleds Strömmadagen med 
friluftsgudstjänst som tra-
ditionsenligt hålls uppe på 
tunet vid museibyggnader-
na. Efter gudstjänsten har 
museibyggnader, loppis och 
servering öppet till kl 15.00. 
G:a Fågelbrovägen 1, Ström-
ma. Samarr: SV Värmdö och 
Värmdö församling. 

BOULE spelas utanför 
Gustavsgården kl 10-12. 
Info: Reino 570 283 74.       
Arr: Värmdö boulesällskap.

LOPPIS på Siggesta Gård kl 
11-15. Rensa ut hemma, lasta 
in i bakluckan och sälj! 
Du behöver inte boka, kom 
hit med bakluckan full så 
hjälper vi dig! Personal finns 
på plats 8.30-10.30 och tar 
emot er, att sälja på bakluck-
eloppisen kostar 185 kr per 
dag och parkeringsplats.

MÅNDAG 23 JUNI

GULDKANTENS LOPPIS
Hästhagsterassen 1 Gustavs-
berg, kl 10-15. Möbler, hus-
geråd, lampor, konst, kläder 
mm. Välkommen att fynda  
eller/och fika och umgås.
Alla pengar oavkortat till 
glädje för Värmdös 
pensionärer.

TISDAG 24 JUNI

DANS PÅ VÄRMDÖ BYGDEGÅRD 
kl 10-11.30 utomhus på dans-
banan. Vid dåligt väder på 
inne Bygdegården. Entré 20:-. 
Info/anm 570 229 27.
Arr: Värmdö Seniodansare.

ÖVRIGT  

ÅRETS NATURPASS ORIENTE-
RING I år har vi 2 stycken 
naturpass, ett vanligt i Gus-
tavsbergs södra del med 45 
kontroller, samt nytt för i år 
ett cykelpass som sträcker 
sig från norra Lagnö och 
Aspvik i norr till Beatelund 
och Södersved i söder. För-
säljningsställen är COOP 
FORUM Gustavsberg och 
Värmdö bokhandel i Mölnvik  
tom 5 okt. Priset är 50:- styck. 
Priser utlottas.  Arr: Gustavs-
bergs Orienteringsklubb.
www7.idrottonline.se/Gus-
tavsbergsOK-Orientering/

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

NVP.se
Din egen tidning på nätet. 

Lokal, aktuell, trovärdig - varje dag

Vi ses på NVP.se

� Nyheter

� Blogg

� Kultur

� Debatt

� Krönikor

� Sport

� Familjebilder

� Tävlingar

� Annonser

� Lokal
information

och mycket, 
mycket mer!

PRÖVAT AA ÄN? Önskan om 
att sluta dricka är det enda 
kravet för att vara med 
i Anonyma alkoholister. 
Tisdag slutet möte kl 19.00. 
Fredag kl 19.00 öppet möte. 
Söndag kl 10.00 slutet möte. 
Välkommen till Värmdöga-
tan 3, Gustavsberg.

UTSTÄLLNINGAR

UTSTÄLLNING med Anton 
Alvarez, Thread Wrapping 
Architecture. 
Utställningen pågår tom 14 
sept i Gustavsbergs Konst-
hall, Odelbergs väg 9.

FOTOGRAFIER av Sylvia Siver-
lings visas på Älta Bibliotek 
tom 30/6. 

SALTSJÖBANAN  – ett spår 
genom Nacka. Följ med på 
en tågresa från slutet av 
1800-talet fram till morgon-
dagens tunnelbana. Varför 
byggdes Saltsjöbanan? Vad 
har kantat dess väg och hur 
har tåget påverkat ett helt 
samhälle? Utställningen 
visas i Nacka konsthall  tom 
31 aug.

OLJEMÅLNINGAR av Sabina 
Kadiyska visas på Saltsjöba-
dens bibliotek under juni.

GUSTAVSBERGS PORSLINS-
MUSEUM har sommaröppet 
tom 30 aug. Tis-fre kl 10-17, 
lörd-månd kl 11-16. 22/6-31/8

LITOGRAFIER AV CARIN ADLER 
visas i Saltsjöbadens 
bibliotek under juni månad.

MIDSOMMARAFTON FREDAG 20 JUNI MIDSOMMARFIRANDE vid Boo-
badet, dans runt stången 
med Gumpa, servering och 
fiskdamm. Start kl 11.00 med 
klädning och resning av mid-
sommarstång och kl 12.00 
börjar dansen. 
Arr: Boo Villaägarförening.

MIDSOMMARFIRANDE på 
traditionellt sätt på Stora 
Nyckelviken kl 13-17. För 
mera info: Ingrid 715 85 37.
Arr: Nacka hembygdsför-
ening.

TRADITIONELLT MIDSOMMAR-
FIRANDE på Värmdö bygde-
gård kl 13-16. Var med och 
klä stången från kl 12.00. 
Musik och dans kring mid-
sommarstången, lotterier, 
fiskdamm, korv, glass och 
kaffe med hembakat bröd. 
Arr: Värmdö bygdegårdsför.

MIDSOMMARFIRANDE vid 
Stora Nyckelviken kl 11-17. 
Lekar, tävlingar, dragkamp 
kl 14.00. Kl 15.00 Majstången 
ska resas, därefter börjar 
dansen. Ponnyridning Hem-
bygdsmuseet, stallet och 
huvudbyggnaden är öppna. 
Servering, glass och godis. 
Samarr: Nacka hembygdför-
ening, Nacka kommun.

MIDSOMMAR på Älta Gård, Lo-
visedalstorpet. Stången kläs 
kl 12.00. Dans kring stången 
med Gumpa börjar kl 13.00. 
Lotterier, fiskdamm, serve-
ring och mycket mer. Arr: 
Samordnarna i Älta m flera. 
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VILL DU GRATULERA NÅGON som fyller år, har förlovat sig, gift sig, 
eller fått barn? Sänd in några rader till NVPs familjesida. 
Bara text (20 ord) 40:-, Bild + 20 ord 100:-, för varje extra ord +2 kr
Vi skickar räkning så bifoga namn och adress med beställningen.
Beställ enklast på www.nvp.se eller e-posta till familje@nvp.se 
Posta till Nacka Värmdö Posten, Box 735 131 24 Nacka. (Märk kuvertet 
“Familje”). Vi måste ha text och bild senast måndagen veckan före 
publicering. Publicering kan dock dröja pga utrymmesbrist.

Maria Karlsson familjeredaktör
555 266 36
familje@nvp.se

Boo församling, Kyrkans hus
Tisdag 17/6, kl 12.00 Sommarlunch.
Tisdag 24/6, kl 12.00 Sommarlunch.
www.booforsamling.se

Djurö, Möja och Nämdö församling
Möja kyrka Lördag 21/6, kl 10.00 
Sommargudstjänst med Olle Sjöholm.
Djurö kyrka Söndag 22/6, kl 11.00 Friluftsgudstjänst vid 
kyrkstugan med Anna Ortner. 
Ta gärna med fika.

Saltsjöbadens församling
Onsdag 18/6, kl 09.00 Morgonmässa, 
Källan (framför kyrkan). Kl 14.00-16.00 Sommarcafé, 
sommarmusik och kaffe, Skogsö kapell Midsommardagen 
21/6, kl 18.00 Gudstjänst (kaffe innan), Skogsö kapell. 
Söndag 22/6, kl 18.00 Mässa, Källan. Onsdag 25/6, kl 
09.00 Morgonmässa, Källan. www.merasaltis.nu

Skärgårdskyrkan Värmdö
Söndag 22/6, kl 11.00 Gudstjänst Anethe Carlsson m.fl. 
Kyrkkaffe. www.skargardskyrkan.nu

  PREDIKOTURER  e-post: predikoturer@nvp.se

Andrès Zuniga & Emma Nyberg

08-570 344 27 • www.novabegravning.se    

Nacka - Paviljongvägen 5
Värmdö - Minos väg 4B

Allt inom begravning

Nova Begravningsbyrå

GRATTIS ▼ 

Vi vill gratulera vår mamma 
Christina Hermin som fyller 
70 år den 19/6! Hälsningar 
Per och Jonas med familjer.

GRATTIS ▼ 

Grattis Tyra på 5-årsdagen 
önskar mormor Berith, 
morbror Peter och moster 
Christina.

GRATTIS ▼ 

Grattis Joakim till 
studenten 11/6. Efter alla 
års kämpade så är du nu 
klar. Kramar från dina nära 
och kära.

GRATTIS ▼ 

Massor av grattiskramar till 
vår härliga Klara som fyller 
2 år den 16/6.
Puss från mormor!

GRATTIS ▼ 

Grattis Ivar 7 år den 11/6.
Önskar mamma, pappa, 
Jacob, Agnes och Knut.

FÖDD ▼ 

Välkommen älskade Elsa 
efter lång väntan.
Född 21/5 -14, kl 12.51 
4690 g 54 cm. Kramar 
mamma Liza, pappa Alex 
och världens stoltaste 
storasyster Tyra.

GRATTIS ▼ 

Världens bästa Ebba 
Östring fyller 11 år den 19/6.
Vi som skickar en massa 
kramar och kärlek till henne 
är mormor, morfar, farmor, 
farfar, Vivianne, moster 
Anna, Stefan, Victor och 
Tim,faster Anna,Tyra,
Tilda, Tova, faster Emilie 
och Sebban.

GRATTIS ▼ 

Många grattiskramar till 
Malin som fyller 18 år den 
22 juni. Hoppas du får en 
bra dag önskar mamma 
Lena, pappa Sami, lilla-
syster Camilla och lillebror 
Micke.

GRATTIS ▼ 

Melvin Hallgren 8 år den 
14/6. Grattiskramar från 
farmor och farfar.

GRATTIS ▼ 

Stort grattis till 2-årsdagen, 
vår skatt Linus! 
Önskar dina stolta föräldrar 
Anita och Fabian.
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Vår kära

Ingrid 
Lundahl

* 17 februari 1924 
† 7 juni 2014

Inger och Wolfgang 
Barnen 

Eva 
Släkt och vänner

Vila i ro

Begravningen har skett  
i stillhet.

 
   

 

  
  

 

 
   

 

  
  

 

 
   

 

  
  

 

SILVERBRÖLLOP ▼ 

Grattis till silverbröllop!
Agnetha Svensson och Olle 
Karlsson vigdes i Blidö 
kyrka midsommarafton den 
23 juni 1989.
Kramar mamma och pappa.
Nilla och Roger med familj.

VIGDA ▼ 

Helena Cronås och Lars-Erik 
Johansson, vigdes den 31 
maj i Ingarö kyrka. Hjärtligt 
tack till släkt och vänner 
som delade vår stora dag 
och gjorde den till ett varmt 
och kärleksfullt minne för 
livet. Nu heter vi båda 
Cronås.

GRATTIS                            ▼ 

Vår minsta älskade prins, Elliot fyller 4 år på midsommar-
afton den 20 juni. Du är vår lilla solstråle, alltid glad och 
full med bus. Vi älskar dig såååååå mycket vår fina, snälla, 
underbara lilla kille och vi är så stolta över dig. Lastbilsflak 
med pussar och kramar från Oliver, Tobias, mamma, pappa 
och Sessan.

Vill du öppna 
ditt hem till en 

hemlös katt?

Kontakta Tasseland
tel 070-316 45 51

www.tasseland.se



VECKANS ROS till Erik Hillman, sjukgymnast på Nacka Rehab som 
har peppat mig hela våren till att få lite mer styrsel på kroppen. Jag 
fick tillbaka mitt glada humör och skall ombesörja det under som-
maren, för nu tar jag semester. Tack snälla du och glad sommar.

Rosie Berglind

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

LÄSARSIDAN
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Sicklaön

Saltsjö-Boo

Fisksätra

Älta

Saltsjöbaden
Älgö

Möja

Runmarö

Nämdö

SandhamnStavsnäs

HemmestaGustavsberg

Ingarö

Svartsö

Gällnö

Vindö

Djurö

Nacka Värmdö Posten ökar upplagan!
Från och med v 25 (17 juni) t o m v 33 (12 augusti), delar vi ut NVP även till sommarboende i Nacka och Värmdö. 
Upplagan ökar med hela 6.338 ex och blir totalt 76.538 ex. All distribution sker som alltid med Posten. 
På kartan kan ni se var dessa sommargäster bor. 

90 sommarhush.

ddddddddendddddddddddddabbbbSSSSaaaallllltttttsssssjjjjjöööööbbbbbaaaabaaSSSaaa aaa

273 sommarhush.

1370 sommarhush.

3730 sommarhush.

305 sommarhush.

344 sommarhush.

80 sommarhush.

Välkommen med din annonsbokning!
Tel 555 266 10 • Fax 555 266 40 • E-post annons@nvp.se

129 sommarhush.

17 sommarhush.

BOO Många människor har 
i dag någon form av relation 
till begreppet ”kommunala 
musikskolan”. Du kanske 
är aktiv som musiker, 
professionellt eller som 
fritidsmusikant i orkester, 
kör eller något band och 
fått dina första erfarenheter 
och stimulanser i din lokala 
skola eller central ort. Kan-
ske du som förälder gläds 
åt ditt barns upplevelser av 
sociala sammanhang och 
musikalisk glädje – eller be-
kymrad över att barnet inte 
övar på instrumentet som 
det borde. Är du elev idag är 
du en av ca 208 000 elever 
i ämneskurser i landets 283 
kommuner som har musik- 
och kulturskola. (SMOK:s* 
hemsida)

Den 22 juni i år fyller en 
av landets pionjärer, rektor 
Kerstin Tillberg 100 år, kan-
ske den äldsta nu levande 
ledaren för denna verksam-
het. Det kommer att firas 
vid en mottagning med 
inbjudna gäster lördagen 
den 28 juni.

Varje kommun i landet 
har sin egen historia där-
för att musikskola – eller 
kulturskola som det heter 
på många håll – är en kom-
munal angelägenhet utan 
stöd av staten. I Boo kom-
mun, som utgjordes av den 
västra delen av ön Värmdö 
började det hela med ett 
förslag av överläraren John 
Liljeström att starta frivillig 
musikundervisning. I janu-
ari 1944 anställdes Kerstin 
Walldén, som hon då hette, 
och antalet elever växte. En 
blygsam fiolundervisning 
förekom också.

Kerstin, som är uppvuxen 
i Hässelby, hade utbildat sig 
i piano vid Karl Wohlfarths 
pianoskola i Stockholm 
men någon musikpedago-
gisk utbildning fanns inte 
då i Sverige. Därför sökte 
hon ett stipendium och 
stärkt med ett rekommen-
dationsbrev från livmedicus 
Axel Munthe kunde hon 
genomgå ett års studier vid 
Eastman School of Music, 
Rocherster, NY, USA.

Efter hemkomsten får 
Kerstin fast anställning i 
Boo och börjar nu med stor 
energi uppbyggnaden av 
en kommunal musiksko-
la. Studierna i USA hade 
gett henne inspiration till 
att starta kör- och orkes-

terverksamhet. Till detta 
krävdes nyanställning av 
bleckblås- och träblåslärare. 
Blockflöjtsundervisning fick 
en fortsättningsdel med spel 
i kvartetter och ensembler. 
Det är här i kör- och orkes-
ter, storband och ensembler 
som musicerandet inte bara 
är en utbildning utan får en 
väsentlig betydelse för ung-
domars sociala utveckling. 
Detta förstod de styrande i 
kommunen tidigt och ville 

därmed stödja verksam-
heten. Ett annat stöd som 
var ovärderligt var Föräldra-
föreningen. Boo musikskola 
lär vara den första i landet 
att organisera en sådan!

Vid kommunsamman-
slagningen 1971 blev Boo 
en del av Nacka kommun. 
Kerstin blev nu ledare för 
musikskolorna i Boo och 
Saltsjöbaden och några år 
före sin pensionering 1979 
var hon rektor för Nacka 
musikskola.

Inte bara överlärare Lilje-
ström utan även det faktum 
att Nacka var igång med fri-
villig musikundervisning tio 
år tidigare påverkade nog 
beslutsprocessen.

Alltså: Nacka musikskola 
80 år, Boo musikskola 70 
år, Carl-Bertil Agnestig, en 
av de stora musikpedago-
gerna som bl a gett lärarna 
ett genomtänkt material att 
arbeta med, har fyllt 90 år.

Men nu ska vi fira Kerstin 
Tillberg, 100 år!

Jan Nordström

Kerstin, 100 – väl värd att fira

Kerstin Tillberg, en pionjär för musikskolorna.

Studierna i USA 
hade gett henne 
inspiration till 
att starta kör- 
och orkester-
verksamhet.
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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

ORIENTERING Nu är den svenska VM-truppen i orientering definitivt 
spikad. Förhandsuttagna Gustav Bergman, OK Ravinen, och Anders 
Holmberg, Järla Orientering, visade sig bli de enda lokala löparna i laget. 
Bergman är ensam om att vara lovad en plats i herrstafetten, övriga 
stafettlöpare tas ut under VM-veckan. Bergman och Holmberg springer 
medeldistansen. VM avgörs i Italien 5-12 juli och direktsänds i SVT.

Saltiskille med  
i EM-laget i golf
SALTSJÖBADEN GOLF 
Oskar Bergqvist, Saltsjö-
badens GK, är uttagen 
att representera Sverige i 
lag-EM, European Amateur 
Team Championship, som 
avgörs i Finland den 8-12 
juli. Två ronders slagspels-
kval inleder EM-tävlingar-
na, där lagen räknar fem 
av dagens sex ronder. De 
åtta högst placerade lagen 
går vidare och spelar lag-
matcher om medaljerna.

En poäng från 
kroatiskt brons
SALTSJÖBADEN SEGLING 
Josefin Olsson, KSSS, var 
bara en ynka poäng från 
bronset när EM i Laser 
Radial avgjordes i Kroa-
tien. Josefin var även nära 
silvermedaljen, bara tre 
poäng skiljde.

Förbundskapten Magnus 
Grävare kommenterar:

– Josefin var besviken för 
att hon inte fick chansen 
att slåss om medaljen i dag 
på grund av stiltjen. Hon 
var så nära sin första stora 
medalj och jag tror verkli-
gen den kan komma på VM 
i Santander i september.

Jesper Stålheim, KSSS, 
kom på elfte plats på Laser 
Standard.

Blev målskytt i  
lyckat EM-kval 
NACKA HANDBOLL  
Johanna Westberg var med 
i den blågula trupp som i 
helgen säkrade EM-biljet-
ten genom att vinna sin 
kvalgrupp före Slovenien, 
Serbien och Schweiz. 

Westberg, som i sommar 
lämnar Skuru för danska 
Randers, satte samtliga 
skott – två stycken – i de två 
avslutande vinsterna mot 
Slovenien och Schweiz.

– Den utdelningen får 
man vara nöjd med, säger 
Johanna Westberg till 
svenskhandboll.se.

...tyngre för 
Daglund & C:o 
NACKA HANDBOLL  
Samtidigt som A-landslaget 
kämpade om EM-avance-
mang generalrepeterade 
U20-landslaget i helgen 
inför VM som senare i år 
spelas i Kroatien. Blågula 
truppen hade fyra spelare 
från Skuru – Hanna Dag-
lund, Kristin Nordström, 
Jenny Södrén och Hanna 
Åhlén – och åkte på tre raka 
förluster mot Tyskland, 
Norge och Danmark.

NOTERAT

Toppmötet mellan Nacka FF och Eskilstuna City slutade 1-1 – därmed hänger Nacka på lagen i toppen av division 2 södra Svealand.  FOTO: ELISABETH UBBE

Nacka hakar på topplagen 
”Vi är bästa lokalklubben”
NACKA/VÄRMDÖ 
1-1 mot serieledande 
Eskilstuna City.

Då sticker Nacka 
FF:s sportchef Axel 
Onnermark ut hakan:

– Vi är regionens 
bästa lag. Bättre än 
Värmdö.

– Håller inte med, 
kontrar VIF-coachen 
Jussi Kontinen.
Säsongen inleddes med 
förlust mot Rynninge – sen 
dess har ytterligare elva om-
gångar spelats, och de enda 
som besegrat Nacka FF är 
Enskede IK, som i och med 
helgens resultat blev ny se-
rieledare i division 2 södra 
Svealand.

Hemma på Boovallen har 
Nacka spelat sex matcher, 
vunnit fyra och spelat oav-
gjort i två.

Sammanfattningsvis har 
Nacka FF startat säsongen 
starkt och skuggar toppla-
gen i serien. 

”Ber inte om ursäkt”
– Över förväntan. Vi gick in 
med målsättningen att vara 
ett stabilt division 2-lag, men 
nu är vi med där uppe. Och 
vi har spelat bra mot topp-
lag, så vi behöver inte be om 
ursäkt för att vi ligger där vi 
ligger, säger sportchefen Ax-
el Onnermark.

I lördags mätte Nacka si-
na krafter med Eskilstuna 
City (som för övrigt fostrat 
landslagsspelaren Sebasti-

an Larsson) i en match som 
slutade 1-1 på Boovallen. 

Eskilstuna City kom till 
Nacka som serieledare, och 
inledde också matchen bäst, 
men det var hemmalaget 
som satte första målet ge-
nom Joakim Granström, for-

wardens sjunde fullträff i år.
– ”Jocke” har utvecklats 

mycket. De lägen han nu 
gör mål på, satte han inte 
för två säsonger sen. Det är 
överlag många i truppen 
som tagit steg framåt. Vi har 
en stor trygghet i laget, våg-
ar spela vårt spel trots att 
det är serieledarna vi möter, 
säger Onnermark, som tyck-
er att Nacka FF kunde tagit 
hem alla tre poäng i helgens 
möte.

– Visst, Eskilstuna är bra 
och de hade fina lägen, men 
det hade vi också. Jag tyck-
er vi var närmast vinsten.
Nacka och Värmdö spelar 
i varsin division 2-serie – 
men vilket lag är bäst?

– Jag sticker ut hakan 
och säger att vi är bättre än 

Värmdö. Vi är regionens 
bästa lag, säger Onnermark.

Jussi Kontinen, tränare 
för Värmdö IF, är av annan 
uppfattning. 

”Har bättre förstaelva”
Värmdö IF har visserligen 
inte startat säsongen lika 
starkt som Nacka FF, och 
förlorade söndagens möte 
mot Sollentuna, men Jussi 
menar det är för tidigt att 
tala om tronskifte inom lo-
kal herrfotboll.

– Vi har haft spelare borta 
hela tiden. I dag, mot Sol-
lentuna, är det en utvisning 
i första halvlek (Lamin Al-
len) som ställer till det. Har 
vi vår förstaelva på plan är 
vi ett starkare lag än Nacka.

INGEMAR LUNDIN

1-1 mot Kvarnsvedens IK. FOTO: ELISABETH UBBE

ÄLTA FOTBOLL
I 87:e minuten fick 
gästande Kvarnsve-
den in kvitteringen.

– Synd om tjejerna. 
De slet som djur, sä-
ger coach Fernandez. 
Kvarnsvedens IK var för-
handsfavoriter inför sönda-
gens möte med Älta IF. Men 
Älta gjorde genom lagkap-

tenen Elin Ekblom Bak 1-0 i 
70:e minuten. I matchminut 
87 fick dock Elin Danielsson 
in kvitteringen för gästerna.

När NVP når Marcelo Fer-
nandez på telefon är det en 
något dämpad Älta-tränare 
som redogör för matchen.

– Överlag var resultatet 
kanske rättvist. Men jag 
tycker ändå synd om tjejer-
na. De slet som djur.

Under säsongen har två 
av Ältas fixstjärnor läm-
nat: brasilianska Elaine på 
grund av skador, och Louise 
Fors av ”personliga skäl”.
Med tanke på Tyresös 
konkurs – kommer ni kun-
na locka spelare därifrån?

– Nej, vi har inte ekono-
min för att matcha Tyresös 
löner, säger Fernandez.

INGEMAR LUNDIN

”Tjejerna slet som djur” 

VIF är fortfarande huvudet 
högre, menar Jussi Konti-
nen.  FOTO: NADIA ENEDAHL
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Ledig onsdagkväll? Kom till Nacka IP. 
 Herrarna spelar kl 20.00 den 18 juni 

Div 3 Södra Svealand 

Järla IF FK 
- 

Segeltorps IF
VM-entré : NOLL kronor 

Järlaserveringen ÖPPEN! 
Kom och stötta vårens sista fight!

Resultat

FOTBOLL

Division 2 norra Svealand herr

Sollentuna -  Värmdö     3-2 (1-2)
Värmdö: Lamin Allen, Erik Gustavsson
Konyaspor -  Sollentuna     0-0 
Skiljebo -  Norrtälje     0-3 (0-3)
Syrianska Ker -  Akropolis     1-2 (1-1)

Karlberg -  Spårvägen     4-0 (1-0)
Aspudden/Tell -  Spårvägen     4-0 (2-0)
Strömsberg -  Skiljebo     4-5 (2-2)
Karlberg -  Syrianska Ker     1-4 (0-1)
Norrtälje -  Kvarnsveden     5-2 (2-1)
Akropolis -  Konyaspor     2-2 (1-1)
Västerås IK -  Gamla Upsala     2-4 (0-0)

Akropolis 12 8 3 1 29 – 11 27
Syrianska Ker 12 7 2 3 27 – 16 23
Norrtälje 12 7 2 3 26 – 15 23
Gamla Upsala 12 6 5 1 24 – 14 23

Sollentuna 12 6 3 3 25 – 8 21
Värmdö 12 5 4 3 24 – 18 19
Skiljebo 12 6 1 5 27 – 23 19
Aspudden/Tell 12 5 4 3 17 – 14 19
Konyaspor 12 2 6 4 12 – 17 12
Västerås IK 11 3 3 5 13 – 23 12
Kvarnsveden 11 2 4 5 10 – 19 10
Karlberg 12 2 3 7 14 – 26 9
Strömsberg 12 1 4 7 14 – 32 7
Spårvägen 12 0 2 10 10 – 36 2

Division 2 södra Svealand herr

Nacka FF -  Eskilstuna City     1-1 (1-1)
Nacka FF: Joakim Granström. 
Sleipner -  Värmbol     3-1 (0-1)
Rynninge -  KB Karlskoga     3-1 (1-0)
FC Gute -  Karlslund     0-0 
FC Linköping -  Enskede     0-3 (0-1)
Ekerö -  Smedby AIS     1-1 (1-1)
Arameiska/Syr -  Sleipner     0-5 (0-3)

Enskede 12 9 0 3 30 – 11 27
Eskilstuna City 12 8 2 2 20 – 10 26
Nacka FF 12 6 4 2 25 – 14 22
Södertälje FK 11 7 1 3 25 – 17 22
Sleipner 12 6 2 4 23 – 17 20
Rynninge 12 6 2 4 20 – 19 20
FC Linköping 12 5 2 5 16 – 18 17
Ekerö 12 5 1 6 17 – 17 16
FC Gute 12 4 2 6 15 – 20 14
Arameiska/Syr 12 3 4 5 15 – 16 13
Värmbol 11 3 2 6 9 – 20 11
Smedby AIS 12 1 7 4 9 – 17 10
KB Karlskoga 12 2 3 7 14 – 25 9
Karlslund 12 0 4 8 9 – 26 4

Division 3 södra Svealand herr

IFK Stockholm -  Järla     1-0 (1-0)
Srbija -  Haninge BRB     1-0 (1-0)
IFK Eskilstuna -  Tyresö     4-1 
Eskilstuna Södra -  Tyresö     4-0 
Segeltorp - Järna     3-2 (2-0)
Lindö FF - Srbija     3-2 
Viljan -  IFK Eskilstuna     2-1 

IFK Stockholm 10 8 1 1 23 – 6 25
Srbija 10 7 1 2 18 – 9 22
Haninge BRB 9 6 1 2 26 – 12 19
Assyriska IF 9 6 1 2 21 – 9 19
Segeltorp 10 4 2 4 18 – 23 14
Lindö FF 10 4 1 5 17 – 17 13
Järla 10 3 3 4 10 – 15 12
IFK Eskilstuna 10 4 0 6 16 – 24 12
Järna 10 3 2 5 19 – 23 11
Viljan 10 3 2 5 11 – 20 11

Eskilstuna S 10 3 1 6 12 – 12 10
Tyresö 10 0 1 9 5 – 26 1

Division 4 Stockholm mellersta herr

Vasastan -  Ingarö     2-2 
IFK Lidingö -  FC Sthlm Inter     2-2 
Vasasällskapet -  Krukan     3-2 
Älta - Ängby     1-0 
Mälarhöjden -  Andrea Doria     0-3 
Andrea Doria -  Skå/Bygdegård     6-0 
Krukan -  Mälarhöjden     5-2 
FC Sthlm Inter -  Vasastan     1-0 
IFK Lidingö -  Värtan     3-1 
Ingarö - Älta     2-5 
Ängby -  Vasasällskapet     6-2 

Älta 11 8 2 1 33 – 13 26
Värtan 10 7 1 2 25 – 15 22
FC Sthlm Inter 10 6 2 2 29 – 15 20
Ängby 10 6 0 4 25 – 16 18
IFK Lidingö 10 5 2 3 23 – 11 17
Vasasällskapet 10 5 1 4 20 – 23 16
Ingarö 11 4 2 5 15 – 24 14
Andrea Doria 10 3 3 4 24 – 21 12
Krukan 10 4 0 6 20 – 18 12
Vasastan 10 2 3 5 13 – 21 9
Mälarhöjden 10 1 1 8 13 – 36 4
Skå/Bygdegård 10 1 1 8 8 – 35 4

Division 5 Stockholm mellersta herr

Hanviken -  Boo FF     3-1 
Saltsjöbaden -  Norrtull     0-5
Handelskamrat -  Atletico Nacka     1-0 
Sickla -  Långholmen     1-0 
Bromma -  Lokomo Blackeb     2-2 
Reymersholm -  Gustavsberg     4-2 
Sickla - Boo FF     1-1 
Hanviken -  Saltsjöbaden     6-2 
Atletico Nacka -  Reymersholm     3-2 
Gustavsberg -  Norrtull     1-1 
Boo FF - Sickla     0-0 
Långholmen -  Bromma     3-0 

Långholmen 11 8 0 3 25 – 12 24
Boo FF 12 7 2 3 33 – 16 23
Handelskamr. 10 7 1 2 29 – 8 22
Hanviken 11 7 1 3 27 – 15 22
Lokomo Bl. 10 6 1 3 18 – 19 19
Norrtull 11 5 3 3 35 – 17 18
Atletico Nacka 11 4 1 6 16 – 22 13
Bromma 11 3 2 6 19 – 28 11
Gustavsberg 11 3 1 7 22 – 34 10
Reymersholm 11 2 3 6 16 – 32 9
Sickla 12 2 3 7 13 – 29 9
Saltsjöbaden 11 2 2 7 20 – 41 8

Division 6 Stockholm D herr

Tre Laxar -  Högalid     0-3 
Viking Söderm -  Borsten     4-2 
Stuvsta -  Kransen United     1-3 
Sture/Tanto -  Skarpa     6-2 
Sture/Tanto -  Stuvsta     1-4 
Skarpa -  Tre Laxar     0-3 
Magenta -  Viking Söderm     2-2 
Borsten -  Högalid     0-4 

Högalid 8 6 1 1 37 – 9 19
Stuvsta 8 6 1 1 38 – 13 19
Kransen United 8 6 1 1 32 – 10 19
Tre Laxar 8 5 0 3 19 – 16 15
Sture/Tanto 8 3 3 2 22 – 22 12
Magenta 8 2 2 4 23 – 30 8
Viking Söderm 8 1 3 4 14 – 35 6
Skarpa 8 1 1 6 13 – 38 4
Borsten 8 0 0 8 10 – 35 0

Division 7 Stockholm H herr

Orminge -  Boo SK     10-3 
Djurö/Vindö -  Nacka Juniors     0-3
Henkan -  Al/Ansar     4-4 
Jarlaberg -  Hedvigslund     3-5 
Bleket -  Djurö/Vindö     3-0 
Drottninghamn -  Jarlaberg     1-4 
AlÐAnsar -  Spart Orminge     4-1 
Boo SK -  Hedvigslund     1-1 

Jarlaberg 9 7 1 1 42 – 18 22
Hedvigslund 9 7 1 1 36 – 16 22
Henkan 9 6 1 2 50 – 19 19
Al/Ansar 9 5 1 3 29 – 27 16
Nacka Juniors 9 3 4 2 28 – 17 13
Drottninghamn 9 3 1 5 24 – 24 10
Bleket 9 3 1 5 23 – 25 10
Spart Orminge 9 3 1 5 23 – 39 10
Boo SK 8 1 1 6 19 – 54 4
Djurö/Vindö 8 0 0 8 7 – 42 0

Elitettan dam

Älta -  Kvarnsveden     1-1 (0-0)
Älta: Elin Ekblom Bak. 
Hammarby -  Umeå Södra     3-3 (3-2)
Kvarnsveden -  Sirius     1-2 (0-0)
Sunnanå -  Bollstanäs     4-1 (2-0)
LB07 -  Djurgården     1-6 (0-4)
Hovås/Billdal -  Halmia     1-0 (0-0)
Umeå Södra -  Bollstanäs     0-3 (0-2)
Brommapojk -  Sunnanå     0-0 

Mallbacken 10 10 0 0 24 – 6 30
Kvarnsveden 11 7 2 2 18 – 9 23
Sunnanå 11 7 1 3 20 – 6 22
Hammarby 10 5 4 1 24 – 17 19
Sirius 10 6 1 3 17 – 14 19
Djurgården 11 5 3 3 28 – 19 18
Älta 11 4 2 5 20 – 16 14
Hovås/Billdal 11 4 2 5 16 – 13 14
LB07 11 4 2 5 19 – 24 14
QBIK 10 3 4 3 11 – 9 13
Umeå Södra 11 3 1 7 12 – 26 10
Bollstanäs 11 3 1 7 17 – 32 10
Halmia 11 1 1 9 11 – 24 4
Brommapojk 11 0 2 9 8 – 30 2

Division 1 södra Svealand dam

Västerås BK 30 -  Boo     7-4 (5-2)
Boo: Emma Westin 2, Alice Ahlberg , Maja 
Lundberg
P 18 IK - Boo     1-2 (1-1)
Boo: Alice Ahlberg  2
Lidingö -  Örebro SK S     0-4 
Fanna -  Älvsjö AIK     2-5 
Fanna - Smedby     0-4 
Örebro SK S -  IFK Nyköping     2-2 (1-0)
Enskede -  Västerås BK 30     1-0 
Tyresö DFF -  Forsby     1-5 (0-3)
Älvsjö AIK -  Lidingö     2-2 

IFK Nyköping 9 6 3 0 32 – 8 21
Örebro SK S 9 6 2 1 28 – 13 20
Enskede 10 6 2 2 25 – 16 20
Västerås BK 30 9 6 1 2 31 – 17 19
Smedby 9 5 3 1 20 – 9 18
Forsby 10 4 3 3 23 – 19 15
Lidingö 9 3 1 5 20 – 31 10
Älvsjö AIK 9 1 4 4 13 – 15 7
Boo 9 2 1 6 22 – 36 7
P 18 IK 9 1 3 5 19 – 21 6
Fanna 9 2 0 7 14 – 37 6
Tyresö DFF 9 1 1 7 10 – 35 4

Division 2 södra Svealand dam

Åker -  Nacka Allstars     3-5 (3-3)
Nacka Allstars: Ingrid Bohlin 3, Madelaine 
Rylander, Sofia Andersson 
Telge United -  Hällbybrunn     5-1 (3-0)
Värmbol -  IFK Nyköping 2     4-2 (1-2)
Dalhem - Tun     3-1 (2-1)

Sätra 8 4 3 1 16 – 13 15
Telge United 7 4 1 2 22 – 16 13
Hällbybrunn 7 4 1 2 22 – 22 13
IFK Nyköping 2 7 4 0 3 17 – 17 12
Tun 8 3 2 3 20 – 15 11
Värmbol 7 3 2 2 16 – 13 11
Södersnäckorna 7 2 2 3 24 – 21 8
Nacka Allstars 7 2 1 4 11 – 15 7
Åker 7 2 1 4 21 – 26 7
Dalhem 9 2 1 6 18 – 29 7

Division 3 Stockholm B dam

Segeltorp -  Stenkyrka     4-2 (2-1)
Järla -  Huddinge IF     2-3
Sköndal - Ösmo     2-4 
Salem FF -  Stuvsta     2-0 
Huddinge IF -  Segeltorp     1-1 
Salem FF -  Sköndal     10-0 
Stuvsta - Ingarö     2-0 
Ösmo - Järla     0-4 

Salem FF 8 6 1 1 25 – 7 19
Stuvsta 8 6 0 2 19 – 7 18
Huddinge IF 8 5 1 2 21 – 10 16
Ingarö 8 4 1 3 26 – 14 13
Järla 8 4 1 3 25 – 20 13
Segeltorp 8 3 1 4 19 – 14 10
Ösmo 8 2 0 6 8 – 22 6
Stenkyrka 7 1 1 5 11 – 34 4
Sköndal 7 1 0 6 9 – 35 3

Division 4 Stockholm B dam

Rönninge/Salem -  Tullinge TP     5-1 
Västertorp -  Saltsjöbaden     1-2 
Rågsved -  Hanviken     3-1 
Nynäshamn -  Haninge BRB     0-5 
Bagarm Kärrt -  Örby     3-0 
Hanviken -  Västertorp     0-1 
Rönninge/Salem -  Bagarm Kärrt     0-1 
Örby -  Rågsved     0-3 

Rågsved 9 8 0 1 26 – 9 24
Rönninge/Salem 9 6 1 2 20 – 8 19
Saltsjöbaden 8 5 1 2 17 – 9 16
Bagarm Kärrt 9 5 1 3 19 – 13 16
Hanviken 9 5 1 3 16 – 10 16
Västertorp 9 4 0 5 15 – 18 12
Haninge BRB 7 3 1 3 15 – 14 10
Örby 8 1 1 6 8 – 22 4
Tullinge TP 8 1 1 6 7 – 23 4
Nynäshamn 8 0 1 7 8 – 25 1

Division 5 Stockholm C dam

Älta B -  Sköndal B     1-1 
Hanviken B -  Råsunda     16-0 
Råsunda -  Värmdö     0-3 

Vasalund B 5 5 0 0 47 – 3 15
Värmdö 6 4 1 1 21 – 17 13
Hanviken B 7 4 0 3 31 – 19 12
Karlberg B 5 3 0 2 21 – 8 9
Sköndal B 6 2 3 1 13 – 8 9
SkogåsÐTrång 5 2 1 2 17 – 10 7
Älta B 7 1 1 5 17 – 33 4
Råsunda 7 0 0 7 1 – 70 0



Boo FF och Järla IF FK i samarbete med 
Nacka Värmdö Posten inbjuder härmed till 
Nackamästerskapen i fotboll 2014 
för pojkar och flickor födda 2002-2007
Välkommen med anmälan till höstens största fotbollsfest!
Äldsta klassen, P/F02, är en öppen klass, vilket innebär att även lag utanför Nacka/
Värmdö-området är välkomna att deltaga. Finalspel sker i år under respektive 
spelhelg för åldersgrupperna P02-05. 

P/F07 spelar 4-5 oktober på Boovallen (5-manna)
P/F06 spelar 11-12 oktober på Boovallen (5-manna)
F05 spelar 4-5 oktober på Boovallen (7-manna)
P05 spelar 18-19 oktober på Boovallen (7-manna)
F04 spelar 4-5 oktober på Boovallen (7-manna)
P04 spelar 11-12 oktober på Boovallen (7-manna)
P/F03 spelar 11-12 oktober på Nacka IP (9-manna)
P/F02 spelar 18-19 oktober på Nacka IP (9-manna, öppen klass)
P/F 2007, 2006  5-manna på Boovallen
P/F 2005, 2004  7-manna på Boovallen
P/F 2003, 2002  9-manna i huvudsak på Nacka IP de födda 2002 öppen klass

Anmälan sker för de födda 2004-2007 via Boo FFs hemsida www.booff.com
Anmälan sker för de födda 2002-2003 via Järla IF FKs hemsida www.jarlaif.se 



Är du undersköterskan 
som drömmer om 

ett jobb med havsutsikt? 
Attendo Kungshamn – ett livsstilsboende med demens-
inriktning söker undersköterskor med erfarenhet av demens 
och kärlek till naturen. Vi söker i första hand personer för 
tillsvidareanställning. Gå gärna in på www.attendo.se/
Kungshamn och läs mer om vår verksamhet.

För mer information och ansökan, kontakta verksamhetschef 
Aviva Kraitsik, aviva.kraitsik@attendo.se, 0761-41 35 34.

Attendo Kungshamn, Skurusundsvägen 163, 131 46 Nacka.

Ä d d köt k

En gång till,
Sven-Bertil.

Städhjälp sökes 
till nybyggd 2:a på 53 kvm i Mörtnäs. Tel 0706-660 618.

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

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

Läs mer om tjänsten på  
www.svenskakyrkan.se/gustavsberg-ingaro

Gustavsberg-Ingarö församling söker dig som 
är öppen och glad, socialt nyfiken med blick  
för andra människor och vill vara en engagerad 
kock i församlingen.

Tillsvidareanställning. Sista ansökningsdag 6 juli 
kock 100%

Skärgårdshus
Underbart och mkt fräscht 
litet hus på 80 kvm i Eknäs 
Ingarö med fantastisk utsikt, 
uth 9/7 - 21/7 för 10 000:-.
Lämligt för två till tre 
personer. Tel 0733-825 620.

Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

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

Accepterat pris 1 890 000 kr
Avgift 3 118:-/mån
Boarea 47 kvm Vån 2 (Hiss)
Energiprestanda 113 kWh/kvm år
VisasMån23/619.30-20.00Ons25/617.30-18.00
Mäklare Magnus Wangerheim 0733-460 225

1:a Nacka | Järla Sjö
Järla Gårdsväg 23, 1 tr

Accepterat pris 2 650 000 kr
Avgift 3 424:-/mån
Boarea 69 kvm Vån 8 av 10 (Hiss)
Energiprestanda 122 kWh/kvm år
VisasMån23/617.30-18.00Tis 24/618.30-19.00
Mäklare Magnus Wangerheim 0733-460 225

3:a Nacka | Sickla
Atlasvägen 39, 8 tr

Accepterat pris 3 490 000 kr Avgift 6 034:-/mån Boarea 92 kvm Vån 2 (Hiss)
Energiprestanda 108 kWh/kvm år Visas Mån 23/6 18.30-19.00 Tis 24/6 17.30-18.00
Mäklare Magnus Wangerheim 0733-460 225

4:a Nacka | Finnboda Hamn Finnboda Parkväg 8, vån 2

JONAS BACKÄNDA / 0733-46 02 23 / JONAS.BACKANDA@FASTIGHETSBYRAN.SE / FASTIGHETSBYRÅN.SE

Varför inte ringa någon 
som kan Nacka?

Fastighetsbyrån i Nacka presenterar 
stolt Jonas Backända som har mångårig 
erfarenhet av försäljning av bostäder i 
Nacka. Jonas vet med sin kunskap och 
driv vad som krävs för en lyckad 

försäljning. Om du har några frågor 
eller vill ha en fri värdering, varför 
inte ringa Stockholms största mäklare?

5-åriga Meya söker bushjälp!
Hej kompis! Eftersom jag har problem med 
balans och motorik så behöver jag din hjälp 
för att leka! Jag använder kroppen, ljud och 
bilder när jag pratar och alla förstår vad jag 
menar. Även om jag älskar bea och burgare 
får jag mat via en sond i magen, super-
smidigt. Ring mamma så träffas vi och jag 
berättar mer! Tel 070-432 39 12.

KÖPES

UTHYRESDIVERSE ARBETE

Bostads-
marknad

BARNPASSNING

Prylmarknad



VIKTOR BENGTSSON

076-899 02 97
viktor.bengtsson@erikolsson.se

NU VISAR VI BRF RINDÖHÖJDEN MED FANTASTISK HAVSUTSIKT I BÄSTA SOLLÄGE

Invid Rindö Hamn på den allra högst belägna tomten bygger vi nu två stycken moderna trevåningshus om totalt 33 bostadsrättslägenheter, 
2-4 rum och kök. Samtliga lägenheter får stora balkonger/uteplatser i bästa sydvästläge med utsikt mot hamnen och Stockholms inlopp.
Priser från 1 750 000 kr.
VISNINGAR: Onsdag 18/6 kl. 18.00 – 19.00, Söndag 6/7 kl. 16.00 – 17.00
VAR: Vår visningsbod på rindöhöjden strax bakom Ostmakeriet vid Rindö Hamn.               
VÄGBESKRIVNING: Sväng av från Oskar-Fredriksborgsvägen till Brännudsvägen 
(ca 50 meter från färjan till Värmdö) för att hitta vår visningsbod. 
KOORDINATER: 59.394647, 18.438106.
För mer information kontakta mäklare

4:a bytes mot två.
Gavellght i Finntorp, högst 
upp i huset 4:a 9.000:-/mån 
(8.600:- för Finntorpbor) 
bytes mot 3:a och 1:a alt 2:a.
3:an helst i Nacka. 
Tel 0768-212 708.

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

Tomt i Nacka sökes
Familj söker tomt i Nacka för 
byggnation av permanent-
boende. Allt av intresse!
Tel 0733-378 053.

Västra Orminge
Ormingeringen 47 B

Accepterat pris: 1 595 000 kr Avgift: 3 502 kr
Hiss: Nej EP: 168 kwh/m²
Visning: ons 18/6 kl 18:00-18:30

Nackakontoret:
Gunilla Lundstedt 0707-770 432

3:a / 60 m²

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

*Elektronisk klimatanl. ECC. Mittarmstöd fram. 
Parkeringssensor bak. Bränsleförbrukning blan-
dad körning 3,7-6,8 l/100 km. CO2 utsläpp blan-
dad körning 99-159 g/km. Bilarna på bilden är 
extrautrustade. 5 års nybilsgaranti består av 2 
års fabriksgaranti plus 3 års förlängd garanti (den 
förlängda garantin gäller upp till 100 000 km).  

SOMMARKAMPANJ. OPEL ASTRA ACTIVE

opel.se

ASTRA ACTIVE

Opel Astra fylld med utrustning och körglädje. Finns i olika färger 
och utförande hemma i lager för omgående leverans! 
Utmana dina fördomar och provkör en ständigt ung tysk kvalitetsbil. Välkommen!

Opel Astra Active från 149 900 kr Ord. pris 174 900 kr

Pluspaket* 5 900 kr Ord. pris 9 700 kr

Metallic nu endast 5 900 kr
Sports Tourer nu endast 8 000 kr

Sommar-
kampanj!

Spara
25 000 kr

Verkstadslokal Älvsby Industriområde uthyres omgående!
150 m2 verkstadslokal med port B2,5xH3,80. 20x7m 4m i 

takhöjd. Kontor 10 m2 lunchrum, toalett och dusch. 

Kallhyra per månad: 9.800 kr + moms.

För mer info ring Boka Fastigheter 08-571 621 20 

eller Bo Karlsson 070-714 94 95 

LAGERLOKAL 
100 - 140 kvm 
önskas hyra 
i Nacka. 

Christian 070-242 14 14

Del av frisörsa-
long uthyres i 

Gustavsbergs hamn 
med vacker utsikt 
över Farstaviken. 
Ring Pia för mer info: 

570 341 03

Bostadsmarknad

KÖPES Företagens Marknad

BYTES
KÖPES
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• 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)

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

Kostnadsfri offert.

BYGGLUDDE
ALLT INOM PUTS & MURNING

Skorstenstätning 
Braskaminer

070-775 45 04
08-571 546 17

Rum uthyres
Väletablerad salong i Hammarby Sjöstad söker dig som 
arbetar med t.ex. samtalsterapi, zonterapi, akupunktur mm.
Kontakta Yvonne Söderström, 
tel 08-615 28 29 eller 
yvonne.soderstrom@hotmail.com

Värmdö Städ & Fix
Städ, fönsterputs,
flyttstädning mm.

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

MARKISER & PERSIENNER
även service och montering

Tel 747 22 25, 
571 687 77
Ugglevägen 34A, Nackawww.bosemarkis.se

Strands Fönsterputs
Släpp in ljuset!   50% i skatteavdrag

0760 - 47 07 66   www.strandsfonsterputs.se

Persienner, Markiser mm

Er leverantör i
Värmdö / Nacka
57140525

www.arnesmarkis.nu

Kvalitet till LÅGPRIS

MÅLNING AV HUS
Lång erf. Goda ref.

Ställning och Skylift finns.
Effektiv och noggrann. Bra pris.

070-055 00 61

Butikslokal MÖLNVIKS CENTRUM
120-1000 m2 DELBART. Tillgänglig omgående.

K O N T O R   L A G E R   H A N D E L
Kontakta Johanna 08 747 78 90

 EMTERFORS EL 
 Entreprenad AB
Vi utför alla slags 

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

BYGGSNICKERIKONSULTEN 
JAN NILSSON 

 

Tel 070-781 60 20 Tel/fax 08-570 304 71 
Gustavsberg   E-mail: jan.nilsson6@spray.se

46 år i branschen

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

MARKISER
SOLSKYDD FÖR INNE OCH UTOMHUS.

FRI RÅDGIVNING OCH MÅTTAGNING.

SVENSK TILLVERKNING.

Br. Holmberg AB
Tel 073 521 33 40, 070-716 26 57 -  

SNICKARE/
PLATTSÄTTARE

 

Diicon A.T. AB
070-88 77 203

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

08-715 87 18 • 070-813 76 47

Håller rent i Nacka!

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

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

www.advokatbyraerna.nu

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*

AMC Service AB
Proffs på allt inom städning

Bra priser 50% rutavdrag.

Mobil 070-323 25 69

Ulf Mårtenssons Golv

Specialitet golvslipning 

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

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

Vi bygger arkitektritade hus, utför om- och

tillbyggnader, grunder, stödmurar mm.

www.byggmer.se Kontakta oss för offert!

PERSIENNER
Markiser Fönstertätning

Reparationer

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

Endast hembesök.

MediFot

– IDÉSNICKARN –
Bygg • Idé & Inredning 

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

Tel 08-574 117 50 www.bravolins.se

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

Datareparationer/Återställning
Internet/Nätverksinstallationer
Hembesök

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

Allt inom mattläggning

GVK-behörighet. F-skattsedel

Tel 0704-44 42 23

Massage & Zonterapi
Laserbehandling

Kraniosakral terapi
 

Tel/SMS 070-781 21 49
www.massageochzonterapi.se

Jur kand, jur lic Monica Steding
Fri telefonrådgivning - allmän praktik - affärsjuridik

Varför åka till Stockholms city och anlita dyra jurister på ”fina gatan” när det 
finns prisvärd kvalificerad juridisk hjälp alldeles i närheten av dig? 
Privatpersoner såväl som företagare är välkomna, mångårig erfarenhet, 
gedigen processvana, F-skattsedel finnes.

Ekuddsvägen 27, 10 tr, 131 38 Nacka. Tel 08-716 66 30, 0760-495 484
monica.steding@gmail.com

§vinder§vik§ Juri§tbyrå

Kakelugnsrenoveringar 
installation av öppna 

spisar & kaminer. 
 

OLAUSSONS KAKELUGNSMAKERI 
070-591 38 34

MÖLNVIKS CENTRUM
Butikslokal 160 m2.

Verkstads-lagerlokaler i markplan 

med stora garageportar uthyres.
77 m2, 100 m2. Hyra från 825 kr/m2 + moms.
KL Förvaltning AB
08-643 13 22, 070-543 64 22  klforvaltning@gmail.com

Städ och fönsterputs 

hos privatpersoner och företag. 
30 års erfarenhet. RUT-avdrag.

VAMOS STÄD & KONSULT
christina.holmefalk@

stadochkonsult.se 
Tel 070-325 60 12, Christina

Nacka Inredning & Golv AB
Allt inom renovering med 

specialité på trägolv.
Golvläggning, golv-/trappslipning 
olika behandlingar och målning.

Vi är proffs på vad vi gör.
nackainredning.se   070-7554311

Helsvenskt byggföretag svensk 
kvalite med svenska priser.

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

BRUAB

08-776 21 00 • 070-576 21 00

GARAGEPORTSPECIALISTEN HJÄLPER 
DIG ATT HITTA RÄTT GARAGEPORT

Tel 070-576 21 00

A. LUNDMARK 
MÅLERI & BYGG

Vi uför Badrumsrenoveringar,
till- och ombyggnationer 

samt måleriarbeten.
Även helentreprenad.

Vi innehar F-skattsedel
070-747 28 25

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

REA-30%

M WESTLING BYGG

Tel 070-773 72 63 www.westlingbygg.se

Välgjorda 
arbeten utföres

Telefon 08-645 47 90
Vi tillämpar ROT-avdrag

LÖVHAMRAKOMPANIET

Markiser & Persienner 3 års garanti 

570 165 50, 070-6746840 Ingarö
www.varmdomarkiser.se

Advokat Håkan Ullberg
Arvs-, bodelnings- och testamentsrätt. Boutredningar. Lång erfarenhet.
Tel 584 003 00, 070-624 49 99. Kontor i Hammarby Sjöstad och Ingarö.  
hakan.ullberg@advokatub.com

Yrke & Hantverk

Specialister

IT

STÄDNING

ELINSTALLATIONER

FLYTTFIRMOR

BYGGNADSARBETEN

Tjänster & Service

ADVOKATER

GOLV

FÖNSTERPUTS

JURISTER

GOLV

BOKFÖRING

MASSAGE

PERSIENNER

MURARE

DIVERSE

FÖNSTERPUTS

BYGGNADSKONSULTER

FOTVÅRD

TAKARBETEN
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Utför allt inom måleri.
Fritt hembesök & offert.

Ring 0708-701931
www.ormingemaleri.com

Orminge Måleri AB

www.rbrorteknik.com

Även ö-jobb

Har ni fuktproblem?
VI ÄR SPECIALISTER PÅ 

DRÄNERING & FUKTSKYDD

08-779 80 50 FuktskyddadeHem.se

www.anund.nu

070-778 28 18

070-715 43 44ABF ENTREPRENADAB

www.abfentreprenader.se

BERGSPRÄNGNING 
MATJORD & MARKARBETEN

Kjell Jinneby Allservice AB
070-657 83 24

VI FINNS NÄR DU BEHÖVER HJÄLP
TILL DET MESTA I DIN TRÄDGÅRD

RING 0709-403 284
(Design. Anläggning. Skötsel. Beskärning mm)
TRÄDGÅRDSTJÄNST NACKA-VÄRMDÖ

www.nytradgard.se

Värmdöviks Måleri

Ring oss för fri offert 
070-743 00 30

Medlem i SMS

Vi utför allt inom VVS
570 224 00, 070-527 12 87

            Även ö-jobb.

VI KLIPPER DIN GRÄSMATTA! 
Ring för kostnadsfritt hembesök. Kennet Nilsson 0735-323 933

 kennet_forvaltning@hotmail.com
 Jourtelefon dygnet runt 072-854 15 00 RUT-avdrag 50%

Tel 0702-544 447
40 år i branschen

Alla uppdrag välkomna

SAHLÉNS
MÅLERI

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

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

Tel/fax 08-570 198 78, 0733-58 78 00
F-skatt o Ansvarsförsäkrade

AVLOPPSRENSNING
HÖGTRYCKSSPOLNING m.m.

Specialitet:
VILLOR, FASTIGHETER, 

TRÖGA AVLOPP
Tel/fax 08-570 198 78, 0733-58 78 00

F-skatt o Ansvarsförsäkrade

Mark och Trädgårdsanläggningar
Vi utför stensättning & plattsättning mm.

Elinstallationer & fastighetsunderhåll. 
Kostnadsfri offertering   Innehar f-skatt   

Tel 0705-58 85 71, 0733-72 84 29

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

ALLT INOM TRÄDGÅRD 
 • Trädgårdprojekt
 • Plantering
 • Beskärning
 • Trädgårdsskötsel
 • Vissa typer av snickeri- 
  och stenarbeten.

Tel 0733-497 697

ECO GRÄV AB

Rot-avdrag   Försäkringar   F-skatt

info@ecograv.se         ecograv.se

Täppan ab
Tel 070-480 03 39

Fuktisolering, dränering, vatten, avlopp, 
tomtplanering, LPS. Minigrävare. Snöröjning.

Kent Forslin
GRÄV & SCHAKT AB

Medlem i SMS
Kostnadsfri offert. Innehar F-skattsedel

070-735 31 70

Mörtnäs Måleri

Vi är specialister 
på allt inom 

stenarbeten.

073-6827105

Allt inom VVS.
716 05 65

KUNGÖRELSE

Erstavik 6:1 

Nacka kommun har fått in en anmälan från NCC Roads AB om mellanlagring, 

hantering och krossning av material från byggverksamhet på fastigheten Erstavik 6:1 

(mellan Grustagsvägen och Tyresövägen). Nacka kommun ska handlägga anmälan i sin 

roll som tillsynsmyndighet över miljöfarliga verksamheter. Det innebär att kommunen 

granskar anmälan och tar ställning till verksamheten utifrån miljöbalkens mål och regler 

om hänsyn till miljön och hälsoskydd. 

Ni som bor nära den planerade verksamheten får nu möjlighet att lämna synpunkter 

och uppgifter som kan ha betydelse för kommunens miljöprövning. Synpunkterna ska 

ha inkommit till Miljöenheten, Nacka kommun, senast den 3 augusti 2014. De kan 

skickas med e-post till miljoenheten@nacka.se eller med brev till Miljöenheten, Nacka 

kommun, 131 81 NACKA. Ange dnr M 14-50. 

 

Mer information och handlingar (anmälan) finns på www.nacka.se/tyresovagen 

Handlingarna finns också tillgängliga i utställningshallen, Nacka stadshus, till och med 

den 3 augusti 2014. Besöksadress: Granitvägen 15, Nacka. 

Öppettider: mån 7.30-19.00, tis-tors 7.30-17.00, fre 7.30-16.30. 

Handlingarna finns också på biblioteket i Älta centrum under bibliotekets öppettider, 

samt i Tyresö servicecenter, Marknadsgatan 2, Tyresö centrum. För öppettider, se 

www.tyreso.se

TRÄDPLOCKAREN
I STOCKHOLM

Sektionsfällning med kranbil
www.tradplockaren.com
Tel 070-825 58 42

     Allt inom:

   Schakt & markarbeten

   Schaktning

   Tomtplanering

   VA-arbeten

   Sprängning

Tel 070-516 88 79
www.klfgrav.se      
Etablerad -79

KUNGÖRELSE

Naturreservatet Trollsjön
Kommunfullmäktige i Nacka kommun har den 16 december 2013 fattat beslut om 

att bilda naturreservatet Trollsjön samt meddela föreskrifter för reservatet. Reservatet 

omfattar fastigheten Lännersta 1:592 samt del av fastigheterna Lännersta 1:347, 

Lännersta 10:1 och Bo 1:608. Det fullständiga beslutet med skötselplan och föreskrifter 

finns tillgängligt på kommunens hemsida www.nacka.se. Gå in under Fritid & Natur 

och välj Natur och Parker. Materialet hittas under rubrik Natur- och friluftsområden/ 

Framtida natur- och kulturreservat. Välj Naturreservatet Trollsjön.  

 
Kommunfullmäktige i Nacka kommun.

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

Tel 070-260 56 90   www.hackklippning.com

VI LÄGGER STEN!
 Marksten 
 Trappor 
 Murar

Vad kan vi göra för dig?
Fri rådgivning och fasta priser!
08 - 4100 5980 
www.frojmarksten.se

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

PER ERIKSEN 
Plåtslageri & Bygg

073-617 33 05
www.pepb.se

Björn Pettersson
Målerifirma

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

MÅLNING

VVS ARBETEN

Kungörelser

Kungörelser
PLÅTSLAGERIARBETE

TOMTARBETEN



 TISDAG 17/6

6.00 Nyheter. 
6.20 Sverige idag 
sommar. (R) 
6.30 Rapport. 
6.40 Godbitar ur Gomorron Sverige. 
6.55 Gomorron Sverige. 
10.00 Fotboll: Ghana-USA. Grupp G. 
11.40 Svett & etikett. (R) 
12.10 Michael Palins Brasilien. (R) 
13.05 Apornas gäng. (R) 
13.55 Dumbom. 
15.15 Vårt bröllop. 
16.05 Sydamerika – pengar, sex och 
skönhet. 
17.00 Fotboll: Belgien–Algeriet.
18.00 Rapport. 
18.10 Regionala nyheter. 
18.15 Michael Palins Brasilien. (R) 
19.10 Kulturnyheterna. 
19.20 Sverige idag sommar. 
19.30 Nyheter.
20.00 Fotboll: Belgien–Algeriet.
21.00 Restless. (R) 
22.30 Fadden. 
22.55 Rapport. 
23.00 Fotboll: Ryssland–Sydkorea. 
Grupp H. 
2.30 Svett & etikett. (R) 
3.00 Enlightened. (R) 
3.25–3.35 Kulturnyheterna. 
4.05 Drömträdgårdar. (R) 
5.05–6.00 Michael Palins 
Brasilien. (R).

9.00 SVT Forum. 
16.00 Rapport. 
16.05 SVT Forum. 
16.20 Fisketur i Finnmark. (R) 
16.45 South Riding. (R) 
17.40 Nyhetstecken. 
17.50 Uutiset. 
18.00 Fotboll: Belgien–Algeriet. 
Grupp H. 
20.00 Sverige sviker. 
21.00 Aktuellt. 
21.23 Regionala nyheter. 
21.30 Sportnytt. 
21.45 Oddasat. 
21.50 Kultur i bur. 
22.40 Tango, gräl och ledbesvär. (R) 
23.40 UR. 
0.40 Nyheter. 
5.00–5.57 Nyheter.

6.00 Top model. (R) 
6.55 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.25 Pretty little liars. 
9.20 Våra bästa år. 
10.10 Undercover Boss US. (R) 
11.00 Project runway all stars. (R) 
12.00 Masterchef USA. (R) 
13.00 The real housewives of 
Orange County. 
14.00 Undercover Boss US. 
15.00 Project runway all stars. 
16.00 Top model. 
17.00 The real housewives of Orange 
County. 
18.00 Masterchef USA. 
19.00 How I met your mother. 
20.00 Lyxfällan. 
21.00 24: Live another day. 
22.00 Intelligence. 
23.00 How I met your mother.
0.00 Sex and the city.
1.10–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Malou efter tio. 
(R) 
11.35 Hem till gården. 
12.45 Holby city. 
14.00 Paul Hollywoods pajer och 
desserter. 
15.00 House. (R) 
15.55 Tre dygn med nanny. (R) 
17.00 Äntligen hemma. (R) 
17.55 112 – på liv och död. (R) 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheterna. 
19.10 Lokala nyheter. 
19.20 Vädret. 
19.30 Halv åtta hos mig. (R) 
20.00 Fotboll: Brasilien–Mexico. Från 
Estadio Castelao i Fortaleza, Brasilien. 
0.00 Musketörerna. (R) 
1.05 House. (R) 
2.00–4.45 Nattsändningar.

6.00 AFV. 
6.20 Kära Susan. 
6.45 Frasier. 
7.35–8.00 Happy 
 endings. 
8.35 America’s funniest home videos. 
9.00 Grey’s anatomy. (R) 
9.55 Private practice. (R) 
10.50 Sjunde himlen. 
11.45 Desperate housewives. 
12.40 Extreme couponing. 
13.10 Ellen DeGeneres show. 
14.05 Real housewives of New York. 
15.05 Mike & Molly. (R) 
15.30 Vänner. (R) 
16.00 Private practice. 
17.00 Grey’s anatomy. 
18.00 The middle. 
18.30 Mike & Molly. 
19.00 Vänner. 
19.30 The Big bang theory. 
20.00 Hart of Dixie. 
21.00 The Big bang theory. 
22.00 Mixology. 
22.25 Super fun night. 
22.55 The Big bang theory. (R) 
23.25 Criminal minds. 
0.20 CSI. 
1.20–6.00 Nattsändningar.

 ONSDAG 18/6

6.00 Nyheter. 
6.20 Sverige idag 
sommar. (R) 
6.30 Rapport. 
6.40 Godbitar ur Gomorron Sverige. 
6.55 Gomorron Sverige. 
10.00 Fotboll: Ryssland–Sydkorea. 
11.40 Fadden. (R) 
12.05 Michael Palins Brasilien. (R) 
13.00 Fashion. (R) 
13.30 Harry bit för bit. 
15.05 Gomorron Sverige 
 sammandrag. 
15.35 Familjehemligheter. (R) 
16.30 Livet i utkanten. 
17.00 Fotboll: Australien–Holland. 
18.00 Nyheter. 
18.15 Strömsö. 
18.55 Knuffen. 
19.10 Kulturnyheterna. 
19.20 Sverige idag sommar. 
19.30 Nyheter.
20.00 Uppdrag granskning sommar. 
21.00 Svett & etikett. 
21.30 Vattenkraft. 
22.00 Dropouts. 
22.30 Projekt perfekt. 
23.00 Rapport. 
23.05 Fotboll: Kamerun–Kroatien. 
2.30 Apornas gäng. (R) 
3.20–3.30 Kulturnyheterna. 
4.00 Trädgårdsmåndag. (R) 
4.30 Vårt bröllop. (R) 
5.20–6.00 Strömsö. (R)

9.00 SVT Forum: 
Partiledardebatt. 
16.00 Rapport. 
16.05 SVT Forum. 
16.20 Fågelbergen tystnar. (R) 
16.45 South Riding. (R) 
17.40 Nyhetstecken. 
17.50 Uutiset. 
18.00 Fotboll: Australien–Holland. 
21.00 Nyheter. 
21.45 Oddasat. 
21.50 Ralph Lundsten – musik-
skapare. 
22.40 Jean Seberg – född under en 
olycklig stjärna. (R) 
23.35 UR. 
0.25 Lägg ut. (R) 
0.55–5.57 Nyheter. 

6.00 Top model. (R) 
6.55 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.25 Pretty little liars. 
9.20 Våra bästa år. 
10.10 Undercover Boss US. (R) 
11.00 Project runway all stars. (R) 
12.00 Masterchef USA. (R) 
13.00 The real housewives of 
Orange County. 
14.00 Undercover Boss US. 
15.00 Project runway all stars. 
16.00 Top model. 
17.00 The real housewives of Orange 
County. 
18.00 Masterchef USA. 
19.00 How I met your mother. 
20.00 Lyxfällan. 
21.00 Morden i Midsomer. 
23.00 How I met your mother.
0.00 Sex and the city. 
1.10 Intelligence. (R) 
2.05 Navy CIS. 
2.55 NCIS: Los Angeles. (R) 
3.40–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Malou efter tio. (R) 
11.35 Hem till gården. 
12.45 Holby city. 
14.00 Paul Hollywoods 
pajer och desserter. 
15.00 House. (R) 
15.55 Tre dygn med nanny. (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 Nyheter. 
19.30 Halv åtta hos mig. (R) 
20.00 Fotboll: Spanien–Chile. 
0.00 Musketörerna. (R) 
1.05 House. (R) 
2.00 Medium. (R) 
3.00–4.45 Nattsändningar.

6.00 AFV. (R) 
6.20 Kära Susan. 
6.45 Frasier. 
7.35–8.00 Happy 
 endings. 
8.35 America’s funniest home videos. 
9.00 Grey’s anatomy. (R) 
9.55 Private practice. (R) 
10.50 Sjunde himlen. 
11.45 Desperate housewives. 
12.40 Extreme couponing. 
13.10 Ellen DeGeneres show. 
14.05 Real housewives of New York. 
15.05 Mike & Molly. (R) 
15.30 Vänner. (R) 
16.00 Private practice. 
17.00 Grey’s anatomy. 
18.00 The middle. 
18.30 Mike & Molly. 
19.00 Vänner. 
19.30 The Big bang theory. 
20.00 Lindsay Lohan. 
21.00 Criminal minds. 
21.55 Castle. 
22.55 The Big bang theory. (R) 
23.20 Criminal minds. 
0.20 CSI. 
1.15–6.00 Nattsändningar.

 TORSDAG 19/6

6.00 Nyheter. 
6.20 Sverige idag 
sommar. (R) 
6.30 Rapport. 
6.40 Godbitar ur Gomorron Sverige. 
6.55 Gomorron Sverige. 
10.00 Fotboll: Kamerun–Kroatien. 
11.40 Svett & etikett. (R) 
12.10 Uppdrag granskning 
sommar. (R) 
13.10 Knuffen. (R) 
13.25 Strömsö. (R) 
14.05 Vårt bröllop. (R) 
14.55 Enlightened. (R) 
15.25 Gomorron Sverige 
 sammandrag. 
15.55 Minnenas television: 
Småstad. (R) 
17.00 Fotboll: VM-magasin. 
17.55 Nyheter. 
18.15 Fashion. 
18.45 Det söta livet. (R) 
19.10 Kulturnyheterna. 
19.20 Sverige idag sommar. 
19.30 Nyheter.
20.00 Fotboll: Uruguay–England. 
0.00 Rapport. 
0.05 Svett & etikett. (R) 
0.35 Sydamerika – pengar, sex och 
skönhet. (R) 
1.25 Strömsö. (R) 
2.05 Kulturnyheterna. 
2.15 Sverige. (R) 
2.45 Vattenkraft. (R) 
3.15–3.40 Fadden. (R) 
3.50 Ett år i vildmarken. (R) 
4.30–6.00 Nattsändningar.

9.00 SVT Forum. 
16.20 Kultur 
i bur. (R) 
17.10 Stopptid deluxe. (R) 
17.40 Nyhetstecken. 
17.50 Uutiset. 
18.00 Oddasat. 
18.05 Sanningen om fett. (R) 
18.55 Konst på fyren. (R) 
19.00 Hesselby folkfestival. (R) 
20.00 Greven och frälsebönderna. (R) 
21.00 Nyheter. 
21.45 Paris. 
23.50 Sverige sviker. (R) 
0.50–5.57 Nyheter.

6.00 Top model. (R) 
6.55 Nanny. (R) 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.25 Pretty little liars. 
9.20 Våra bästa år. 
10.10 Undercover Boss US. (R) 
11.00 Project runway all stars. (R) 
12.00 Masterchef USA. (R) 
13.00 The real housewives of 
Orange County. 
14.00 Undercover Boss US. 
15.00 Project runway all stars. 
16.00 Top model. 
17.00 The real housewives of Orange 
County. 
18.00 Masterchef USA. 
19.00 How I met your mother. 
20.00 Husräddarna. 
21.00 Revenge. 
22.00 The crazy ones. 
22.30 Michael J Fox show. 
23.00 How I met your mother.
0.00 Sex and the city.
1.10 24: Live another day. (R) 
2.05 Navy CIS. 
2.55 Last resort. 
3.40–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Malou efter tio. (R) 
11.35 Hem till gården. 
12.45 Holby city. 
14.00 Paul Hollywoods 
pajer och desserter. 
15.00 House. (R) 
15.55 Tre dygn med nanny. (R) 
17.00 Fotboll: Colombia–Elfenbens-
kusten. 
20.30 Robert Wells – 25 år med 
Rhapsody in rock. (R) 
22.00 Nyheter. 
23.00 Fotboll: Japan–Grekland. 
2.30 Bloopers. (R) 
3.00 Glamour. 
3.30–4.45 Hem till gården.

6.00 America’s funniest 
home videos. (R) 
6.20 Kära Susan. 
6.45 Frasier. 
7.35–8.00 Happy 
 endings. 
8.35 America’s funniest home videos. 
9.00 Grey’s anatomy. (R) 
9.55 Private practice. (R) 
10.50 Sjunde himlen. 
11.45 Desperate housewives. 
12.40 Extreme couponing. 
13.10 Ellen DeGeneres show. 
14.05 Real housewives of New York. 
15.05 Mike & Molly. (R) 
15.30 Vänner. (R) 
16.00 Private practice. 
17.00 Grey’s anatomy. 
18.00 The middle. 
18.30 Mike & Molly. 
19.00 Vänner. 
19.30 The Big bang theory. 
20.00 Maniska samlare. 
21.00 Äntligen midsommar! 
22.50 The Big bang theory. (R) 
23.20 Criminal minds. 
0.20 Ensam ung kvinna söker. 
2.35 Ett fall för Dalziel & Pascoe. 
3.30–6.00 Nattsändningar.

 FREDAG 20/6

6.00 Nyheter. 
6.20 Sverige idag 
sommar. (R) 
6.30 Rapport. 
6.40 Godbitar ur Gomorron Sverige. 
6.55 Gomorron Sverige. 
10.00 Fashion. (R) 
10.30 Minnenas television. (R) 
11.35 Livet i utkanten. (R) 
12.05 Där ingen skulle tro att någon 
kunde bo. (R) 
12.45 Sydamerika – pengar, sex och 
skönhet. (R) 
13.35 Familjehemligheter. (R) 
14.30 Drömträdgårdar. (R) 
15.30 Trädgårdsmåndag. (R) 
16.00 Gomorron Sverige samman-
drag. 
16.30 Latela – bilduellen. 
17.00 Fotboll: Italien–Costa Rica. 
18.00 Rapport. 
18.10 Ett år i vildmarken. (R) 
19.10 Erikas längtan. (R) 
19.15 Slaktarens vals. 
19.30 Nyheter.
20.00 Midsommar från Äppelbo. 
21.00 Kvarteret Skatan reser till 
 Laholm. 
22.25 Om en pojke. 
22.50 Rapport. 
22.55 Chokladmjölk smakar som 
 kärlek. 
23.00 Fotboll: Honduras–Ecuador. 
2.30–6.15 Nattsändningar.

9.30 Europas sista 
vildren. (R) 
9.55 Är fåglarna 
smartast? (R) 
10.50 Tango, gräl och ledbesvär. (R) 
11.50 Sanningen om fett. (R) 
12.40 Vikarien. (R) 
14.05 Greven och frälsebönderna. (R) 
15.05 Kultur i bur. (R) 
15.55 Rapport. 
16.00 Med sommaren kommer 
 längtan. 
17.00 Suzanne Osten. (R) 
18.00 Fotboll: Italien–Costa Rica. 
21.00 Wienfi lharmonikerna på 
 Schönbrunn. 
22.30 Love actually. 
0.40–5.35 Nyheter.

6.00 Top model. (R) 
6.55 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.25 Pretty little liars. 
9.20 Våra bästa år. 
10.10 Undercover Boss US. (R) 
11.00 Project runway all stars. (R) 
12.00 Masterchef USA. (R) 
13.00 The real housewives of 
Orange County. 
14.00 Undercover Boss US. 
15.00 Project runway all stars. 
16.00 Top model. 
17.00 The real housewives of Orange 
County. 
18.00 Masterchef USA. 
19.00 Torsk på tuben. 
20.00 Totalrenovering. 
21.00 Grown ups. 
23.05 Take me home tonight. 
1.00 NCIS: Los Angeles. 
2.00 Navy CIS. 
2.55 Last resort. 
3.40 Torsk på tuben. (R) 
4.25 Hot in Cleveland. 
4.50 Fab 5. 
5.35–6.00 Nanny. (R)

6.05 Min sommarbok. 
6.15 Horton. 
7.50 Nyhetsmorgon. 
11.30 Aliens in the attic. 
13.10 Tre systrar och en 
mamma. 
15.20 Australia. 
17.50 Hästen är din. 
17.55 Australia, forts. (R) 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheter. 
19.30 Halv åtta hos mig. (R) 
20.00 Fotboll: Schweiz–Frankrike. 
0.00 Men of honor. 
2.40–4.45 The great new wonderful. 

6.00 America’s funniest 
home videos. (R) 
6.20 Kära Susan. 
6.45 Frasier. 
7.35–8.00 Happy en-
dings. 
8.35 America’s funniest home 
videos. 
9.00 Grey’s anatomy. (R) 
9.55 Private practice. (R) 
10.50 Sjunde himlen. 
11.45 Desperate housewives. 
12.40 Extreme couponing. 
13.10 Ellen DeGeneres show. 
14.05 Real housewives of New York. 
15.05 Mike & Molly. (R) 
15.30 Vänner. (R) 
16.00 Private practice. 
17.00 Grey’s anatomy. 
18.00 The middle. 
18.30 Rules of engagement. 
19.00 Lindsay Lohan. (R) 
20.00 Top 20 funniest. 
21.00 The Big bang theory. 
22.00 Nätterna vid havet. 
23.55 Unbreakable. 
2.05 Supernatural. 
3.00 Ellen DeGeneres show. (R) 
3.45 McLeods döttrar. 
5.15 Rules of engagement. (R) 
5.40–6.00 Happy endings. (R) 

 LÖRDAG 21/6

6.15 Midsommar från 
Äppelbo. (R) 
7.15 Uppdrag gransk-
ning sommar. (R) 
8.15 Sverige. (R) 
8.45 Minnenas television. (R) 
9.50 Fotboll: Honduras–Ecuador. 
Grupp E. 
11.30 Vattenkraft. (R) 
12.00 Sydamerika – pengar, sex och 
skönhet. (R) 
12.50 Vårt bröllop. (R) 
13.40 Trädgårdsmåndag. (R) 
14.10 Fashion. (R) 
14.40 Det söta livet. (R) 
15.05 Gläntan. (R) 
15.35 Om en pojke. (R) 
16.00 Svett & etikett. (R) 
17.00 Fotboll: VM-magasin. 
17.55 Helgmålsringning. 
18.00 Rapport. 
18.15 Downton Abbey. (R) 
19.25 Abiogenesis. (R) 
19.30 Rapport. 
19.45 Radiohjälpen 75 år. 
20.00 Fotboll: Tyskland–Ghana. 
0.00 Rapport. 
0.05–6.05 Nattsändningar.

9.00–9.05 Rapport. 
9.35 Fisketur i Finn-
mark. (R) 
10.00 Rapport. 
10.05 Sex, död och meningen med 
 livet. (R) 
11.00 Rapport. 
11.05 Ralph Lundsten – musik-
skapare. (R) 
11.55 I Egners fotspår. (R) 
12.10 Rapport. 
12.15 Stopptid deluxe. (R) 
12.45 Kultur i bur. (R) 
13.35 Penthouse North. (R) 
15.00 Suzanne Osten. (R) 
16.00 Rapport. 
16.05 UR. 
16.55 Jag saknar dig. 
19.00 Anna Bolena. 
22.10 Mildred Pierce. (R) 
23.15 Håll om mig. 
23.50 Med sommaren kommer 
 längtan. (R) 
0.50–5.35 Nyheter.

6.00 How to live with your 
parents. 
6.30 The Mindy project. 
7.00 Nanny. 
7.30 Alla älskar Raymond. (R) 
8.00 Jims värld. (R) 
9.00 Pretty little liars. 
10.00 Nashville. 
11.00 Top model England. 
12.00 The real housewives of Miami. 
13.00 Revenge. (R) 
14.00 Project runway all stars. (R) 
15.00 Tamra’s OC wedding. 
18.00 Michael J Fox show. (R) 
18.30 The crazy ones. (R) 
19.00 Hell’s kitchen. (R) 
20.00 Att vara. 
21.00 Livet går vidare. 
23.20 Presidenten och miss Wade. 
1.35 NCIS: Los Angeles. 
2.30 The fi nder. 
3.20 Royal pains. 
4.05 American idol. 
4.50 Fab 5. 
5.35–6.00 Nanny. (R)

6.05 Min sommarbok. 
6.15 Marmaduke. 
7.58 Nyhetsmorgon. 
11.30 Bloopers. (R) 
12.30 Friidrott. 
17.00 Fotboll: Argentina–Iran. Från 
Estadio Mineirao i Belo Horizonte, 
 Brasilien. 
20.00 Sommarkrysset – med Lotto-
dragningen. Svensk underhållning från 
2014. Del 1 av 10. Uppträder gör 
 Oscar Zia, Lisa Stansfi eld och Doug 
Seegers.
21.20 Campa i klaveret. (R) Svensk 
fars från 2012. Göran vill fi ra en lugn 
semester på campingen men det blir 
allt annat än lugnt. 
22.00 Nyheterna. 
22.05 Vädret. 
22.15 Campa i klaveret, forts. (R) 
23.30 Fotboll: Nigeria–Bosnien- 
Hercegovina. 
2.20–4.45 Soul men.

6.00 House swap. 
6.50 Joey. 
7.15–8.05 Once upon 
a time. 
8.45 Brothers & sisters. 
9.40 Hart of Dixie. (R) 
10.40 Hairy bikers’ bakeation. 
11.45 Kirstie’s vintage homes. (R) 
12.50 Beverly Hills nannies. 
13.50 Top 20 funniest. (R) 
15.45 Super fun night. (R) 
16.15 Mixology. (R) 
16.45 The Big bang theory. (R) 
17.45 Pensionärsjävlar USA med 
 Betty White. 
18.15 Polisskolan: Uppdrag i Moskva. 
20.00 America’s funniest home 
 videos. 
21.00 Invictus – de oövervinneliga. 
23.40 Whiteout. 
1.40 Kommissarie Morse. 
3.45 Jeremy Kyle show. 
4.30 McLeods döttrar. 
5.15 Joey. (R) 
5.40–6.00 America’s funniest home 
videos. (R)

 SÖNDAG 22/6

6.05 Drömträd-
gårdar. (R) 
7.05 Latela – bil-
duellen. (R) 
7.35 Minnenas television: 
Småstad. (R) 
8.40 Landet runt. (R) 
9.25 Familjehemligheter. (R) 
10.20 Strömsö. (R) 
11.00 Ett år i vildmarken. (R) 
12.00 Michael Palins Brasilien. (R) 
13.50 Livet i utkanten. (R) 
14.20 Thorbjørg och gården. 
14.25 Downton Abbey. (R) 
15.35 Fly me to the moon. 
17.00 Fotboll: Belgien–Ryssland. 
18.00 Rapport. 
18.15 Där ingen skulle tro att någon 
kunde bo. 
18.45 Elvakaffe. (R) 
19.00 Sportspegeln. 
19.30 Rapport. 
19.50 Kalla krigets fordon. 
20.00 Engelska Antikrundan. 
20.50 The Paradise. 
22.35 Syndromeda. 
22.55 Rapport. 
23.00 Fotboll: USA-Portugal. Grupp G. 
2.30–6.00 Nattsändningar.

9.00–9.05 Rapport. 
9.35 Fågelbergen 
tystnar. (R) 
10.00 Rapport. 
10.05 Sommarandakt. 
10.35 Örter – naturens eget 
apotek. (R) 
10.55 Mitt i naturen – tittarfi lm. (R) 
11.00 Rapport. 
11.05 Sverige sviker. (R) 
12.05 Rapport. 
12.10 Mildred Pierce. (R) 
13.15 Tango, gräl och ledbesvär. (R) 
14.15 Hesselby folkfestival. (R) 
15.15 Håll om mig. (R) 
15.55 Rapport. 
16.00 UR. 
18.00 Fotboll: Belgien–Ryssland. 
21.00 Nyheter. 
21.30 Stopptid deluxe. 
22.00 Nunnan. (R) 
23.00 Sommarandakt. (R) 
23.30–5.00 Nattsändningar.

6.00 How to live with your 
parents. 
6.30 The Mindy project. 
7.00 Nanny. 
7.30 Alla älskar Raymond. (R) 
8.00 Jims värld. (R) 
9.00 American idol. (R) 
9.55 Hotellräddaren. 
10.55 Happily divorced. 
11.25 Kirstie. 
11.55 Drömmarnas fält. 
14.00 Totalrenovering. (R) 
15.00 Djurakuten. 
16.00 Lyxfällan. (R) 
18.00 Husräddarna. (R) 
19.00 Witches of East End. 
20.00 Bones. 
21.00 Nära & kära. Amerikansk 
 romantisk komedi från 2005 med 
Uma Thurman, Bryan Greenberg, 
Meryl Streep. 
23.15 Snyltgästen. 
1.15 NCIS: Los Angeles. 
2.15 Monday mornings. 
3.10 Bones. (R) 
4.00 The bachelorette. 
5.35–6.00 Nanny. (R)

6.05 Min sommarbok. 
6.15 Alvin & gänget 2. 
7.58 Nyhetsmorgon. 
11.30 Postkodlotteriets 
sommarvinnare. 
11.55 The Millers. 
12.30 Friidrott. Lag-EM. Direkt från 
Braunschweig, Tyskland.
17.00 Bloopers. 
17.55 Keno. 
18.00 Vinnare V75. 
19.00 Nyheterna. 
19.10 Sporten. 
19.25 Vädret. 
19.30 Hellenius hörna. (R) 
20.00 Fotboll: Sydkorea–Algeriet. 
Från Estadio Beira-Rio i Porto Alegre, 
Brasilien. Programledare: Anna Brolin, 
Olof Lundh, Hasse Backe. Kommenta-
tor: Robert Perlskog, Anders Anders-
son.
0.00 Pathfi nder. 
2.15–4.45 Disgrace. 
5.45–6.40 Heavy makeover. (R)

6.00 House swap. 
6.50 Joey. 
7.15–8.05 Once upon a 
time. 
8.35 Brothers & sisters. 
9.30 Maniska samlare. (R) 
10.30 Kirstie’s vintage homes. 
11.35 The vineyard. 
12.30 Pensionärsjävlar USA med 
 Betty White. (R) 
12.55 Beverly Hills nannies. 
13.55 The bachelorette. 
15.45 Kalle och chokladfabriken. 
18.00 Real housewives of New York. 
19.00 Familjen Kardashian. 
20.00 Ullared. 
21.00 Jerry Maguire. 
23.50 CSI. (R) 
0.50 Castle. (R) 
1.50 Criminal minds. (R) 
2.50 Kommissarie Morse. 
4.45 McLeods döttrar. 
5.35–6.00 Joey. (R)

 MÅNDAG 23/6

6.00 Nyheter. 
6.40 Godbitar ur 
 Gomorron Sverige. 
6.55 Gomorron Sverige. 
10.00 Fotboll: USA–Portugal. 
11.40 Sportspegeln. (R) 
12.10 Justitia – svenska som 
 andraspråk. 
12.30 Drömträdgårdar. (R) 
13.30 Det söta livet. (R) 
13.55 Radiohjälpen: Pippi Lång-
strump i Bagdad. (R) 
14.00 Vi tre. 
15.35 Gomorron Sverige 
 sammandrag. 
16.05 Engelska Antikrundan. (R) 
17.00 Fotboll: VM-magasin. 
17.55 Nyheter. 
18.15 Michael Palins Brasilien. (R) 
19.10 Kulturnyheterna. 
19.20 Sverige idag sommar. 
19.30 Nyheter. 
20.00 Trädgårdsmåndag. 
21.00 Fotboll: Kamerun–Brasilien.
1.00 Downton Abbey. (R) 
2.10 Kulturnyheterna. 
2.20–4.05 The Paradise. (R) 
4.15–6.00 Nattsändningar.

9.00 SVT Forum. 
16.20 Såna är för-
äldrar. (R) 
16.40 Rådjursliv. 
16.50 Övergivna rum. (R) 
17.10 Sommarandakt. (R) 
17.40 Nyhetstecken. 
17.50 Uutiset. 
18.00 Oddasat. 
18.05 Adolf Hitler – ondskans 
 förförelse. (R) 
18.55 Finnkirka. (R) 
19.00 Andraland. 
19.30 Lögnen. (R) 
20.00 Vetenskapens värld sommar. 
21.00 Aktuellt. 
21.23 Regionala nyheter. 
21.30 Sportnytt. 
21.45 Vivian Maiers okända bildskatt. 
23.10 UR. 
0.00 Adolf Hitler – ondskans 
 förförelse. (R) 
0.50 Nyheter. 
5.00–6.00 Nyheter.

6.00 Top model. (R) 
6.55 Nanny. (R) 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.25 Pretty little liars. 
9.20 Våra bästa år. 
10.10 Undercover boss US. (R) 
11.00 Project runway all stars. (R) 
12.00 Masterchef USA. (R) 
13.00 The real housewives of Orange 
County. (R) 
14.00 Undercover boss US. 
15.00 Project runway all stars. 
16.00 Top model. 
17.00 The real housewives of Orange 
County. 
18.00 Masterchef USA. 
19.00 How I met your mother. 
20.00 Million dollar listing New York. 
21.00 Hell’s kitchen. 
22.00 Project runway all stars. 
23.00 How I met your mother. (R) 
0.00 Sex and the city. 
1.10 Million dollar listing New 
York. (R) 
2.05 Navy CIS. 
2.55–6.00 Nattsändningar.

6.40 Nyhetsmorgon. 
10.00 Leila bakar 
i Frankrike. (R) 
10.30 Mitt märkliga 
missbruk. (R) 
11.00 Tillbaka till Aidensfi eld. (R) 
13.10 Jamies drömskola. (R) 
14.05 Paul Hollywoods pajer och 
desserter. 
15.05 House. (R) 
16.00 Mia på Grötö. (R) 
17.00 Fotbolls-VM: Holland–Chile.
20.00 Lotta på Liseberg. 
21.30 Beck: Skarpt läge. 
22.00 Nyheter. 
22.15 Beck: Skarpt läge, forts. 
23.45 Obduktion. (R) 
0.45 House. (R) 
1.45 Medium. (R) 
2.40–6.40 Nattsändningar.

6.00 Britain’s best dish. 
6.50 Kära Susan. 
7.15 Frasier. 
7.40–8.05 Happy 
 endings. 
8.35 America’s funniest home videos. 
9.00 Grey’s anatomy. (R) 
9.55 Private practice. (R) 
10.50 Sjunde himlen. 
11.45 Desperate housewives. 
12.40 Extreme couponing. 
13.10 Ellen DeGeneres show. 
14.05 Real housewives of New York. 
15.05 Familjen Kardashian. (R) 
16.00 Private practice. 
17.00 Grey’s anatomy. 
18.00 The middle. 
18.30 Mike & Molly. 
19.00 Vänner. 
19.30 The Big bang theory. 
20.00 Top 20 funniest. 
21.00 Ryktet går. 
22.55 The Big bang theory. (R) 
23.25 Criminal minds. 
0.20 CSI. 
1.15 Kommissarie Morse. 
3.25–6.00 Nattsändningar.
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Iklädda blomsterkransar 
möts fyra programledare 
under andra former än vi 
är vana att se dem. Det 
är dags för sommarhalv-
årets största högtid.

Sofi a Rågenklint bjuder in 
till traditionsenligt fi rande 
i sina hemtrakter i ”Mid-
sommar från Äppelbo”. 
Hon dukar upp den 
traditionsenliga sillen, 
nubben och nypotatisen. 
Till bords har hon 
programledarkollegorna 
Stephan Wilson Yüceya-

tak, Micke Leijnegard 
och Victoria Dyring. 
För den sistnämnda, 
”Vetenskapens världs” 
mångåriga programledare, 
blir det ett ovanligt 
traditionsbundet fi rande. 

– Jag är en ganska 
traditionsfri person, när 
jag var liten hade vi inte 
så många traditioner vid 
midsommar annat än 
god mat och ett litet 
besök vid en stång, 
berättar Victoria Dyring. 

Men hon tycker att 
högtider är en utmärkt 

anledning för folk att 
vara lediga från sina 
jobb och umgås. 

– Det handlar ju så 
mycket om jobb i dag. 

Victoria ser fram 
emot att fi ra det hon 
kallar ”ljusets högtid”, 
även om det i år blir lite 
annorlunda att göra det 
som gäst i ett tv-program. 

– Det ska bli härligt att 
sitta ner med mina 
kollegor och prata, dricka 
snaps och äta gott, säger 
hon. 
 SVT1 FREDAG 20.00

Love actually
KOMEDI ¡¡¡

London, strax före jul, fl era 

relationer, kärlek och strul. 

Ännu en oemotståndlig 

typiskt brittisk må bra-

komedi signerad Richard 
Curtis. Stjärnspäckad 

ensemble: Hugh Grant, 

Colin Firth, Martine 
McCutcheon med fl era. 

(Storbritannien, 2003) 

SVT2 FREDAG 22.30

Jag saknar dig
DRAMA ¡¡¡

Tina, 14 år, dör i en 

bilolycka, hennes tvilling-

syster Cilla blir ensam 

kvar. Väldigt gripande, 

efter Peter Pohl och 

Kinna Gieths bok ”Jag 

saknar dig, jag saknar 

dig”. (Sverige, 2010)

 SVT2 LÖRDAG 16.55

Drömmarnas fält
DRAMA ¡¡¡¡

Bonde (Kevin Costner) 

hör röster och får för sig 

att han kan återuppväcka 

en legendarisk stjärna 

från förr om han bygger 

en basebollplan på 

sitt majsfält. (Field of 

dreams, USA, 1989)

TV3 SÖNDAG 11.55

Traditionsenligt fi rande

TV TISDAG 17–MÅNDAG 23 JUNI 2014FILMTIPS 

Victoria Dyring, Stephan Wilson Yüceyatak och Micke Leijnegard gästar Sofi a Rågenklints midsommarfi rande.

Stad med många 
hemligheter
Vem mördade Laura 

Palmer? Den frågan inledde 

mysteriet med den 

mördade skönhetsdrott-

ningen i David Lynchs 

thrillerserie ”Twin peaks” 

när den visades på tv 

1990. Båda säsongerna 

fi nns på webben. NETFLIX

Favorittippade 
Tyskland spelar
Det har blivit dags för 

starka Tyskland att möta 

den lilla oljenationen 

Ghana. Tyskarna är favorit-

tippade i sin grupp, och 

kommer med stor 

sannolikhet att bjuda Gha-

na på ett tufft motstånd.

 SVT1 LÖRDAG 21.00

En etablerad 
tonårsidol
Sedan genombrottet i ”X-

Factor” 2012 har karriären 

gått på högvarv för 

Svedalasonen Oscar Zia. 

Han är bara 17 år men 

redan etablerad tonårsidol.

I kväll står han på scenen 

i årets första ”Sommar-

krysset”. TV4 LÖRDAG 20.00

Drama bland 
underkläderna
”The paradise” utspelar 

sig i ett varuhus. Där van-

kas fest men interna 

konfl ikter råder bland per-

sonalen. Denise (Joanna 
Vanderham) slåss om 

jobbet som ansvarig för 

underklädesavdelningen.

 SVT1 SÖNDAG 20.50

SPORTPLAY

SÄSONGSSTART DRAMASERIE



 NVP SISTA FRÅGAN:

Hur ska du fira 
midsommar?

Krål Svensson, 52, 
försäljare, Ekerö:

–  Hos goda 
vänner i Norrtälje- 
trakten. Det är en 
mycket uppskat-
tad årlig tradition.

Linnea Niveman, 
19, hamnvakt, 
Nacka/Lund:

– Jag kommer 
jobba i Sandhamn 
som hamnvakt. Vi 
som jobbar firar 
alltid på söndag-
en, och brukar ha 
riktigt roligt ihop!

Åse Dethorey, 63, 
barnmorska, Val-
lentuna:

– Det är inte 
bestämt än. Jag 
är alltid sen i star-
ten. Drömmen vo-
re med familj på 
Kyrkängen bakom 
Vallentuna kyrka.

Krister Eklund, 32, 
försäljare, Stock-
holm:

– Med vänner 
ute i  skärgår-
den. Det är första 
gången jag firar i 
skärgården, men 
jag vet inte var 
det blir.

 För tips på lokala  
 midsommarfiranden, 

    se sidan 23.



Dyrbara starkvaror 
på havets botten ➤8-9

Rickfors har  
landat i Värmdö ➤24-25

Blodigt möte med 
gammelgäddan ➤4-5

Puttrig sommar 
på mopeden  ➤26-27

FOTO: JENNY FREJING



Din Volvospecialist. 
Nu finns vi i Hammarby Sjöstad 
med både service och försäljning.

upplandsmotor.se
Vi tror på riktigt bra service. Det gäller både dig och din bil.

Vi har öpppet hela sommaren. Välkommen in och se till 
att både du och din bil är redo för sommar och semester. 
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Välkommen till din
sjökrog i stan!

MIDSKEPPSGATAN 31 – 120 66 STOCKHOLM – TEL 031-13 99 33

WWW.RESTAURANGGOTEBORG.SE

Hammarby sjöstad

UTGIVNINGSPOLICY Partipolitiskt och religöst 
obunden. Distribueras av Posten AB till samtliga hus-
håll, kontor och postboxar i Nacka och Värmdö. Med-
lem av Tidningsutgivarna (TU) och GTF. NVPs inne-
håll publiceras elektroniskt samt lagras i elektroniska 
arkiv. Den som sänder material till tidningen anses 
medge sådan publicering och tillhandahållande. Du 
får citera och referera materialet i NVP förutsatt att 
källan anges. Varje form av mångfaldigande utan  
utgivarens skriftliga godkännande är förbjudet.

Nacka Värmdö Sommar  
ges ut av Nacka Värmdö  
Posten AB
Årgång 7

Besöksadress   
Värmdövägen 205 

Postadress  
Box 735, 131 24  Nacka  

Ansvarig utgivare:  
Anders Milde

Redaktionen:  
tel 555 266 20, mejl red@
nvp.se
Annonsavdelningen: 
tel 555 266 10, mejl  
annons@nvp.se
Hemsida: www.NVP.se

Nacka Värmdö Sommar distribueras som bilaga I NVP vecka 25 till fastboende, sommarboende och före-
tag i Nacka, Värmdö och Hammarby sjöstad samt i speciella ställ. I NACKA: Ica Maxi, Hemköp Saltsjö-Boo, 
Saltsjöbaden Centrum, Grand Hotel, Dieselverkstaden, Nacka sjukhus, Nacka bibiliotek, Ica Kvantum, Sick-
la Köpkvarter, Långa Raden, Mc Donalds Sickla, Coop Extra Orminge.  I VÄRMDÖ: Porslinsmuseet,   
Ica Maxi, Stavsnäs Hembageri, Brisak, Statoil Ingarö, Bullandö Marina, McDonalds Värmdö, Benns Mast 
och Båttillbehör AB, Djurönäsets Konferensanläggning, Coop Forum, Pinglans Gäst Camping, Storsveds 
Camping, Ingarö Havscamping, Gun´s Livs Nämdö, Möja Turistbyrå, Svartsö Lanthandel. 
I STOCKHOLM/HAMMARBY SJÖSTAD: Restaurang Göteborg, Visit Skärgården.

Kära läsekrets,
Jag kan bara föreställa mig glädjen ni erfar när ni nu återigen – för 

tionde gången! – håller ett nummer av NVP:s sommarbilaga i era, av 
lycka, darrande händer.

Men innan ni girigt kastar er över de kommande sidornas volumi-
nösa utbud av sommarupptåg – Hanna Bäckman har exempelvis ätit 
kakor! (sid 10-11) – förkovring och förströelse, vill jag berätta om hän-
delsen som förra året förgyllde min sommar.

Det föll sig nämligen som så – det blir ibland på det sättet om man 
har diverse frilansanställningar – att jag en morgon vaknade och insåg 
att de kommande tolv dagarna i kalendern var helt blanka. Jag hade 
inte förberett mig alls inför denna plötsliga ocean av frihet. 

Detta inträffade i augusti, varför mina bekanta antingen var bortres-
ta eller i tjänst. Att mitt på dagen vandra genom Stockholm var som att 
befinna sig i en katastroffilm där ett luftburet virus förintat mänsklig-
heten.

Jag hade absolut inget att göra. Så jag packade en ryggsäck, gick 

till cykelgaraget, hoppade upp på min 21-växlade citybike – och drog 
iväg. Det var på vinst och förlust. En liknande strapats hade jag aldrig 
tidigare gjort.

Sex dygn senare knackade jag på dörren till föräldrahemmet i Små-
land. 

Jag hade bott på vandrarhem längs vägen, tagit skydd från regn under 
broar, träffat gamla lumpenkamrater i Linköping, stiftat bekantskap 
med städer som Trosa, Nyköping och Tranås. 

Och jag kan säga som så: Du har inte levt förrän du ensam, efter en 
lång dagstur på cykel, sjunker ner på en träbänk och ser solen sakta 
sänka sig över en mörk och tyst sjö i Mellansverige. Harmonin i den 
upplevelsen är fullständig.

Så om ni plötsligt inte vet vad ni ska göra: Min rekommendation är 
att sticka ut på vägarna. Det blir närmast garanterat ett minne för livet.

Och om cykelturen avskräcker håller ni lyckligtvis i detta nu ett kom-
pendium i er näve, sprängfullt med alternativa aktiviteter. 

Glad sommar! Ingemar Lundin, reporter på NVP

Så förgylldes min semester

Nackas somrigaste fika   ➤ 10-11
Klassisk Möjaskildrare får eget museum ➤ 12-13
Tar du bästa sommarbilden    ➤ 14
Sandhamn – från kolera till fest  ➤ 16-17
De håller koll längs kusten   ➤ 18-19
Följ klasskompisarnas tv-kamp  ➤ 20-21
Stavsnäs får nytt nav för turister   ➤ 22
Stjärnskottet nobbade Persbrandt  ➤ 28
Hotell vill locka med lokala nöjen   ➤ 30-31
Damen i svart – 100-årig mordgåta  ➤ 32-33
Här är sommarens alla evenemang   ➤ 34-37
Semesterkryss och pyssel   ➤ 38-39

… mer sommarläsning

Han leder jakten på gäddan ➤ 4-5 De säljer det gården bjuder ➤ 6 Han jagar havets gömda skatter ➤ 8-9

De håller liv i sina gamla moppar ➤ 26-27Rickfors rockar i rabatten   ➤ 24-25
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Victor Sandberg och Stefan 
Linde startade Värmdögui-
derna 2012. Värmdökillar-
nas affärsidé är att ta med 
fiskesugna på en utflykt i 
skärgården, och göra turen 
till en heldagsupplevelse. 

NVP möter upp duon på 
Saltarö, där vi ska bege oss 
ut med en Askeladden 635 
WA, med en 135 hästars 

motor. Värmen är kompakt 
efter flera dagars högtryck, 
och sportfiskarna vittnar 
om många och stora fångs-
ter de senaste dagarna.

Taktiksnack i båten
Det är med de förutsätt-
ningarna vi knäpper på oss 
flytvästarna, och utrustar 
spöna med rediga fiskedrag, 

en hybrid av ett ”jerk- och 
tailbate”. Medan vi puttrar 
mot en vik där gäddan ska 
ligga redogör Victor Sand-
berg för dagens taktik:

– Vi vill fiska där vinden 
ligger på, eftersom det är 
bland pollen och frömjöl 
som den flytande födan för 
betesfisken finns. Och där 
betesfisken finns, där är 
gäddan inte långt borta.

Det är dit vi är på väg – till 
en längre kustremsa med 
vassruggar som vi ska fiska 
av. Men något händer med 
vädret. En lättare dimma 
lägger sig över vattnet. Någ-
ra minuter senare ändrar 
vinden riktning, och tempe-
raturen börjar dala. 

Vi låtsas inte om det. 
– Åtta minuter, sen har vi 

fisk, ropar Victor Sandberg 
glatt efter att NVP:s repor-
ter tror sig ha fått ett hugg.

Inte bara fiske…
Under tiden vi kastar och 
driver längs vassruggen be-
rättar sportfiskarna vad det 
innebär att vara fiskeguider. 
En heldagstur är inte ba-
ra fiske, det är att gå i land 
och grilla, och ha roligt med 
gästerna.

– Mycket är personkemi. 
Vi får anpassa oss efter gäs-
terna. Ibland är det tjo och 
tjim, men andra är mycket 
lugnare. Vårt jobb är att för-
medla vår glädje och vårt 

brinn för fiske, säger Stefan 
Linde.

Efter en och en halv timme 
ute på vattnet har vinden till-
tagit, solen ersatts med mör-
ka moln och temperaturen 
dalar med över tio grader. 
Till och med Värmdöguider-
na börjar bli rådvilla:

– Det har varit bra fiske i 
flera dagar. Men här har vi 
ett väderomslag, det är tyd-
ligt att gäddan inte är intres-
serad. Lågtrycket gör att de 
behöver justera var de ska stå 
för att hitta mörten och brax-
en, säger Victor Sandberg.
Har det hänt att ni inte fått 
fisk under en guidad tur?

– Nej, det har faktiskt ald-
rig hänt.

Lågtrycket gör att vi får 
byta fiskeläge. Värmdögui-
derna kommer överens om 
att sätta kurs i riktning mot 
Djurö. I en vik får vi direkt 
positiva signaler, en tärna 
flyger över vattnet för att 
leta föda.

Får ny vittring
Och Värmdöguiderna bör-
jar återigen känna vittring. 
De byter till beten med tre-
krok i mer naturnära färger. 
Och plötsligt börjar det hug-
ga. De första släpper, men 
efter två och en halv timme 
nappar det.

Victor Sandberg drar med 
lättnadens suck upp en två 
kilos gädda:

VÄRMDÖ
Värmdöguiderna har aldrig gått lottlösa på si-
na fisketurer. Men när NVP följde med sport-
fiskarna såg det länge mörkt ut. Riktigt mörkt. 
Men till slut infann sig fiskelyckan – och gälar 
vad det började hugga.

– Fiske handlar om att lista ut dagens kod, 
säger Victor Sandberg.

Jakten på gammelgäddan – ett  
När NVP ger sig ut på fisketur med Stefan Linde och Victor Sandberg strålar solen. Men sedan slår vädret om – och då gäller helt nya spelregler för att få gäddan på kroken.  FOTO: NADIA ENEDAHL
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– Vi var ju rädda att vi in-
te skulle få något i dag. Men 
fiske handlar om att lista ut 
dagens kod, och i dag var 
vi tvungna att ta hänsyn till 
väderomslaget och färg på 
betet.

Efter att vi släppt tillbaks 

gäddan och firat fångsten 
dröjer det inte länge innan 
undertecknad drar upp en 
gädda på 4,95 kilo. 

Och då är det ingen hejd 
på fiskelyckan längre. Ytter-
ligare två gäddor vevas upp 
och släpps tillbaka, innan vi 

f r u s n a  b e s l u -
tar oss för att åka tillbaka 
längs skärgårdslandskapet i 
kvällsskymningen.

– Så är det ofta, vissa 
tror att de är He-man när 
de hoppar på båten och 
att de kan fiska hur länge 
som helst. Men sedan blir 
de trötta och får blodsock-
erfall. Så länge inte fisken 
nappar måste vi dela med 
oss av vår energi, säger 
Victor Sandberg.

GUSTAV GRÄNDEBY

gustav.grandeby@nvp.se

iskallt uppdrag
Tre heta fiskeställen 

Säbyviken, Björnöfjärden: 
”Toppen fiskeställe, dock 
måste man respektera 
fiske förbudet som gäller 
där mellan 1 april och 15 
juni”. (gädda och abborre)
Möja: ”Fisket runt Möja är 
enastående!” (gädda, ab-

borre och havs öring)
Skurusundet: ”Sist men in-
te minst så är fisket i och 
runt Skurusundet riktigt 
bra.” (gädda, abborre och 
gös)

KÄLLA: VÄRMDÖGUIDERNA

Efter ett par timmars fiske smäller det – och NVP:s reporter får ett härligt böj på sitt spö.

…men att plocka upp gäddor ur håven har sina risker, vilket Victor Sandberg får erfara.

Ren och skär fiskelycka. Trots viss blodspillan slutar det lyckligt även för femkilosgäddan.
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Hjälper dig mot
rygg-, led- och muskelbesvär

Naprapati – medicinsk fotvård – ortopedi
massage – rehabträning – företagshälsovård

akupunktur – idrottsmedicin
Tel/Fax 718 21 53 G:a Värmdöv. 4, Finntorps C 

www.montana.se

Vi har öppet hela sommaren
För tider och mer info www.montana.se

Trevlig sommar!

Nu har vi flyttat

Mölnvik S • Tel 08-570 222 17

          • Skylift
        • Hiltimaskiner 
       • Trädgårds-
         maskiner
     • Golvslip
   • Vedklyv
 • Motorsåg

till ny lokal
mellan Sats och Systembolaget. 

VÄRMDÖ
Genuint och småska-
ligt är ledorden på 
Nysveds gård. Här 
sköts produktionen 
på hemmaplan, efter 
vad säsongen har att 
bjuda på.

– Vi vet vad det är 
vi säljer, säger Åsa 
Lindqvist.

Den lantliga idyllen på 
Nysveds gård går inte att 
ta miste på. De röda husen 
med vita knutar ramas in av 
prunkande fruktträd och lä-
ten från både getter och får. 
Men på gården finns också 
höns, hästar, grisar och ås-
nan Bambi.

– Går det bra att vänta 
lite, frågar Åsa Lindqvist, 
som driver gården.

Fåren i trädgården är i 
full färd med att fly. De vill 
ut på grönbete.

– Men det är inte rikigt 
dags för dem än, säger Åsa.

Med hjälp av ett provis-
oriskt stängsel lyckas hon 
rädda situationen. 

Stor efterfrågan
Här är alltid något på gång, 
oavsett årstid. Nytt för i år 
är att gården säljer ägg från 
sina höns. All frukt och bär 
blir till sylt, marmelad el-
ler saft, som sedan säljs på 
någon av de lokala mark-
naderna. Och all frukt kom-
mer till användning. 

– Jag kan inte bara titta på 
när allt det här annars skulle 
förfaras, säger Åsa och tittar 
ut över trädgården.

Aldrig förr har efterfrå-
gan på lokal mat varit stör-
re. Intresset för ekologiska 
och lokalproducerade pro-
dukter är något som skjutit 
i höjden på senare tid, inte 

Småskaligt som bär frukt

Åsa Lindqvist med Nysveds gård egen marmelad, sylt och saft. FOTO: NADIA ENEDAHL

Fler lokala matproducenter

Långsunda gård: Squash, 
grönkål och rotsaker.
Gällnönäs: Sparrisodling 
och sparrissafari 
Kalvandö gård: Majsodling 
och solrosor.
Värmdö Bryggeri: Lokaltill-
verkad öl.
Värmdö Bränneri: Mousse-
rande cider och calvados.
Nora gård: Sylt, saft, mar-
melad och honung.
Solhöjdens trädgård:
Marmelad och chutney.
Malma gård: Uppfödning 
av nöt och lamm.

Värmdö Musteri: Äppel-
must, sylt och gelé.
Wikströms fisk: Servering 
av egenfiskad fisk.
Tavastboda gård: Lamm- 
och nötkött.
Wermdö Glassmakeri: När-
producerad glass.
Bullandö Glassfabrik: 
Hemlagad, italiensk glass.

bara på Värmdö. Åsa tror att 
en tänkbar anledning är att 
man tröttnat på massprodu-
cerade varor. 

– Man vet var det kommer 
ifrån och det innehåller inga 
onödiga tillsatser. Det är en 
trygghet för konsumenten 
att veta att det inte är så 
långa produktionskedjor. 
Man vet vad man får.

80-årig mamma hjälper
Åsas syster, Pia Tunmo, som 
också hjälper till att driva 
gården, håller med.

– Jag tror att det också 
handlar om en större miljö-
medvetenhet hos folk, säger 
hon.

Åsa har drivit gården med 
sin sambo och syster i över 
20 år, och aldrig tycks hon 
tröttna. När frukt och bär 
är plockade och rensade 
samlas familjen i köket på 
gården. Till och med deras 
80-åriga mamma hjälper till. 
Inne i köket kokas och syltas 
det så långt det räcker. 

– Vi vill hålla det småska-
ligt och traditionsenligt, det 
ska kännas trevligt. När nå-
got är slut, så är det slut. Då 

får vi vänta till nästa säsong  
innan vi kan göra mer, säger 
Åsa Lindqvist.
Många lokala mathant-
verkare på Värmdö säljer 
sina produkter i matbuti-
ker, ska ni göra det?

– Nej. Det är klart att vi 
vill få igen lite för vårt arbe-
te, men sett till arbetstiden 
man lägger ner blir det inga 
jättevinster. Och så får det 
vara, vi vill hålla det små-
skaligt. Vår ambition är inte 
att göra det större än vad vi 
är, säger Åsa.

Det är inte bara lokal mat-
produktion som familjen på 
Nysveds gård ägnar sig åt. 
De ordnar även med bond-
gårdskalas och djuris. 

– På djuris låter vi barnen 
bekanta sig med djuren på 
gården och lär dem vett och 
etikett med djur, säger Åsa. 

Hon böjer sig över stake-
tet och klappar några get-
ter. Åsnan Bambi skriar av-
undsjukt. 

– Jaja, Bambi. Jag kom-
mer och klappar på dig med 
ska du se, säger Åsa Lind-
qvist och skrattar. 

ANDREAS HAGELIN
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SALTARÖ
Målet är att fiska upp 
skatter från Öster-
sjöns botten.

Men först hoppas 
Ocean X Team få en 
miljonär på kroken.

Det var sommaren 2011 
som upptäckten blev en 
världsnyhet.

Ocean X Team var ute 
på en expedition i Öster-
sjön i syfte att leta efter 
skeppsvrak. Med en sonar 
läste de sakta av havets 
botten. Meter efter meter 
avverkades mödosamt utan 
resultat.

Men så plötsligt visade 
sonarbilden något som gjor-
de besättningen både för-
bryllad och upprymd. På 87 
meters djup låg ett 60 meter 
långt, cirkelformat… ja, vad 
var det egentligen?

Kapten Cai Magnusson, 
Saltarö, berättar:

– Fantasin skenade. Om 
det var en klippformation så 
liknade den inget vi tidigare 
sett. Släta, raka korridorer 
löpte över objektet. Somliga 
hörn hade 90-graders vin-
kel. Intill låg något som såg 
ut som ett 1 500 meter långt 

släpmärke. ”Vad i...”, sa vi 
och tittade på varandra. 

Mindre gåtfull blev inte 
upptäckten när besättning-
en började undersöka fyn-
det. 

– Vi ankrade precis ovan-
för objektet. Då slutade 
satellittelefonen fungera, 
och dykarnas lampor gick 
sönder på löpande band. En 
filmkamera krånglade, övri-
ga gick sönder. Det var oför-
klarligt. Sonaren till ROV:n 
(fjärrstyrd undervattensro-
bot) gick också sönder. Och 
vi fick upp märkliga signaler 
som vi fortfarande inte lyck-
ats analysera. 

Jubel bland UFO-jägare
Bilder på cirkelobjektet ka-
blades ut i medier världen 
över. UFO-anhängare gjor-
de vågen av upphetsning, 
i synnerhet som formatio-
nen i princip var en kopia 
av Han Solos rymdskepp 
”Millenium Falcon” från 
Stjärnornas krig-filmerna. 
Det fanns en uppsjö andra 
gissningar, mer eller min-
dre fantasifulla: Meteorit, 
nazistisk ubåtsfälla från an-
dra världskriget, sovjetisk 
dumpningsgömma för ke-
miska stridsmedel?

Sanningen då? Nja, min-
dre spektakulär. Dock inte 
om du frågar geologer. 

Hemlig fyndplats
Israeliska forskare kom 
nämligen fram till att det 
rörde sig om en klippforma-
tion bestående av den vul-
kaniska stenen basalt. Ett 
resultat som förvånar sak-

kunniga eftersom provsvar 
från fynden antyder betyd-
ligt yngre vulkanisk aktivi-
tet i Östersjön än vad veten-
skapen kommit fram till. Så 
pass uppseendeväckande 
var resultatet att kritik och 
irritation riktats mot Ocean 
X Team eftersom de vägrar 
avslöja var cirkelformatio-
nen ligger. 

Varför hemlighåller ni 
platsen?

– Varför ska vi avslöja 
den? Det är vår upptäckt. 
Om någon vill komma och 
samarbeta med oss, inga 
problem, säger Cai Magnus-
son.

Samarbeten är överlag 
något som Cai Magnusson 
och Ocean X Team hopp-

as ingå. Det är ingen billig 
verksamhet de ägnar sig åt, 
även om utkomsten kan lan-
da i fantasisummor.

För syftet med att scan-
na av Östersjöns botten är 
primärt inte att upptäcka 
”kraschlandade UFO-skepp”, 
utan att – för att använda 
ett starkt begrepp – plundra 
vrak. Östersjön är nämligen 
fullt av sänkta skepp, enligt 
Cai Magnusson omkring  
100 000, varav bara 20 pro-
cent lokaliserats.

På väg till ryska hovet
– Det vrak vi framför allt 
har korn på är ett skrov som 
innehåller konjaksflaskor 
som smugglades till ryska 
hovet, och sänktes 1916. 
Inom loppet av sex timmar 
sänkte en tysk ubåt fyra 
skepp, tre av skroven har vi 
lokaliserat. I det fjärde lig-
ger konjaksflaskorna. Vi är 
ganska övertygade om att vi 
hittat det med, men kunde 
på grund av väderlek och 
tekniska problem inte dyka 
ner och bekräfta. Flaskor-
na har en svampformad, 
vattensäker kork och Öster-
sjöns botten är en optimal 
lagringsplats. Fyra grader, 
kolmörkt. Tusen flaskor lig-

Jagar konjak på havsbotten 

Den lilla sonarbilden till vänster blev en världssensation 2011. Den större bilden är en digitalt 
förbättrad version. Var fyndet är beläget är tills vidare en hemlighet.

Jakten på den nästan 100-åriga konjaken fortsätter. I det här fallet hittades ett parti Madeira i ett vrak i Ålands hav. En flaska kostar cirka 8 000 kronor. FOTO: OCEAN X TEAM
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ger där nere. Varje flaska är 
värd 20 000 - 30 000 kro-
nor. Du kan göra matten, 
säger Cai, och fortsätter:

– Sen vet vi ett annat 
skrov söder om Åland med 
2 400 flaskor champagne 
också. Vi vill ut och fiska 
upp dem, men behöver en 
finansiär. Nån som går in 
med pengar.
Hur kostsamt är det att le-
ta vrak?

– Det drar iväg alltså. Vi 
hyr båt, och så är det bräns-
le, vissa löner, proviant, 
utrustning, logistik att kom-
ma iväg och hämta grejer. 
De flesta har jobbat ideellt, 
tycker det är kul att vara 

med, men pengar kostar 
det. En expedition kostar sä-
kert… minst 100 000. Vi har 
ingått samarbete med Volvo, 
som vi är mycket tacksamma 
över, men vi behöver mer 
stålar. Vi är öppna för att folk 
går in och gör investeringar. 
Det ger otrolig avkastning. 
Champagneflaskor som 
fiskades upp från galeasen 
Jönköping 1997 säljs idag 
på ett hotell i Moskva för  
20 000 euro styck.

– Sen finns en sak till som 
är väldigt intressant. Vi har 
hittat två olika naturresur-
ser, varav den ena skulle 
kunna vara så stor att den 
kan påverka vår svenska 

BNP, och då kan du ju gissa 
vad det är för något.
Olja?

– Jag kan inte gå in på vad 
det är för något. Men det är 
så stort att det är sjukt. Det 
kan röra sig om miljarder.
Så om en miljonär läser 
den här texten, ringer och 
säger ”jag pumpar in peng-
ar, men jag ska ha saftig 
procent och så ska cirkeln 
döpas efter min dotter”...?

– Det struntar jag full-
ständigt i. Den får döpas till 
vad som helst. Han får bo i 
skepparhytten och dricka 
champagne hela dagarna. 
Inga problem! 

INGEMAR LUNDIN

Tre mytomspunna skatter
Nazistguld i Toplitzsjön
Nazisterna ska ha utfört 
tester i den 103 meter dju-
pa sjön i de österrikiska 
Alperna, och i den dumpat 
enorma guldreserver när 
krigsslutet var nära.

Offergåvor i Guatavitasjön
Sjön, belägen i Anderna, 
sägs vara ursprunget till 
myten om Eldorado. I den 

ska muiscastammen ha 
kastat i guld, för att 
tillbe gu-
dar.

Skattön Norman Island
Pirater ska här ha grävt 

ner 55 kistor silver, 
vilket inspirerat till 
romanen ”Skattkam-
marön” av Robert 
Louis Stevenson. 
Ön ligger i Brittiska 
Jungfruöarna.

KÄLLA: VÄRLDENS HISTORIA

 – hittade UFO

Kapten Cai Magnusson, Saltarö, lever ut mångas pojkdröm – och letar skatter.

Den avlagda minsveparen M22, Ocean X Teams tidigare skattletarskepp.
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Järnia Sickla, köpkvarteret i Sickla 08-400 157 11
Järnia Solna, Solna C. 08-735 82 50

MÅLA OM HUSET I SOMMAR!

”BÄST I TEST”
TILLHÖR EN AV 

VINNARNA I FOLKSAMS 
FÄRGTEST 2010

Jä i Si kl kö k t t i Si kl 08 400 157 11

Värdecheck utomhusfärg
Garanterar dig bästa pris 
på utomhusfärg från 
Jotun i 10 liter emballage 

Klipp ut och spara!
Fullständiga villkor finns att läsa i butiken

Multistege
3,7 meter med plattform.

699 kr
Ord pris 869 kr

NACKA  
Efter tio år av gam-
maldags fika tar café 
Brygghuset ett steg 
mot samtiden. Smul-
pajen, smörgåstår-
tan och soppan ska 
kompletteras med 
modernt kaffe och 
lyxglass. 

Men 1700-talet 
lämnar aldrig det pit-
toreska trähuset vid 
Svindersvik.

Ett litet café i naturskön 
miljö som serverar fika som 
förr i tiden, finns det i cen-
trala Nacka? Fortfarande 
häpnar många gäster när de 
för första gången kommer 
ner till café Brygghuset, be-
rättar Jeanette van den Bos, 
som driver caféet sedan tio 
år tillbaka.

– Varje vecka är det nå-
gon som säger att de har 
bott i Nacka i 25 år, och ald-
rig vetat om att vi finns här, 
säger hon, men tillägger att 
hon samtidigt har många 
långväga besökare, som läst 
om caféet i olika mattid-
ningar.

Samarbetar med museum
Jeanette van den Bos ambi-
tion har hela tiden varit att 
ta vara på den vackra miljön 
i och kring cafébyggnaden, 
som uppfördes på 1740-ta-
let. Hon samarbetar tätt 
med Nordiska museet, som 
äger och förvaltar byggna-
derna och trädgården vid 
Svindersviks gård. Det går 
exempelvis att boka grupp-
visningar i kombination 
med cafébesök.

När Jeanette van den Bos 
tog över caféhuset var gol-
vet jordstampat och väg-
garna omålade. I dag är det 
vackert inrett i tidstypisk stil 
och ljusa färger.

– Jag har blivit en riktig 
loppisråtta, som springer på 
loppmarknader och auktio-
ner för att hitta saker från 
1700-talet. Ibland önskar 
jag mig tillbaka till den ti-
den, innan Värmdöleden 
gick förbi här. Vilken oas 
det måste ha varit, utan allt 
oväsen!

Vill göra Svindersvik känt
Det är viktigt att Brygghu-
set blir mer än bara ett ca-
fé, tycker Jeanette van den 
Bos. Varje höst ordnar hon 
därför en välbesökt äppel-
kaksbuffé. Det går även att 
boka privata tillställningar, 
som dop och middagar, och 
konferenser på platsen.

– Jag vill göra Svindersvik 
till ett känt besöksmål, med 
det historiska och kulturella 
perspektivet intakt.

Den här sommarsäsong-
en tar Jeanette van den 
Bos ändå ett litet steg mot 
modernare tider. För att 
bredda utbudet öppnar hon 
en gårdskiosk i den gamla 
ladan bredvid caféet. Samti-
digt passar hon på att utöka 

öppettiderna till sex dagar i 
veckan – tisdag till söndag 
under sommaren.

Satsar på nymodigheter
– I kiosken kommer vi att 
servera glassdesserter, våff-
lor och lyxkaffe, så snart 
kaffemaskinen kommer på 
plats. Vi har ju nischat oss 
som en kaffestuga med sju 
sorters kakor, smörgåstårta 
och ägg- och ansjovismack-
or. Men man får hänga med 
lite i utvecklingen här i om-
rådet och vi lyssnar på vad 

besökarna vill ha. Det blir 
nog trevligt med lite nymo-
digheter bredvid vår gamla 
kaffestuga.

HANNA BÄCKMAN

Sommarfika dig 

 Här är några andra somriga Nackacaféer
KOLONI
Adress: Strandpromena-
den 61, Saltsjö-Duvnäs
Hemsida: koloni.se
Utsikt från cafébordet:
Olle Nymans ateljé, som 
caféet ligger i anslutning 
till, och den tillhörande 
trädgården.

NYCKELVIKENS CAFÈ
Adress: Nyckelvikens herr-
gård, Nacka
Hemsida: nyckelviken.nu
Utsikt från cafébordet:
Från terrassen ser man ut 
över grönskan och Salt-
sjön. Hembygdsmuseet, 
djuren, åkrarna och ängar-
na ligger runt hörnet.

LÅNGA RADEN
Adress: Velamsunds gård, 
Boo
Hemsida: langaraden.se
Utsikt från cafébordet: 
Velamsunds naturreser-
vat, med ängar, skogar, 
badplats och ridhus.

KÄLLTORPS TRÄDGÅRD
Adress: Ältavägen 105, 
Nacka
Hemsida: kalltorpstrad-
gard.se
Utsikt från cafébordet:
Den ekologiska besöks–
trädgården. (Caféet är 
stängt i juli).

STATIONSHUSET
Adress: Hotellvägen 1, 
Saltsjöbaden
Hemsida: stationshuset.se
Utsikt från cafébordet:
Centrala Saltsjöbaden, 
med Grand Hotel i blick-
fånget.

Jeanette van den Bos har drivit café Brygghuset i Svindersvik i tio år.      

”Varje vecka är 
det någon som 

säger att de bott 
i Nacka i 25 år, 

och aldrig vetat 
om att vi finns”

Sommar
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genom Nacka

     I sommar gör hon en särskild satsning på glass och våfflor.  FOTO: NADIA ENEDAHL (SAMTLIGA BILDER)

Inredningen går i blått och 
vitt, och består av många 
loppisfynd.

Rulltårtsbakelserna hör till 
caféets storsäljare.

Ida Hiltunen jobbar i caféet.

Nackaborna Amri-
ta Lindell, Charlie 

Lindell, Gunilla 
Törnberg och Britt 

Sandström besöker 
ofta caféet. ”Det är 

så himla mysigt! 
Ett smultronställe i 

Nacka!”

Det går bra att fika inne i 1700-talsbyggnaden.

Sommar



MÖJA
Konstnären och 
författaren Roland 
Svensson tillbring-
ade nästan 70 år på 
och kring Möja och 
utskärgården. Han 
tecknade och måla-
de det han såg och 
skrev om det äldre 
skärgårdssamhälle 
som höll på att er-
sättas av motorbåtar 
och sommargäster. 
Nu får Möja ett Ro-
land Svensson-mu-
seum.
När Roland Svensson kom 
till Möja i början av 1930-ta-
let, hittade han snabbt mo-
tiv som han som konstnär 
skulle arbeta med i 60 år. 

Men han tecknade in-
te bara övärlden och ut-
skärgårdens miljöer och 
människor, utan skrev ner 
hur livet såg ut, innan mo-
torbåtarna och sommargäs-
terna tog över. 

Roland Svensson gick 
bort 2003 och i sommar 
öppnar ett museum över 
hans arbete, på samma 
plats, i Ramsmora, som han 

för mer än 80 år sedan klev 
iland. 

I museet finns nu all in-
redning från den ateljé 
som Roland Svensson ar-
betade i på Stora Tornö, 
strax nordost om Möja. En 
utställningslokal ska också 
kunna visa verk av andra 
skärgårdskonstnärer.

”Skapar samma känsla”
Konstnärens son Torbjörn 
Svensson är en av medlem-
marna i Sällskapet Roland 
Svenssons vänner, som står 
bakom muséet.

Han bor i Vikingshill 
i Nacka men tillbringar 
mycket tid i huset på Tornö.

– Ateljén har stått orörd 
sedan 2003 och nu har vi 
flyttat allt till museet och 
placerat allting på samma 
sätt. 

Men museet är en något 
rymligare byggnad med fle-
ra stora fönster ut mot de 
områden Roland Svensson 
gärna seglade i – Stora Nas-
sa och Gillögaskärgården 
bland andra. 

– Byggnaden skapar sam-
ma känsla som man fick i 
ateljén och taklutningen är 
densamma. 

I rummet finns mängder 

av litografier och skisser 
av Roland Svensson, till-
sammans med några av de 
många brev han skrivit, kar-
tor från resor till Skottland, 
Svalbard och Tristan da 
Cunha i Sydatlanten. 

Ett bildspel, gjort för SVT, 
visas också på en tv, där Ro-
land Svensson själv läser ur 
några av sina många böck-

er, och berättar om sina 
”klocklösa veckor i havsban-
det” utanför Möja, där han 
kunde finna frid i ensamhe-
ten i en lånad bod och med 
”båten som medarbetare”. 

– Han var ingen yrkessjö-
man men en mycket skicklig 
seglare. Han tyckte aldrig 
om motorbåtar utan segla-
de, först en öppen segelöka 

och sedan en folkbåt. Stora 
Nassa var en favorit och till 
Gillöga åkte han med öbor-
na, eftersom det är grunda 
vatten där och svårt att segla. 

Samlade Möjahistorier
Roland Svensson tecknade 
inte bara det han såg, utan 
samlade in historier om li-
vet på och kring Möja. 

Han såg själv hur snabbt 
skärgården förändrades ef-
ter andra världskriget och 
insåg att det var hög tid att 
samla in vittnesmål från 
den tid då en öbo var tvung-
en att vara självförsörjan-
de. Resultatet blev boken 
”Skärgårdsliv i gången tid” 
från 1961 där Möjabor be-
rättar om allt från hur hu-
sen var inredda till hur vin-
terns notfiske och hantverk 
gick till, och hur man tog 
hand om de svaga, och fira-
de högtider.  

Om vintern kunde det ta 
16 timmar att ta sig till Möja 
från Stavsnäs, om båten alls 
kunde ta sig fram. Då fick 
man gå de sista milen över 
isen. 

”Såg en harmoni i öar”
Både ett nytryck av ”Skär-
gårdsliv i gången tid” och 
biografin ”Roland Svensson 
– Ömänniskan” finns att lä-
sa eller köpa i museet.

Möjaborna Britt Fogel-
ström från Ramsmora och 
Margareth Johansson från 
Långviksnäs har varit dri-
vande bakom museet och 
hon uppskattar inte bara 
konsten utan hur öborna 
beskrevs i böckerna. 

Möjaateljén blir museum
Roland Svensson skildrade skärgården – nu släpper släkten in allmänheten i hans salong

Genom fönstren till utställningslokalen vid Ramsmora ångbåtsbrygga syns de öar som  
Roland Svensson gärna seglade till: Mellkobb, Rödkobb, Stora Nassa och Lökaö.

Jan Wigren, Britt Fogelström, Margareth Johansson, Torbjörn Svensson, Anna Ter-Borch och Tomas Ter-Borch har alla arbetat med att skapa museet över Roland 
Svensson på Möja. ”Ateljén har stått orörd sedan 2003 och nu har vi flyttat allt till museet och placerat allting på samma sätt”, säger sonen Torbjörn Svensson.   
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Besök gärna vår hemsida www.markochvag.se

Nu även granit i lager från
Säby Grustag  Box 90, 134 07 Ingarö

Tel: 570 281 00, E-post: order@markochvag.se

ÖPPETTIDER GRUSTAG: Mån-Fre 6.30-16.00, Lörd kl 9-14

Inte BARA grus! 

Vi är det flexibla entreprenadföretaget som kan erbjuda 
våra kunder det bästa och det mesta inom mark & anläggning. 

Större och mindre arbeten utföres.

ENTREPRENAD
Mark- & anläggningsarbeten, VA-arbeten

GRUSTAG
Grus, singel, natursten, jord, fyllnadsmassor och krossprodukter. 

Leveranser samt avhämtning infart Björkviksvägen

ÄVEN LEVERANSER I STORSÄCK.

ÅKERI
Alla typer av transporter.

VI SALUFÖR MARKSTEN SAMT MURAR. VI UTFÖR ÄVEN 
STENLÄGGNING OCH BYGGER MURAR.  

Sickla Strand 66, NACKA, Tel 08-716 60 69, www.strandsalongen.se

Välkommen till oss på

Hos oss kan du boka tid

24 timmar om dygnet! 

Gå in på hemsida 

strandsalongen.se

Välkomna! 

Både konstnär och författare
Roland Svenssons motiv 
finns – förutom i den egna 
konstnärliga produktio-
nens litografier, akvareller 
och oljemålingar – på 
många bokomslag – av 
bland andra Eyvind Johns-
son, Vilhelm Moberg och 
Ivar-Lo Johansson – och 
på en rad frimärken. Han 
illustrerade också sju 
böcker av Sven Barthel om 
Stockholms skärgård, som 
”Cykloncentrum” 1940, 
”Gillöga” 1945 och ”Skär-
gård” 1952.

Han skrev och illustrerade 
en rad egna böcker, bland 
annat ”Ensliga öar” 1954, 
”Skärgårdsliv i gången 
tid” 1961, ”Min skärgård 
och din” 1964, och skrev 
en lång rad artiklar, bland 
annat i tidningen Vi. 
2010 gav Sällskapet Ro-
land Svenssons vänner ut 
biografin ”Roland Svens-
son – Ömänniskan”.
Han föddes 1910 i Stock-
holm och bodde länge i 
Storängen i Nacka. Han 
dog 2003 på Danvikshem. 

Sällskapet Roland Svens-
sons vänner hoppas kun-
na inrätta ett stipendium 
för konstnärer som vill 
arbeta i Roland Svenssons 
anda. 

Museet kommer att hålla 
öppet tisdag till söndag 
11–15 och på tisdags- och 
torsdagskvällar. Andra 
tider kommer grupper att 
kunna boka ett besök, året 
runt.

– Visst kan man 
säga ibland att ’nu 
är det vackert som 
i en Roland Svens-
son-tavla’, men jag 
citerar gärna ett par-
ti som berättar om 
hur naturen tving-
ade människor här 
att bli mångsyss-
lare. Det ’skapade 
en en driftig och 
självständig människotyp 
som var van att klara sig 
med egen kraft’. Det stäm-
mer fortfarande och det är 
därför en sån sak som bred-

bandsutbyggnaden 
gått så bra på Möja, säger 
Britt Fogelström. 

Att det var öar och öarnas 
befolkning som intressera-

de både i skärgården 
och runt om i världen, 
tror Torbjörn Svensson 
kan ha att göra med att 
de gav en känsla av har-
moni: 

– Han var alltid intres-
serad av insulära miljöer 
och samhällen, de han 
hittade en känsla hos, och 
var intresserad av öm-
änniskan. Han såg en har-
moni i öar, och det var det 

han såg också på Möja. 

LENNART SPETZ

lennart.spetz@nvp.se

Roland Svensson-museet har bekostats med pengar från EU, Värmdö kommun, landstinget 
och donationer. Arbetet har utförts av lokala hantverkare, men mycket av arbetet har också 
varit ideellt. Det fortfarande ljusa träet på museets fasad ska om några år bli grått. 
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Vintermotiv med  
Roland Svenssons 

eget båthus på Tornö.
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14 JUNI KL 12-16
KONSTUTSTÄLLNING
Djurö Kulturhus: Henrik Allert, grafik och bronser 
& Hanna Allert Karlsson, glasskulptur. 
T o m 2/7. Öppet dagligen. Ej må. 
Arr: Djurö Konst & Kultur

20 JUNI KL 12
MIDSOMMARFIRANDE 
Start kl 13. Stången reses kl 14. 
Dans, lekar, fiskdamm m m. 
Arr: Värmdö hembygdsgård

MÖJA DANSBANA JUN-AUG
Sommarprogram:
20/6 Midsommardisco 21-02. 
5/7 Möja Marknad 11-16
5/7 Coverbandet Tequilas 21-01. 
12/7 Mikael Rickfors 21-01. 
19/7 Carina Jaarnek 21-01. 
23/7 Allsång.
20,22 & 26/7 Knattedisco 15-18. 
26/7 Disco 21-01. 
30/7 Standup Comedy 21-01. 
2/8 Nurse Diesel Rock Circus! 21-01. 
Grill fre 11-20, lö 11-15/21-01, 
sö 11-15 & vid arr. Bar.
Arr: Möja Kulturella Ungdomsrörelse

22 JUNI KL 9.30 – 16.30
BÅTUTFLYKT M/S JOSEPHINE 
Grönskärs fyr. Samling vid Björkviks brygga.
Pris 500 kr inkl. mat. Bet. på plats. Anm. 
tel 073 6854188. Info: www.ingarofakta.nu
Arr: Ingarö Hembygdsförening

SOMMAR PÅ VÄRMDÖ BIBLIOTEK 
Öppet: varmdo.se/bibliotek 
Sommarlovsläsning 23/6-31/8: Läs tre böcker, 
skriv om dem, få bok & present. Recensionslap-
par på biblioteken. Fr åk.1. Arr: Gustavsbergs, 
Ingarö, Hemmesta och Djurö bibliotek.

28 JUNI  KL 11-13.30
LOPPIS PÅ SALTARÖ 
Hembygdsgården. Kom & fynda. 
Inlämning av saker 25/6 kl 18. (ej möbler). 
Info: www.saltaro.nu

DANS VÄRMDÖ BYGDSGÅRD 
Tis kl 10-11.30 jul & aug, dansbanan. 
20 kr.  Info, anm: 08 57022927, 
lennart.karlsson@mac.com
Arr: Värmdö Seniordansare

MARMELAD
Dansföreställning. Fr.2 år. 
Koreograf: Claire Parsons. 
5/7 kl 13 & 15 Stavsnäs Bygdegård (Fyrhuset) 
6/7 kl 14 Yxlans Bygdegård 
8/7 kl 14 Ljusterö Bygdegård 
MUSIK PÅ VARVET, RAMSMORA
29/8 kl 19 Operagala
30/8 kl 16 Trollflöjten
Bilj. Barn 50 kr. Vux 100 kr. Dir. i kassan el. boka: 
www.tickster.com Info: www.musikpavarvet.se & 
www.ljusterosommar.se.

8 JULI, 12 AUG KL 10
GUSTAVSBERGS PORSLINSFABRIK 
Visning av fabriken och tillverkningen där. 
Samling vid butiken, Vattenhjulet. Ej und. 12 år. 
100 kr. Info & anm: 08 57036900, 
info@gustavsbergsporslinsfabrik.se. 

13 JULI KL 10-16
DJURÖ MARKNAD
Konst & hantverk. Lokalproducerad mat, 
ponnyridning, lotteri m m. Hpl Djurö skola. 
Info: 073-7351111, anna.ranebo@gmail.com
Arr: Wermdö hushållningsgille, Värmdö LRF

AHLSVIK, SVARTSÖ
Bygdegården. 14-18/7 kl 11-15. Kulturvecka. 19/7 
kl 11-15 Hembygdsdag. 20/7 kl 20 Konsert, FJK. 
2/8 kl 20 Lyxorkestern. Info: www.hembygd.nu 

24 JULI KL 19 Premiär!
SÖDERKÅKAR 
Folklustspel med Gustavsbergs Scenstudio.  
Hotell Blå Blom, Odelbergs v 5 A. Info. & Bilj. (äv. 
meny): 08-574 112 60, bokning@blablom.se
Speldatum: Fre 25/7, Lö 26/7 kl 19 & Sö 27/7 kl 17.
To 31/7, Fre 1/8, Lö 2/8 kl 19 & Sö 3/8 kl 17.
To 7/8, Fr 8/8 kl 19 & Sö 9/8 kl 17. To 14/8, Fre 
15/8 kl 19 & Sö 16/8 kl 17.
Kontakt: IngridSvahnDesign@tele2.se

27 JULI KL 10-15
INGARÖDAGEN I PILHAMN
Hembygds & marknadsdag. Loppis, försäljning,  
m m. Museet & Klockaregården öppna. 
Arr: Ingarö Hembygdsförening

27 JULI KL 10-16
SKÄRGÅRDSMARKNAD
Brunns Gård. Konst & hantverk. Lokalproducerad 
mat, ponnyridning,  m m. Arr: Arr: Wermdö 
hushållningsgille, Värmdö LRF

2 AUG KL 18.30-21
LOGDANS I KULTURLADAN
Pilhamn. Dans till levande musik. 50 kr. 
Arr: Ingarö Hembygdsförening

GUSTAVSBERGS KONSTHALL
Odelbergs v 9. Juni to-sö 11-16, juli-aug ti-sö 11-16. 
ANTON ALVAREZ: 
THREAD WRAPPING ARCHITECTURE 
t o m 14/9
Soloutställning & performativ installation av den 
internationellt uppmärksammade formgivaren. 
Performance-dagar: 27/6, 5/7, 19/7 och 2/8. 
Fri entré. Info: www.gustavsbergskonsthall.se

GUSTAVSBERGS PORSLINSMUSEUM
Odelbergs väg 5 B. Ti-fre 10-17, Lö-må 11-16.
Utställningar: 
Från Kina till Sverige 
– ett millenium av porslinshistoria. 
14/6-21/9
Unika föremål visas från olika tidsepoker, 
bl a från de äldsta kejserliga dynastierna. 
Samarr: Björn Gremner/AntikWest AB
Gustavsberg i samhällets tjänst
Form, funktion, ideologi, Om hur företagets 
produkter präglat vår vardag. T o m 7/9. 
Permanent basutställning.  
Info: www.porslinsmuseum.varmdo.se
Keramikverkstad & Porslinsmålning
2/7-17/8. Skapa själv i lera, olika tekniker 
under professionell ledning. 
Öppet on, to, fr & lö 10-15. 
Föranm: porslinsmusem@varmdo.se

ARTIPELAG
Ingen människa är en ö – konstnärliga strand-
hugg i Stockholms skärgård  t o m 28/9. 
6/7 kl 18: MIAGI, sydafrikansk ungdomsorkester.
Info: www.artipelag.se

EKEDALS SKOLMUSEUM
Skolsal, lärarbostad i autentisk sekelskiftsmiljö. 
Boka visningar. Jun & t o m 4/7. 
ekedals.skolmuseum@gmail.com

HA KUL I SOMMAR @ VÄRMDÖ 
Aktiviteter & sommarskoj för unga: 
varmdo.se/lov

SOMMARVANDRINGAR 
Juni & juli 
Bli Guidad i Värmdös kulturmiljöer. Pris: 80 kr, 
kontant på plats, t o m 15 år gratis. 
Arr: Värmdö kulturenhet.

26/6 kl 19 – 20.30
Gustavsbergs Gröna Kulturmiljöer 1, Ekar.
Samling: Kyrkstallet, Gustavsberg. 
Ciceroner: Anna Enberg, Viveca Jansson.

1/7 kl 19 – 20.30 
Framtidens Gustavsberg, planering och historia.
Vandring Gustavsbergs Centrum. 
Samling: Parkeringen Gustavsbergs C. 
Ciceroner: Moa Öhman, Axel Sirén.

3/7 kl 19 – 20.30 
Gustavsbergs norra bruksgator.
Samling: Gustavsbergs Porslinsmuseum, 
Odelbergs v 5 B.
Ciceron: Johan Aspfors.

13/7 kl 9.30 – 16.00 
Strindberg på Runmarö.
Samling: Runmarö, Långvik brygga ca kl 9.30.
(när båt från Stavsnäs anlänt). Anslutn.buss fr. 
Slussen. Kontrollera tiderna. 80 kr exkl.resor. 
Medtag mat. 
Ciceron: Anita Persson.

Info: 070 2746711, anita_s_persson@hotmail.com
Samarr: Runmarö hembygdsförening.
Info: varmdo.se/sommarvandringar
Arr: Värmdö kulturenhet

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: Värmdö biblio-
tek, kulturenhet och kulturskola tel 570 470 00 (vxl) eller  
www.varmdo.se • Gustavsbergs Porslinsmuseum 
tel 570 356 58 eller www.porslinsmuseum.varmdo.se

Anton Alvarez. Thread 
Wrapping Architecture. 
Foto: Märta Thisner

Tävla med NVP i sommar 
– skicka in bästa bilden

Tre bidrag från förra sommaren. Till höger Caj-Olof Erikssons vinnarbild, med den magnifika 
utsikten från Vikdalen in mot stadshuset. Högst upp till vänster Sandra Terzis bild på sonen 
Felix som svalkar sig i sanden på Ingarö. Avslutningsvis, Mats Bäckströms skarpa nässelfjäril.

NACKA/VÄRMDÖ
Är du duktig på att 
fota? Eller så kanske 
du bara har flyt och 
fångar det perfekta 
ögonblicket. Oavsett 
– skicka in din bästa 
sommarbild till NVP.

Sommarbildtävlingen har 
blivit en återkommande 
tradition i Nacka Värmdö 
Posten. Varje vecka skick-
ar tävlingssugna lokaltid-
ningsläsare in sina alster i 
jakten på ära, berömmelse 
– och prischecken på 1 000 
kronor. I fjol deltog över 
100 personer.

Men för oss är alla bilder 
lika välkomna. De sätter piff 

på tidningen, eftersom vi i 
våra sommarnummer får 
en möjlighet att publicera 
ett urval, och på så sätt dela 
med oss av era upplevelser.

Kanske blir det trots allt 
just din bild som petar ner 
den ständige vinnaren Caj-
Olof Eriksson från tronen. 
Tre somrar på raken har 
nämligen Ormingebon vun-
nit juryns gillande. Tilläggas 
bör att jurymedlemmarna 
inte vet vem som tagit bil-

derna innan de avlägger sina 
röster.

Det enda kravet för att 
delta är att bilden är tagen 
i Nacka, Värmdö eller Ham-
marby sjöstad. Ett påpekan-
de som inte kan understry-
kas nog tydligt. I fjol stupa-
de två bilder som var allvar-
liga segerkandidater just på 
att de tagits på annan plats.

Lycka till – och glöm inte 
kameran i sommar. 

ANDERS MILDE

Hit skickar du ditt tävlingsbidrag
• sommartavling@nvp.se
• Den bästa bilden röstas fram av en jury och vinnaren får 
ett presentkort på 1 000 kronor. Nytt för i år är att även 
den roligaste bilden belönas med två biobilljetter.

Kusinerna Julia och Melvins kvällsdopp förra sommaren förevigades av Ragnar Flink.



UTSEDD TILL ÅRETS BUTIK  
I NACKA OCH VÄRMDÖ 2014 

Värmdö Köpcentrum 
Vard. 9-19, lörd 9-17, sön, helg 10-17 

Tel. 08-574 10 250 

www.brisak.se 

FÅGELBOGUNGA 

 

FOTBOLL I PLAST 

 
 

SPARKCYKEL 

 

 

 

SVAMPKORG 

 

SKYLT MED BUDSKAP 

 

GRILLTUNNA 

 
ORD.PRIS 1495:- 
 

TÄNDVÄTSKA 1L 

 

GRILLKOL LÖVTRÄ 30L 
 

ORD.PRIS 69:- 

MYGG– OCH GETINGRACKET 

 

 

GUNGA 

 
 

k 
Värde 49:- 
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VI REAR
PÅSLAKAN • UNDERLAKAN • KUDDAR

• FROTTÉ 50% • ÖVERKAST • TÄCKEN 
• SOVKUDDAR • PRESENTSAKER • 

PRYDNADSKUDDAR • LYKTOR
• BELYSNING • MÖBLER • PLÄDAR 

STRÖMMA 
OUTLET
S A L E

www.strommaoutlet.com
www.facebook.com/strommaoutlet

Tel: 571 406 10 • Öppettider: Vardagar 10-18, Lör 10-18, Sön 11-18
Strömma Kanal, Lillströmsuddsvägen 1, Värmdö

Sommar

SANDHAMN
En gång kargt, fattigt 
och härjat av kolera.
Sen tog turistnäring-
en fart – och i dag är 
Sandhamn skärgår-
dens självklara som-
marmetropol, med 
vilt och utsvävande 
nattliv. Eller?

– Det där är en för-
dom. På 80-talet var 
det en hel del fylla, 
inte längre, säger 
Lars Wikström, som 
driver värdshus på 
ön. 

Det fanns en tid bortom 
kungliga regattor, sprakan-
de kulturliv och fester som 
aldrig ville ta slut.

D e n  t i d e n  k a l l a d e s 
1600-talet och de stackare 
som då steg iland på ”Swea 
Sandhö”, som ön i begyn-
nelsen ska ha hetat, mötte 
en karg och ogästvänlig 
miljö, vigd åt betande kor. 
År 1652 upprättades första, 
dokumenterade, byggna-
den: En tullstation. Trak-
tens lotsfamiljer föredrog 
dock att ha den närliggande 
Eknö som hemmahamn. 

Fram till 1800-talets mitt 
var Sandön en tämligen 
eländig plats som härjades 
av ryssarna 1719 och av ko-
leran 1834 och 1853. Den 
första koleraepidemin lär för 
övrigt ha varit anledningen 
till att ön skaffade sig en kyr-
kogård, tidigare hade döda 
begravts på Djurö. 

1865 etablerades den 
första reguljära ångbåts-
förbindelsen med Stock-
holm, vilket innebar att 

Sandhamns begynnande 
popularitet som badmet-
ropol fick en rejäl skjuts 
framåt. En dragningskraft 
som ökade när kulturper-
sonligheter som Strindberg, 
Zorn, von Heidenstam och 
Fröding började vallfär-
da till skärgårdsidyllen.  
 
KSSS – en milstolpe på ön
Ytterligare en betydande 
pusselbit i Sandhamns ök-
ande attraktionskraft stod 
klar 1897, när Kungliga 
Segelsällskapets (KSSS) 
– världens äldsta segelsäll-
skap utanför Storbritannien 
– klubbhus invigdes av kung 
Oscar II. Kappseglingar blev 
synonymt med Sandhamn, 
framför allt i och med star-
ten av Gotland Runt 1937.

Med både turism och par-
nass i omlopp uppstod så 
klart prima förutsättningar 

för ett sprakande krogliv, 
vilket också avspeglar sig 
i den allmänna uppfatt-
ningen om Sandhamn som 
självklar sommarmetropol 
för folk i farten. Inte sällan 
förknippas öns nattliv med 
”fest och fylla”.

En felaktig uppfattning, 
enligt Lars Wikström. 

Tillsammans med hus-
trun Ann-Marie driver han 
Sandhamns värdshus. Ett 
arrende Lars Wikström haft 
sedan 1979. Värdshuset har 
öppet året om, men en tred-
jedel av omsättningen är 
koncentrerad till juni.

80-talets fylleperiod över
– På 80-talet var det en hel 
del fylla, i dag är det mycket 
trevligare. Förr var det mer 
killgäng som kom ut, och 
mycket dricka. Det har änd-
rats till det bättre. Kanske 

Ökända idyllen – 
Färre än hundra personer bor på Sandön året om. PO Hertz är en av dem. Han är odelat positiv till  
turistinvasionen: ”Det är bra för alla verksamheterna”.  Den svartvita bilden är från Sandhamns       

Bakåt i tiden var det tuffare tider på ön. På 1800-talet härjade 
en koleraepidemi på Sandhamn.
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fest eller kolera?

beror det på att det blivit 
hårdare regler på att köra 
båt. Det är mer tjejgäng ute 
också. 1979 fanns knappt 
inga alls, säger Lars.
Så att det är ett fylleslag 
hela sommaren i Sand-
hamn är bara en fördom?

– Ja, absolut. Den enda 
dagen som är lite stökig för 
oss är midsommardagen. 
Midsommarafton är lugn, 
men på midsommardagen 
kan det bli lite tråkigt. Men 
det är många poliser igång. 
Det blir aldrig för mycket 
av det goda, så att säga?

– Nu är vi ganska många 
ställen här. Så det är bra för-
delat, tycker jag. Det ökar 
servicen till dem som besö-
ker ön. Tidigare kunde det 
vara övertryck under Got-
land Runt-tävlingen ock-
så, men nu har vi ju tappat 
starten till Stockholm, säger 
Lars Wikström.

Uppsving för old fashioned
Nicko Gentry, ansvarig för 
restaurangen Alma på Seg-
larhotellets bottenplan, är 
inne på samma linje. 

Med bakgrund i Sture-

plans nattklubbsvärld kan 
han konstatera att före-
ställningen om Sandhamns 
vilda partyliv är betydligt 
överdrivet.

 – Sandhamn och Sture-
plan är mycket olika. Natt-
klubbarna vid Stureplan har 
tydliga målgrupper, här är 
det mer blandat. Blandade 
åldrar, blandade orsaker till 
varför gästerna är här. Det 
kommer allt från övernat-
tade spa-gäster till barnfa-
miljer och kärlekspar. Men 
även yngre som vill festa så 
klart, och de håller till på 
dansklubben. På Stureplan 
är det annorlunda. Där är 
det mer att du vill synas och 
bli nån i den inre kretsen.

 När NVP besöker Seglar-
hotellet har precis säsong-
ens drinklista fastställts. 
Nicko Gentry blandar en 
Swedish Sour, bestående av 
OP Andersson, Sandhamns 
Seglar Punsch, sockerlag, 
färskpressad citronjuice och 
bitter.
Vad är en typisk drinkbe-
ställning?

– Till varje sommar för-
söker vi skapa nya grejer, 
men det är ändå klassikerna 
som går bäst. Det är ju ett 
lite äldre klientel, så gin to-
nic är en vanlig beställning. 
Det sista året har old fashio-
ned fått ett uppsving. Det 
är tvärtom mot inne i stan, 
där det ska vara mycket rom 
och mycket roliga färger.
Vaskas det ofta i baren?

– Nej du, det hör till ovan-
ligheterna. Jag kommer in-
te ens ihåg senaste gången 
jag var med om det, säger 
Nicko Gentry.

INGEMAR LUNDIN

ingemar.lundin@nvp.se

Stureplan och Sandhamn är två skilda saker, menar Nicko 
Gentry på Seglarhotellet, som blandar en Swedish Sour.

Ett sabla fylleslag på sommarhalvåret? Nej, inte alls säger 
Lars Wikström och frun Anne-Marie, som driver värdshuset.

inlopp, ur boken ”Ett fönsterbord 
mot havet”           FOTO: JENNY FREJING
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VÄLKOMMEN
TILL SICKLA!

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

Eldlykta
27cm med vita stenar. 

Fylls med spisbränsle.

99 kr
Ord pris 295 kr

Keramiska
knivar 
i snygg presentförpackning. 

Setet innehåller 1st keramisk 

kockkniv 15 cm samt en 

keramisk skalkniv 7.5 cm.

149 kr
Ord pris 595 kr

Solstol Baden Baden
Svart.

299 kr
Ord.pris 399 kr

Kylbox 24 l
Termoelektrisk, sladd för 12 volt & 220 volt medföljer.

399 kr
Ord.pris 499 kr

Stekpanna
Hackman Matador 28 cm.

Med keramisk beläggning. 

En av våra bästa stekpannor!

349 kr
Ord pris 695 kr

Weber Gasolgrill Q 2200
med stativ.

2495 kr
Ord pris 3995 kr

Terrassvärmare 
Einhell
Elektrisk 2100W. 

Teleskopskaft 165-210 cm.

1495 kr

Terrassvärmare 
Gasol
5-12KW. Slang, regulator, 

väderskydd medföljer.

1995 kr
Kap- 
och geringssåg 
PCM8S. 1200W

2295 kr
Ord pris 2595 kr

SKÄRGÅRDEN
Tjena! Hej, Hej! Lä-
get? Ulrik Nielsen 
hälsar vant på folk 
och personal in-
ne på Sandhamns 
värdshus innan han 
beställer en dagens 
lunch.  

Sommartid är det 
lätt att tro att kust-
bevakeriet är glas-
sigt: en sväng med 
båten i 60 knop upp 
till Möja, patrullera 
Kanholmsfjärden, för 
att lagom till lunch 
svänga söderut och 
glida mot Sandhamn.

Ulrik Nielsen, stationschef 
på kustbevakningen på Dju-
rö, sticker dock snabbt håll 
på illusionen om ett glassigt 
seglarliv.

– Vi äter väldigt sällan 
här, oftast lagar vi maten 
ombord själva, säger han. 

Sommar på kustbevak-
ningen i Stockholms skär-
gård drabbas aldrig av 
någon händelsetorka eller 
semesterlunk, befolkningen 
mångdubblas och båttrafi-
ken är intensiv – från mid-
sommar fram till och med 
första halvan av augusti.

– Vi försöker uppmuntra 
personalen att inte ta se-
mester mitt i sommaren, sä-
ger Ulrik Nielsen.

De senaste åren har en 
högljudd debatt rasat, där 

många kända svenskar har 
varit upprörda över att inte 
kunna ta sig ett glas i sitt-
brunnen samtidigt som de 
kryssar fram mellan kobbar 
och skär. Ilskan mot regler-
na riktas inte sällan mot de 
som är satta att se till att 
lagen följs – kustbevakarna 

och sjöpoliserna. Ulrik Niel-
sen är minst sagt trött på de-
batten.

Trött på alkoholdebatten
– Jag lägger ingen värdering 
i gränsen, men det är inte vi 
som har beslutat om regler-
na. Gränsen på 0,2 promille 

Ska man köra båt i 60 knop behövs övning. Det här gänget från Umeå oc

De jobbar medan 
”Drömmen att få 

Ulrik Nielsens tips för bra sjövett
•  Låt inte barn sitta i fören på båten. Det kan vara förenat med 
livsfara om de trillar i och hamnar under båten.
• Visa varandra hänsyn och håll avstånd
• Respektera badplatser och fågelskyddsområden.
• Använd lanternor. Att möta en mörk båt på natten är oerhört 
farligt.
• Respektera hastighetsgränser
• Framför inga båtar om du är påverkad av alkohol eller droger 
• Använd flytväst

Djurö är den stora basen för Kustbevakningen i Skärgården. 

Sommar
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Seregårdsvägen 1, 139 73 Djurhamn  |  08-571 490 00  | 
www.djuronaset.com

372 031
 HOTELL

KALENDARIUM SJÖBODEN
19 juni   Robert Hoffman
20 juni   Midsommarfirande
24 juni   Svea
26 juni   Robert Hoffman, komp Mats Tärnfors               
  1 juli     Patrik Isaksson
3 juli     Robert Hoffman, komp Mats Tärnfors               

  5 juli     SKÄRGÅRDSFESTIVALEN
  8 juli     Py Bäckman
10 juli    Robert Hoffman & Gladys del Pilar
15 juli    Fröken Lundstedt med systrar
17 juli    Out of nowhere
22 juli    Robert Hoffman, komp Mats Tärnfors               
24 juli    Jan Johansen
29 juli    Ladies, Lena Nilsson & Pernilla Cowan
31 juli    Peter Lundblad
  5 aug    Louise Palmstierna med vänner
7 aug    Robert Hoffman, komp Mats Tärnfors               
 9 aug    Bartömning; Robert Hoffman  

 med gästartister

Sommar på Djurönäset. Här kan du bara 
vara i flera dagar och bada, på strand och 
klippor, spela tennis, grilla och åka ubåt 
eller vandra längs härliga naturstigar. Njut 
en stund i vedbastun eller i badtunnan och 
boka en spa-behandling.
Sjöboden, skärgårdskrogen med egen 
brygga, serverar härlig mat från havet och 
kolgrillen. Öppet alla dagar, artister tis- & 
torsdagar.
Terrassen, restaurangens nya uteservering 
med hänförande utsikt, barservering och 
grill, för både lunch och middag.

2 0 14

Det händer i höst på Djurönäset; Aw 
med sting/Äntligen fredag, Oktoberfest, 
Skärgårdsweekend med spa och 
naturligtvis julbord! Håll utkik på www.
djuronaset.com/privat. Välkommen!

gäller all trafik – både på 
land och till sjöss. 

– Sen är det (nykterhets-
kontroller red.anm) totalt 
sett en väldigt liten del av 
vad vi gör.

Arbetet annars är brett 
och innehåller allt från ol-
jesanering till att hjälpa ka-

notister som hamnat i vatt-
net. 

Bevakningsområdet om-
fattar i princip hela Stock-
holms län.  

– Huvuddelen är vi i 
Värmdö, Nacka, Haninge 
och Vaxholm, men det är in-
te ovanligt att vi har båtar i 

Mälaren och på Gotland.
Ulrik Nielsen kan den här 

delen av Stockholm. Han är 
uppvuxen på en ö utanför 
Vaxholm, så jobbet ligger 
onekligen på mammas gata. 
Till Kustbevakningen kom 
han i början av 1990-talet 
efter att ha jobbat ett par år 
på segelbåtar i Karibien.

Såg blänkare – sökte jobb
– Det var när jag träffade 
min blivande fru och hon 
frågade om jag inte kunde 
försöka hitta ett jobb i Sve-
rige istället. Jag hade aldrig 
tänkt på att man kunde job-
ba på kustbevakningen inn-
an, men så såg jag en blän-
kare om att de sökte folk, 
säger han. 

Ett yrkesval han inte ver-
kar ångra.
Vad är det bästa?

– Blandningen. Bland-
ningen av arbetsuppgifter 
och människorna man träf-
far, säger han. 

– Och drömmen att få va-
ra lite av en hjälte. Du får 
citera mig på den, säger han 
med ett leende.
Vi har redan pratat om al-
kohol och sjön, men hur 
tycker du att svenskars 
sjövett är?

– Generellt sett bra, tyck-
er jag. De flesta sköter sig 
och är positiva och glada. 
Den enda moralpredi-
kan jag vill ge är: använd 
flytväst! Där kan vi bli bätt-
re, säger han.

ERIK LJONES

erik.ljones@nvp.se

ch Luleå får sin högfartsutbildning.  FOTO: NADIA ENEDAHL

du tar sommar:
vara lite hjälte”

Läsa sjökort i 60 knop är ingen lek. 

Ulrik Nielsen, stationschef på Djuröbasen, har jobbat inom kustbevakningen sedan 1992. 

Det dånar rätt bra, då behövs hörselkåpor. 

Sommar
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Köp en ny Honda i sommar 

och få en värdecheck på

Motor CR-V: 2.0 i-VTEC, 155 hk / 2.2 i-DTEC, 150 hk / 1.6 i-DTEC, 120 hk. Bränsleförbrukning blandad körning: 4,5-7,7 l/100 km. 
Koldioxidvärde: 119-179 g/km. Miljöklass: Euro 5. Motor Civic: 1.4 i-VTEC, 100 hk / 1.8 i-VTEC 142 hk / 1.6 i-DTEC, 120 hk. 
Bränsleförbrukning blandad körning: 3,6-6,4 l/100 km. Koldioxidvärde: 94-150 g/km. Miljöklass: Euro 5. Bilarna på bilden kan vara 
extrautrustade. Erbjudandet går ej att kombinera med andra erbjudanden eller rabatter. Giltighetstid t.o.m. 2014-08-31. Läs mer på honda.se. 

SOMMARKAMPANJ! Få en värdecheck på 10.000 kr 
att använda vid bilköpet eller till lyxiga tillbehör.

CHECKA IN SOMMARENS ERBJUDANDE

Vinn en 
drömresa 
till WTCC i 
Marrakech
Du som köper en ny Honda 
i sommar är med och tävlar 
om en resa till premiären av 
WTCC i Marrakech 2015. Se 
stjärnföraren Rickard Rydell 
köra för Honda Racing team 
Sweden! I paketet ingår resa, 
boende och racingbiljetter 
för två personer.
Läs mer på
honda.se.

Civic pris från ca

169.900 kr
CR-V pris från ca

226.900 kr

08-448 04 40 Sandsborgsvägen 45, Enskede    
     Skogskyrkogården www.autopunkten.se 
Mån-Fre 9-18 Lör-Sön 11-15
      

Sahel Moshref, 13
Tre favoriter...
... mat: Lasagne
... sport: Simning och 
hockey
... bok: Gone-serien

Hedvig Tham, 12
Tre favoriter...
... mat: Chévre chaud 
... sport: Fotboll
... bok: Hundraåringen, 
Mitt perfekta liv

Stella Almstedt, 12
Tre favoriter...
... mat: Sushi
... sport: Skidor, gym-
nastik
... bok: Hungerspelen

Annie Åsell, 13
Tre favoriter...
... mat: Tacos
... sport: Hockey
... bok: Divergent, Harry 
Potter-böckerna

Raoud Klai, 12
Tre favoriter...
... mat: Kebabpizza
... sport: Fotboll, moto-
cross
... bok: Cirkeln

När NVP är på plats sätts uthålligheten på prov i en gren där det gäller att hänga längst. I förgrunden Lilla Sportspegelns programledare Stephan Wilson Yucetak och Maria Wallberg.
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Mode, mat och service. Allt för sommaren på hemmaplan.
Ditt centrum närmast när det gäller.

Sommarsvalka

Öppet hela 
 sommaren
Mån–fre 10–19. 

Lör 10–16. Sön 12–16. 

Coop  extra 8–22 
alla dagar.

Alltid söndagsöppet!

Mån–fre 10–19. Lör 10–16. Sön 12–16. Coop extra 8–22 alla dagar. 
     Se respektive butik för undantag. www.ormingecentrum.se 

NACKA
Bänka er i soffan om 
ni vill ha spännande 
lokal-tv. Hela som-
maren får vi följa fem 
elever från Igelbo-
daskolan som tävlar 
mot varandra. NVP 
var med på inspel-
ningen av Summer-
camp i Hellasgården.

SVT är inne på sin fjärde sä-
song av Summercamp, ett 
slags Mästarnas Mästare för 
barn där tv-tittarna under 
tio veckor får följa fem unga 
skolelever som tävlar mot 
varandra i olika grenar. För-
ra året var tv-teamet i Ang-
ered, Göteborg. I år var det 
Stockholms tur, och då föll 
valet till sist på fem elever 
i årskurs sex på Igelboda-
skolan i Saltsjöbaden. 

– Vi castade dem, egent-
ligen kan man mer kalla det 
en intervju. Det är viktigt att 
de som deltar fungerar bra 
i grupp, gillar sport och har 
lätt för att prata, säger Hanif 
Hosseini, som är med och 
producerar programmet.

NVP kan konstatera att 
SVT har gjort ett bra val, för 
det är inga blyga elever som 

tar plats framför kameran. 
Och det tog enligt Hanif Hos-
seini inte långt tid för elever-
na att bli bekväma med var-
andra och programledarna.

Varma i kläderna
– Det är viktigt för oss att 
skapa en så trygg miljö som 
möjligt för dem, och ge bar-
nen tid att lära känna var-
andra. Men efter en dag var 

alla kompisar, och nu går de 
runt och pratar och skojar 
med varandra, säger han.

Eleverna väntar tålmo-
digt på att Lilla Sportspe-
gelns programledare Ste-
phan Wilson Yucetak ska 
presentera grenen ”hänga 
längst” för tv-tittarna. Där-
efter tar tv-teamet klippbil-
der på när eleverna hänger 
i armgångsräcket

Ovanför de hängande 
eleverna surrar en radio-
styrd helikopter med film-
kamera, som fångar tävling-
en ur ett fågelperspektiv.

– Den där kameran har 
en radie på ett par kilome-
ter, viskar Ältabon Per-Olof 
Rydén, som är med i tv-tea-
met.

Det är under några dagar 
i mitten av maj som pro-

grammet spelas in. Mellan 
två och tre tävlingsgrenar 
ska avklaras varje dag, och 
därefter är det intervjuer 
med deltagarna i ”bikten”, 
och massa klippbilder som 
ska filmas.

Kompiskamp
Det är ingen tvekan om att 
de fem Igelbodaeleverna 
har det roligt.

– Det är otroligt kul att få 
vara här. Grenarna är jät-
teroliga, men armgången 
var den största utmaningen 
hittills och därför bäst. Se-
dan är det roligt att få hänga 
med sina kompisar, och att 
det är sol, säger tävlingsdel-
tagaren Sahel Moshref.

Stella Almstedt tycker 
att det är minst lika spän-
nande att se hur det går till 
bakom tv-kamerorna. Som 
gymnast inom truppgym-
nastik berättar hon att smi-
digheten är hennes största 
styrka i tävlingarna, och 
vinnarskallen.

– Jag blir arg när jag förlo-
rar, men också mer taggad 
av att vilja göra bättre ifrån 
mig nästa gång. Styrkan är 
bra, men i en gren som arm-
gång är inte uthålligheten 
lika bra. Det tränar vi inte så 
mycket på i gymnastiken.
Hur blir det att se sig själv 
på tv i sommar?

– Jo, det blir nog lite kon-
stigt, ler Stella Almstedt.

Summercamp visas under 
hela sommarlovet och  star-
tade den 10 juni i SVT. Pro-
grammet sänds varje tisdag 
klockan 09.10, i tio veckor.

GUSTAV GRÄNDEBY

Häng med polarna i tv-kamp

Inte bara fysiskt krävande. Här intervjuas Sahel Moshref i ”bikten” efter en av tävlingsgrenarna.  FOTO: NADIA ENEDAHL
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Gustavsbergs Porslinsmuseum 
har öppet hela sommaren!
Juni-augusti: Tis-fre 10-17, Lör-mån 11-16
Odelbergs väg 5B, Gustavsbergs hamn, tel: 08-570 356 58
Från Kina till Sverige - ett millenium av porslinshistoria
Vår sommarutställning visas 14 juni – 21 september 2014
För ca 1000 år sedan tillverkades det första porslinet i Kina. I utställningen 
visas porslin och andra föremål från de äldsta kejserliga dynastierna – 
Han, Tang, Song och Yuan – det välkända ostindiska exportporslinet från 1600- 
och 1700-talen, 1800-talets Kantonporslin, tidig 1900-tals keramik och modernt 
nutida kinesiskt porslin. Föremål från Porslinsmuseets egna samlingar visar 
hur svenska konstnärer och formgivare inspirerades av porslinet från Kina. 
Utställningen har producerats i samarbete med Björn Gremner/AntikWest AB.

Basutställningar
I våra basutställningar visar vi ett urval av produkter från fabrikens existens 
1827-1993. Basutställningarna omfattar följande avdelningar;
• Det vita guldet
• Från tvättfat till kungavas
• Studiorummet
• Muggar och ställ
• Från Arbetarservis till Nobelservis

Öppen keramikverkstad 
2 juli - 17 augusti är det öppen verkstad på Porslinsmuseet.
Verkstaden är öppen onsdagar, torsdagar, fredagar och lördagar 10-15.
Prova på att dreja, kavla, ringla eller modellera. Ansvariga är
Emma Friberg och Stina Lord utbildade på Konstfackskolans keramiklinje. 
Boka gärna tid på: porslinsmuseum@varmdo.se.

Porslinsmålning 
Porslinsmålning kan du prova på hos oss året runt. I vår shop kan du köpa 
en mugg, kopp, kakelplatta eller tallrik att måla på. Vi bränner och du häm-
tar efter ca en vecka.

STAVSNÄS
Till Stavsnäs vinter-
hamn är dit du ska 
bege dig om du vill 
ha koll på vad som 
händer i sommar. 
Där kommer Värmdö 
kommun att ha sin 
turistinformation i år.

Men det är inte bara munt-
lig expertis och broschyrer 
som det finns att ta del av 
vid Stavsnäs vinterhamn 
Det kommer även att fin-
nas lokalt hantverk och 
mathantverk att köpa.

Bakom initiativet står 
Värmdö hamnar, Visit 
Värmdö, Wermdö Hushåll-
ningsgille, Värmdö LRF och 
Värmdö kommun. 

Anna Ranebo, ordförande 
i Wermdö hushållningsgille, 
berättar varför de valde just 
Stavsnäs vinterhamn:

– Det känns väldigt spän-
nande, vi tror att Stavsnäs 
vinterhamn för många är 
ett ställe man bara passe-
rar. Men förhoppningsvis 
kan turistinformationen 
locka dit fler. Här kan man 
äta, dricka, få havsluft och 
lokal inspiration och infor-
mation.

Turistinformationen kom-

mer att husera i samma bygg-
nad som bland annat Wax-
holmsbolaget och Stavsnäs 
båttaxi, och ha öppet från och 
med midsommar till sista au-
gusti. 

Öppettider är mellan 12 
och 16 från torsdag till sön-
dag.

GUSTAV GRÄNDEBY

Vinterhamnen  
har sommarkoll

NVP ENKÄT: 
Vilket är ditt 
smultronställe 
i skärgården?

Klara Höök, 21, hamnvakt, 
Nacka:
   – Älgö naturhamn är med 
sina branta klippor him-
la fin. Det är ofta väldigt 
vindstilla där också. Bra 
plats att sitta och laga sin 
egen mat.

PO Hertz, pensionär, 
Sandhamn:
   – Varför 
inte Sand-
hamn? Jag 
älskar när-
heten till 
ytterskärgår-
den där jag 
brukar fiska, 
jaga och 
paddla. Jag plåtar också 
mycket där ute.

Rikard Redin, 20,  
hamnvakt, Stockholm:
   – Jag rekom-
menderar 
borgen på 
Lökholmen, 
som är en av 
de bästa ut-
siktsplatserna 
i skärgården. 
Tipset är att sitta där och 
dricka rosé med en väl vald 
person.

Flera lokala hantverkare 
kommer att bjuda ut sina 
produkter i Stavsnäs vin-
terhamn. Här är ett urval.

Säby gårdsprodukter: 
Kallpressad rapsolja
Elisabeth Dingertz: 
Hemgjord senap
Elisabeth Sandqvist: 
Marmelad

Syltmakare Anna Ranebo, 
Nora gård: 
Sylt, marmelad, saft och 
honung
Anna Keiler: Böcker 
Pia Sällström: Smycken
Susanne Amren: Smycken 
och trasmattor
Ann-Christine Karlsson: 
Textilt hantverk
Bee Thalin: Fotokonst

Senap och fotokonst

I Stavsnäs ska turisterna få veta vad de kan göra i Värmdö 
i sommar.  FOTO: JENNY FREJING

22 NVP  JUNI JULI AUGUSTI 2014





24 NVP  JUNI JULI AUGUSTI 2014

Sommar

Mikael Rickfors
• 65 år, bor i Värmdö.
• Har fyra barn, två systrar, 
far, mor.
• Är musiker, låtskrivare 
och producent. Driver Rick-

Rock musikproduktion.
• Startade bandet Bamboo 
1967. Sångare i The Hollies 
1971. Bildade Grymlings 
1990. Har släppt 12 soloal-

bum, två album med The 
Hollies, fyra med Grym-
lings och ett med the Mobi-
le Unit. Fått elva guld- och 
fyra platinaskivor.

• Turnerar i sommar med 
Mats Ronander och Dan 
Hylander. Egen konsert på 
Möja 12 juli, sommarpratar 
med Louise Hoffsten i SR i 

juli, deltar i Harley David-
son festival i Västervik och 
Falkenberg. Arbetar med 
ny skiva med afrikanska 
influenser.

Erics Bluesband feat. 
Mats Ronander. Brända 
baren, Långa raden, Ve-
lamsund, 8 augusti.

Weeping Willows. Fred- 
riksborgs Hotel, 10 au-
gusti. 

Py Bäckman. Sjöboden, 
Djurö, 8 juli.

Från Duvemåla till Mam-
ma Mia. Med Therese 
Wernersson, Oscar Juhlin 
och Sanna Rogberg. 30 
juni, Värmdö församlings 
sockenstuga.

Noice, Pernilla Wahlgren, 
Lili & Susi och Jan Johan-
sen spelar på Skärgårds-
festivalen på Djurönäset, 
Djurö, 5 juli.

Viktorious, Hanouneh, 
Sture, Paraden och 
P-Danjelsa hör till artister-
na på en gratis musikfes-
tival på krogen Svängen 
på Runmarö. Pågår 25 och 
26 juli.

Gunnar Wiklund – hyll-
ningskväll med Julle & or-
kester. Den 7 juli i Värmdö 
kyrka.

Fler lokala  
musikhändelser  
i sommar 

Efter ett kringflackande liv har 
Mikael Rickfors slagit ner bo- 
pålarna på Värmdö. Här finns 
lugnet – och rosorna.

FOTO: ELISABETH UBBE
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Vingarna bar till Värmdö
VÄRMDÖ
Han har alltid älskat 
öar och närheten till 
havet. Efter många 
års runtflyttande har 
en av Sveriges mest 
kända rocksångare, 
Mikael Rickfors, hit-
tat hem. Till Värmdö. 

Han är känd för sin mjuka, 
lite hesa röst. Och för sin 
jättehit ”Vingar”. I över fem 
decennier har han ägnat sig 
åt musiken, främst rock, 
blues och soul. Men de se-
naste åren har det varit lite 
tyst kring honom. 

– Skönt, tycker Mikael 
Rickfors, som i fjol fyllde 
pensionär.

Lite jazzigare
Men det betyder inte att han 
varit sysslolös. 2004 släppte 
han en jazzigare skiva med 
Anders Widmarks Soul Qu-
artet. Och det har blivit mer 
jazz och afrikanskt de se-
naste åren.

– Det är fritt, ett annat 
tänk. Jag lyssnar mycket 
på jazz nu. Jag tycker om 
”ad lib”, det improviserade. 
Samtidigt gillar jag Steve 

Reich en amerikansk kom-
positör som är så långt från 
det, som det går att komma. 
Det är otroligt monotont.

Glappet sedan sista albu-
met släpptes 2009 beror till 
stor del på att musikbran-
schen genomgått en drama-
tisk förändring. För Rickfors 
har det medfört minskad 
skivförsäljning men ett ökat 
livespelande. I fjol turne-
rade han bland annat med 
Norrbotten Big Band.

Afrikanska influenser
– Jag spelar hela tiden, och 
turnerar mer än nånsin. Det 
är jävligt skojigt.

Dessutom har han en ny 
skiva med afrikanska influ-
enser på gång. Den spelas 
delvis in i studion på gården 
och dels i Lasse ”Saltarö” 
Anderssons studio, som lig-
ger nästgårds.

– Oja, jag har material 
till en dubbel-LP.  Afrika är 
spännande. På den västra 
sidan är det mer sydameri-
kanska rytmer, samba. På 
den östra sidan mycket in-
fluenser från Indien.

Sommarturné blir det 
med Mats Ronander och 
Dag Hylander, från slutet av 

juni och hela juli. Men också 
egna konserter. Dessutom 
ordnar han gärna ”hou-
se-concerts” för grannar och 
musikerkollegor. 

Började som tolvåring
Mikael Rickfors växte upp 
i en konstnärlig familj. Fa-
dern var jazzmusiker, typo-
graf och grafiker, mamman 
fotograf och hemmafru. 
Redan som tolvåring star-
tade han sitt första band, 
Mickes grupp. ”Vi repade i 
vedboden i Stuvsta”. Efter 
gymnasiet gick han en halv-
privat konstskola i Stock-
holm några år. Han har fort-
farande ett stort intresse för 
arkitektur och skulpterar en 
del själv. Men sedan skivde-

buten 1968 har han försörjt 
sig som musiker.

– Jag har arbetat som 
badvakt, och en natt som 
nattportier. Det är väl de en-
da ”riktiga” jobben jag haft. 
Jag har haft tur.

Efter att ha upptäckts av 
den brittiska rockgruppen 
The Hollies blev han medlem 
i bandet när sångaren Allan 
Clarke hoppade av 1971.

– De var number one. Det 
var spännande, men jag var 
nog för ung och oerfaren. 
Jag fick se Klippiga Bergen, 
skyskrapor och publikhav. 
Det var nog mer äventyr än 
jobb. Men jag träffade en 
del folk som jag arbetat ihop 
med och fortfarande gör en 
del inspelningar med.

Mikael Rickfors gillar att 
samla människor omkring 
sig. Under sju år bodde fa-
miljen på gården Grymlings 
på Gotland, där han och 
bandet med samma namn 
spelade in flera skivor. Men 
till slut blev det för mycket 
resande, och lite för mycket 
ståhej kring gården.

”Alltid gillat Värmdö”
– Jag tillbringade hälften av 
mitt liv på flygplatser. Och 
hade så mycket produktion 
på gång hela tiden och saker 
som hände, musik, littera-
tur, konst, fotografi. Det 
var nästan för mycket. Var-
je sommar kom busslaster 
med turister, som fotografe-
rade gården. Till slut plock-
ade polisen ner vägskylten 
där gårdsnamnet stod, be-
rättar han.

Efter en tid i Kenya sålde 
Mikael Rickfors sin stora lä-
genhet i Stockholm i fjol och 
flyttade ut till Värmdö.

– Det var för mycket 
”commotion”, det var ald-
rig tyst, jag kunde aldrig gå 
ut, och kände mig som en 
fånge. Jag har alltid gillat 
Värmdö, och har haft myck-
et vänner som bott här.

Så att det blev just Värm-
dö är inte en slump. Havet 
och dess öar har alltid lock-
at Rickfors. 

– Jag har ofta varit på öar 
när jag rest runt. Ju längre 
ut till havet, desto bättre. 
Det finns en viss frihet. Om 
du har en båt kan du åka till 
Kina. Som öbo finns också 
en begränsning, en naturlig 
gräns. Många öar jag arbe-
tat på har varit väldigt små.

Planterar rosor
En vanlig dag på Värmdö är 
som för de flesta småbarns-
föräldrar. Hämta och lämna 
på förskolan. Försöka arbe-
ta däremellan. På fritiden 
snickrar han på huset och 
ägnar sig åt senaste passio-
nen: plantera rosor. 

– Det är kul att se saker 
växa, säger han.
Vad har Värmdö som inte 
Gotland har?

– En bro. Det är nära stor-
stan, en del av staden. Fast 
samtidigt kan man gå ut i 
skogen, säger han, innan 
han hastar iväg för att häm-
ta ”plutten”, sexårige Otis 
på förskolan.

CHARLOTTA WESTLING

”Varje sommar 
kom busslaster 

med turister, som 
fotograferade 

gården. Till slut 
plockade polisen 
ner vägskylten 

där gårdsnamnet 
stod.”
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Säg sommar och få 
färgning av fransar och 
bryn i samband med en 
Ansiktsbehandling (85 min) 

Välkommen in!

Mörby Centrum, tel 544 999 44
Hammarby Sjöstad, tel 615 28 29. Vi har även 
Internet-bokning www.helheten-harmoni.se

Gäller fram till den 10/8. Kan ej kombineras med andra erbjudanden

Välkommen in och 
prova vårt urval av 
exklusiva märkeskläder
Bland annat:

I tio år har moppeentusias-
terna träffats på OK-mack-
en i Gustavsberg och sedan 

kört på utflykt runt om på 
Värmdö och Ingarö.

– Det är terapi och av-

koppling, säger Mario 
Fincken.

– Och så är det förhållan-
devis billigt.

Diger samling
Sen kan det gå lite överstyr 
också, som för Per Ekelund 
till exempel.

– Jag har 16 stycken mo-
peder. Det är ju inte klokt 
egentligen, nu har jag köp-
stopp, säger han. 

Idag kör han en Monark 
Trapper med högt styre och 
Puchmotor. Just Puchmope-
der står inte speciellt högt i 
kurs i alla läger, särskilt inte 

bland Zündappägare. 
– Det är lite som Ham-

marby och Djurgårn, säger 
Per Ekelund.

Flyktiga planer
Utflyktsgänget ser olika ut 
från gång till gång och långt 
ifrån alla känner varandra 

sedan tidigare. Inget är be-
stämt innan, alla som vill 
får delta. Gänget drar till 
sig nyfikna och lite avund-
sjuka blickar. Men det här 
är inget slutet sällskap, det 
som krävs är att man ska ha 
en veteranmoped tillverkad 
före 1980. 

VÄRMDÖ Det putsas, skruvas och luktar  
oljeblandad bensin. Det har blivit dags för  
traditionsenlig söndagsutflykt med  
veteranmoppegänget.

Puttriga veteranmoppar – 
Svante Ödman i täten av klungan, på sin ombyggda Crescent Stockholmare.

Mario Fincken ger en polaren ”Perka” lift när hans moppe strejkar.

Med maskiner som har några år på nacken blir det förstås en del skruvande.
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Sommaröppet på biblioteken!
Mellan den 16 juni och den 10 augusti har biblioteken följande öppettider: 

w
w
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Gustavsbergs bibliotek
måndag och onsdag . . . . . . . . . . . . . . 10-19
tisdag och torsdag  . . . . . . . . . . . . . . . 10-17
fredag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-16 

Djurö bibliotek
måndag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-19
tisdag och onsdag  . . . . . . . . . . . . . . . 13-16 

Hemmesta och Ingarö bibliotek
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .STÄNGT

Öppettider midsommarhelgen 19-22 juni 
Gustavsbergs bibliotek har öppet torsdagen 
den 19/6 kl 10-15, övriga dagar stängt. 
Djurö, Hemmesta och Ingarö bibliotek har 
stängt.

Bokbussen
torsdagarna 26/6, 3/7, 17/7, 31/7 
Ingarö havscamping . . . . . . . . .14:00-15:00
Eknäs brygga . . . . . . . . . . . . . . .15:30-16:00

torsdagen 19/6
Saltarö, Stora barnbadet . . . . . .13:30-14:30
torsdagarna 10/7, 24/7, 7/8
Saltarö, Stora barnbadet . . . . . .14:00-15:00
Stavsnäs 
(parkeringen vid ICA) 

onsdagar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14:30-18:00

Din HONDA-handlare på Värmdö
Förutom Hondas Nybilsprogram har vi alltid 
ett 50-tal begagnade bilar på lager.

Vi säljer även Hondas trädgårdsmaskiner.

Rosenholtz Bil 
Värmdö Marknad 

Leveransvägen 7-9  Tel 654 61 00
SERVICE • RESERVDELAR

www.rosenholtz.se

Inte heller det är hugget i 
sten.

– Jag har en Yamaha 
Chappy från 1981, säger 
Lars-Göran Bohlin från Kop-
parmora.

Gruppen består enbart 
av män, de flesta mellan 50 
och 60 år, grovt uppskattat. 

– Det får gärna vara mer 
tjejer. Det tycker i alla fall 
vi som är singlar, säger Per 
Ekelund och skrattar. 

Tar sats mot Björkvik
Den här söndagen är det 
väldigt gynnsamma förut-
sättningar. Redan vid halv-

tiotiden är det över 20 gra-
der och solen strålar från en 
klarblå himmel. Rutten be-
stäms gemensamt strax fö-
re avfärd och gruppen enas 

den här dagen om Björkvik. 
Mopparna drar igång och 

varvar upp, de blå avgaser-
na sprider sig över parke-
ringen. Uppslutningen den 

här morgonen är rejäl, ett 
trettiotal moppar ger sig, 
via småvägar med stopp för 
tankning och mindre repa-
rationer, av ut mot Ingarö. 

Avundsjuka blickar
Man förstår de där lite av-
undsjuka, lystna blickarna 

från förbipasserande. För 
den som är sugen är det 
dock inga problem.

– Det är bara att komma 
ner, säger Mario Fincken.

ERIK LJONES

erik.ljones@nvp.se

 här har alla en skruv lös
”Det får gärna vara mer tjejer. Det 
tycker i alla fall vi som är singlar”

Vill man åka ”off pist” får man inte vara rädd för att krypa under några bommar. Kör man i 30 kilometer i timmen finns gott om tid för den bakom att läsa på skylten.

Mario Fincken beskriver söndagsutflykterna som ”terapi och avkoppling”. När man ser vyer som den här, på Gamla Ingarövägen, är det lätt att förstå vad han menar.  FOTO: JENNY FREJING
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BOO
Elva år gammal har 
Edvin Ryding redan 
en diger karriär som 
skådespelare bakom 
sig. I vintras tackade 
han nej till att spela 
mot Mikael Pers-
brandt och i sommar 
gör han huvudrollen 
i sommarlovsfölje-
tongen ”Kyrkogårds-
boken”.

Han debuterade redan 2008 
i tv-filmen ”Mannen under 
trappan” och har sedan dess 
setts i ”Solsidan”, ”The Stig 
Helmer story”, ”Torka ald-
rig tårar utan handskar”, 
”Fröken Frimans krig” och 
hörts i den senaste radiojul-
kalendern. 

– Jag började av en slump, 
när jag genom en bekant 
träffade en castare som be-
hövde en pojke till en film. 
Sedan dess har det rullat på, 
med biroller och några större 
roller, säger Edvin.

Nu har han spelat mot 
skådespelare som Bill och 
Valter Skarsgård, Björn 
Gustafsson, Nour el-Refai 
och Jonas Malmsjö.

Sommarlovsföljetongens 

åtta avsnitt kan höras redan 
nu i juni. 

Som namnet Kyrkogårds-
boken kan antyda är det en 
historia som innehåller bå-
de spöken, mord och mör-
ker.

– Det är ganska läskigt, 
med många ganska starka 
scener. Radioteater är svå-
rare och mer krävande än att 
spela in för film eller TV, för 
man måste uttala och beto-

na allting mycket mer exakt 
rätt. I en filmscen kan det 
räcka med ett ansiktsuttryck. 

Biciklo favoriten
Hans egen favorit så här 
långt är från programmet 
Biciklo, som visades i SVT 
2012.

– Jag gillar de flesta rol-
ler, men där hade jag en kul 
huvudroll i en rolig serie för 
barn.

Men han spelar inte tea-
ter i skolan.

– Nej, jag vill bara gö-
ra det när det är på riktigt 
och när man får träffa nya 
människor.

En av de saker som gör det 
lätt för Edvin Ryding att skå-
despela är att han har lätt att 
komma ihåg manus, när han 
väl lärt sig läsa dem själv.

– Jag kan läsa åtta scener 
på morgonen och då minns 

jag dem på kvällen. Men det 
kan vara jobbigt att ta om 
många gånger. Då måste 
man hitta en balans mellan 
att ha tålamod och sen leve-
rera framför kamran.

Jobbar på loven
Ibland har han fått ta le-
digt från skolan, men oftast 
spelar han in på loven. I 
sommar ska han dock vara 
ledig, sånär som på ett kort 

endagsjobb. Och att spela 
mot Mikael Persbrandt i de 
nya Beck-filmerna tackade 
han bestämt nej till:

– Han är inte rolig, en 
gång när jag spelade in 
“Fröken Frimans krig” ville 
han köra förbi i bil. Trots att 
vi bad honom vänta strun-
tade han i det.
Blir du igenkänd efter nå-
gon av dina roller?

– Jag var på Berlins film-
festival, eftersom jag gjorde 
en röst till den animerad fil-
men “Fjäderkungens rike”, 
och då fick jag signera någ-
ras biljetter. Annars har det 
mest varit några dagisbarn 
på skolan som har velat ha 
en kram nån gång. 

LENNART SPETZ

Radiostjärnan nobbade Persbrandt
Edvin Ryding

Ålder: 11 år
Bor: I Boo
Intressen: Fotboll, spelar 
i Boo FF. 
Ska göra i sommar: Vara 
på familjens lantställe, 
segla.
Aktuell:  
I radions 
sommarlovs-
följetong.

Ingen hjälp av minspelet. I radions sommarlovsföljetong får Edvin Ryding enbart lita till sin röst.  FOTO: NADIA ENEDAHL



På One Super Tech 
10-litersburkar  

     One Super Tech är en självrengörande  
akrylattäckfärg avsedd för målning på träfasader.  
Den tjocka konsistensen ger ett färgskikt som 
resulterar i en extremt bra täckförmåga och  
kulörbeständighet, samt i en livslängd på upp till 16 år.  

I vår inspirationsfyllda butik 
finner ni varumärken från 

världens ledande  
leverantörer, vare sig det 

gäller färg, tapeter., kakel, 
textil, solskydd eller mattor. 
Med egen syateljé i butiken 
erbjuder vi även sömnad, så 
att du kan få måttbeställda 

och unika gardiner och  
kuddar.  

Och skulle du bli alltför  
överväldigad av vårt utbud så 
kan du boka vår inredare för 

att hitta just din stil.  
Under sommaren har vi  
dessutom laddat butiken 

med allt vad som kan  
behövas för din  

utomhusmålning!  
Välkommen in till oss! 

Värmdö Färgbod  
Fenix väg 16 

134 44 Gustavsberg 
08-57033330 

mail@varmdofargbod.se 
www.varmdofargbod.se 

facebook.com/varmdofargbod 

Öppettider: 
Vardagar 9.00-18.00 
Lördag 10.00-16.00 
Söndag 11.00-15.00 

Tinova Traditional Tixett Transparent Exterior 
är en traditionell tjärlasyr avsedd för  

träfasader utomhus. Tixett ger en hållbar och 
vacker yta. Lacknaftalöslig. 

En högteknologisk lasur med lång hållbarhet 
avsedd för utomhusmålning av fasader och 

snickerier. Ger liv i ditt trä och gör att  
strukturen och ådringen framhävs.   

Tinova VX 2 in 1 Exterior är en kombinerad 
grund- och täckfärg avsedd för målning utomhus 

på träfasader.  
Tinova VX 2 in 1 Exterior är speciellt framtagen 
för vårt nordiska klimat och innehåller ett unikt 
patenterat bindemedel som ger högre torrhalt, 

tjockare skikt och ett bättre skydd. 

Tinova Traditional Exterior är en  
alkydoljebaserad färg avsedd för målning  

utomhus på träfasader.  
Oljetäckfärgen framhäver ytans trästruktur och 
ger en täckande och jämn yta på gamla och nya 

träfasader. Lacknaftalöslig. 

 

Tänker ni måla? 
Vi vet hur och vad som blir snyggt! 
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INKL.
METALLIC-

LACK

INKL.
METALLIC-

LACK

ŠKODA Fabia Combi TSI 86 hk  NU: 132 900 krŠKODA Fabia TSI 105 hk DSG Driver’s Edition  NU: 139 900 kr
 Avtagbar dragkrok
 Metallic-lack
  Klimatanlägging ACC
  CD / Radio Swing
  Bluetooth handsfree

  Klimatanlägging ACC
 Metallic-lack
  CD / Radio Swing
  Bluetooth handsfree

  Maxi Dot färddator
  3-ekrad multifunktionsratt
  15” aluminiumfälgar
  Strålkastare i black design
  Elfönsterhissar fram / bak

  Maxi Dot färddator
  3-ekrad multifunktionsratt
  15” aluminiumfälgar
  Strålkastare i black design

  Mittarmstöd fram
  Parkeringssensor bak
  Kurvdimljus

  Elfönsterhissar fram / bak
  Mittarmstöd fram
  Parkeringssensor bak
  Kurvdimljus

ÖPPETTIDER I SOMMAR: 23/6 – 11/8 HAR VI STÄNGT PÅ SÖNDAGAR
HANINGE: Kilowattvägen 15 Tel: 08 – 606 06 80 Öppet vard 9–18, lör–sön 11–15
NACKA: Värmdövägen 79 Tel: 08 – 556 181 80 Öppet vard 9–18, lör–sön 11–15
Besök oss på www.olofssonbil.se

Bränsleförbrukning blandad körning Fabia 5,2 l/100 km CO2 
från 119 g/km, Från den 1 januari 2014 får du tre års nybils-

garanti på samtliga modeller.  Garantin gäller högst 10 000 mil 
och omfattar det första som eventuellt inträffar. Bilarna på 

bilden kan vara extrautrustade. Vi reserverar oss för ev. tryckfel.

GUSTAVSBERG/
SALTSJÖBADEN
Det är på hotellen det 
händer i sommar. 

Blå blom i Gustavs-
berg och Grand i Salt-
sjöbaden specialsat-
sar på underhållning, 
musik, teater och 
konst.

– Hotellen ska vara 
vattenhål, säger Rag-
nar Flink, vd för hotell 
Blå blom.

Ann Westin, Jakob Öqvist, 
Thomas Oredsson och Has-
se Brontén är några av de 
komiker som på onsdags-
kvällarna ska dra ner skratt-
salvor på Blå bloms uteser-
vering. För sjätte året i rad 
anordnar hotellet komiker-
kvällar, under ledning av 
Jörgen Sjöberg.

– Förra året hade vi mer 
eller mindre fullbokat var-
je gång. Och i år har folk 
förbokat platser tidigare än 
någonsin, även innan pro-
grammet var klart, säger 
Ragnar Flink.
Varför har det blivit så po-
pulärt?

Sommarhotell med rum  

Jakob Öqvist på förra årets uppträdande på hotell Blå bloms innergård. Komikern återkommer även i år.  FOTO: NADIA ENEDAHL
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Nu lägger vi in 
en högre växel

Nu blir vi ännu bättre på Volvo Penta. Vi satsar på 
fler specialister och uppdaterar vår utrustning.  
Välkommen in med allt från knutbälgar till 
IPS-system.

Skogsövägen 22, 133 33 Saltsjöbaden, 08-717 04 64, www.sunecarlssonbatvarv.se

FÖRSÄLJNING & TRANSPORTER av: 

SAND, GRUS, SINGEL, MAKADAM, 
JORD, FYLLNING
VI LEVERERAR ÄVEN I STORSÄCK

Schaktbilar, Kranbil med gripskopa.
Maskiner från 3,5-45 ton. 
Krossning av berg. 

MARKARBETEN
TOMTPLANERING 
DRÄNERING
INFILTRATIONER
VA-ANSLUTNINGAR

 för nöjen  

Ett urval av vad som  
händer i sommar
• Stå upp på Blå blom, 
klockan 19.30. 25 juni: 
Ann Westin, Martin  
Lagos. 2 juli: Stefan  
Söderblom, Niklas  
Andersson. 9 juli: Lars 
Magnusson & Jessica 
Persson, Isak Jansson.  
16 juli: Janne Lindskog, 
Eric Löwenthal , Sven 
Brundin. 23 juli: Jörgen 
Sjöberg, Thomas Oreds-
son. 30 juli: Johan Ståhl, 
Lasse Nilsen. 6 augusti: 
Elina du Rietz, Jakob 
Öqvist. 13 augusti: Martin 
Svensson, Hasse Brontén.

• Sommarteater på Blå 
blom, ”Söderkåkar” av 
Gideon Wahlberg med 
Gustavsbergs Scenstu-
dio. Speldagar: 24, 25, 26, 
27 och 31 juli, 1, 2, 3, 7, 8, 
10, 14, 15 och 17 augusti. 
Klockan 19 alla dagar ut-
om den 27 juli, 3 augusti, 
10 augusti och 17 augusti, 
då det är klockan 17.

• Musik på Grand hotel 
Saltsjöbaden. 20 juni: 
Espan och Mikael Edfelt. 
21 juni: Trio Inter. 27 juni: 
Pro jazz. 28 juni: Espan. 
Fler spelningar tillkommer.

På Blå Blom och 
Grand hotel

– För att vi har kämpat på 
år efter år. Jörgen Sjöberg 
vet vad som funkar på pu-
bliken här ute. Det är inte 
så mycket under-bältet-hu-
mor, utan mer igenkän-
ningskomik för alla åldrar. 
Att det är fri entré och av-
slappnad stämning gör sitt.

Lokal publik
Hotellet fortsätter även sitt 
samarbete med Gustavs-
bergs scenstudio. Förra året 
spelade teatergruppen ”Fol-
ket från Skinnarviksbergen” 
av Gideon Wahlberg och i 
år väntar ”Söderkåkar” av 
samme författare. 

– De är väldigt dukti-
ga och lätta att samarbeta 
med. Och det är kul att det 

är lokal grupp. De når en li-
te äldre publik än komiker-
na, säger Ragnar Flink.

Enligt honom är det mest 
Gustavsbergare som kom-
mer på humor- och teater-
kvällarna. Bra, tycker han, 
eftersom ett hotell bör vara 
en plats även för lokalbe-
folkningen och inte bara för 
tillresta.

– Hotellet är en mötes-
plats, en plats för ”leisure 
and plesure”. Så är det ju in-
ne i stan också. Hotellen ska 
vara vattenhål.

Live på Aqua
Även Grand hotel Saltsjö-
baden riktar in sig på nöj-
eslystna kvällsbesökare i 
sommar. På den nyöppnade 

uteserveringen Aqua blir 
det livemusik och konstut-
ställningar, till stor del med 
lokala förmågor.

– Vi vill ge en ny bild av 
hotellet och samtidigt lyfta 
fram unga, lokala talanger. 
Vi vill också visa stämning-
en och atmosfären i Saltis, 
där man värnar varandra, 
säger Anna Bylund, konfe-
rens- och eventansvarig på 
Grand hotel.

Hon håller med Ragnar 
Flink om att hotellen ska va-
ra mötesplatser.

– Det är smart att samla 
olika initiativ på ett hotell, för 
där allt finns runt omkring. 
Det ger större möjligheter till 
samarbete, säger hon.

HANNA BÄCKMAN

Komiker på Blå Blom i sommar: Ann Westin, Elina du Rietz, Hasse Brontén och Martin Lagos.
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Söndagen den 17 juli 
1910 var en varm 
och solig dag och på 

morgonen gav sig tre arbe-
tare ut i en eka för att meta i 
Källtorpssjön i Nacka.

Efter ett par timmar tog 
masken slut och de rodde 
iland för att leta efter mer 
bete. I den oländiga terrängen 
ett tiotal meter från stranden 
började en av arbetarna 
påta med en pinne i en hög 
av mossa och jord. Ett par 
gärdsgårdsstörar låg i kors på 
högen. Plötsligt gav han till 
ett rop. Fram ur mossan stack 
en benpipa upp ur en svart 
knäppkänga. Rishögen dolde 
en död kvinna. Skräckslagna 
rusade männen ner till ekan 
och tog sig så fort som möjligt 
till fjärdingsman Johan Jo-
hansson i Nacka vilken i sin 
tur larmade kronolänsman 
Arnheim i Svartlösa härads 
norra distrikt som hade sitt 
kontor och bostad i Kommu-
nalhuset på Liljeholmen.

Arnheim gav order till sin 
närmaste man, den unge 
extra kronolänsmannen 
Knut Jeanson, om att med 
några fjärdingsmän bege sig 
till fyndplatsen vid Källtorp-
ssjön. Med hästskjuts begav 
sig patrullen mot Nacka och 
passerade bland annat Nack-
anäs Värdshus vid Järlasjön 
– ett populärt ställe ända tills 
det brann ner 1960 – som får 
sin betydelse i detta kusliga 
drama.

När polismännen lyft 
bort gärdsgårdsstörarna 
och skrapat bort mossa och 
jord framträdde det starkt 
förruttnade liket av en yngre 
kvinna i svarta, knähöga 
knäppkängor. Tecken tydde 
på att relativt lång tid gått 
sedan mordet utförts.

Kronolänsman Knut Jean-
son, som kommer att spela 
en framträdande roll i denna 
berättelse, var en ung man 
som var före sin tid. Han 
befallde att resterna av den 
döda skulle föras till bårhu-
set i Nacka kyrka och satte 
ut en vakt vid platsen. Ingen 
obehörig fick komma närma-
re än 200 meter.

Dagen därpå samlade han 
med hjälp av Detektivkåren 
vid Myntgatan 4 i Stockholm 
ihop ett 30-tal polismän som 
gick skallgång på fyndplat-
sen med fem meters lucka. 
Alla fynd skulle efter dagens 
slut rapporteras till kro-
nolänsman Jeanson.

Själv begav han sig med 
förste provinsialläkare Jo-
han August Berlin till bårhu-
set i Nacka.

Läkaren gav följande, pre-
liminära utlåtande:

”Den döda synes vara 
20–25 år gammal, medelstor 
och vid gott hull, har mörkt 
hår, friska tänder, spetsig nä-
sa och små händer. Hon var 
iklädd en rödbrun underkjol 
med bård, en svart underkjol 
av satin, en vit s.k. spetsblus, 

vitt linne och vita under-
benkläder med isydda två 
centimeter breda spetsar vid 
linningarna, svarta strumpor 
och svarta knäppkängor.”

Den medicinska experten 
kunde senare samma dag, 
den 18 juli 1910, rapportera 
att dödsorsaken troligen var 
ett kraftigt slag som krossat 
vänstra bakhuvudet. Tillhyg-
get kunde vara en knytnävs-
stor sten.

Mördaren hade därefter 
pressat ner mossa i kvinnans 
svalg och mun. Om inte sla-
get varit direkt dödande ha-
de hon avlidit av kvävning. 
Något försök till våldtäkt 
hade inte gjorts och kvinnan 
var inte gravid.

Samma kväll kom rappor-
ten från skallgångskedjan. 
Cirka 100 meter öster om 
kroppen hade man hittat en 
svart promenaddräkt. Kjolen 
låg för sig och bredvid den en 

halvlång kappa.
Både fickan och fodret på 

kappan hade skurits bort 
med kniv. Intill kappan låg 
två tomma vinbuteljer.

Man hade letat förgäves 
efter den dödas hatt som 
enligt den tidens mode borde 
vara stor och sannolikt svart. 
Ett annat föremål som inte 
heller kunde återfinnas var 
offrets handväska.

Några smycken, ringar 
eller broscher, hade inte fun-
nits på den döda.

Länsman Knut Jeanson 
stod inför många svåra frå-
gor men den viktigaste var 
naturligtvis offrets identitet.

Vem var hon, den döda 
kvinnan i svart?

På kvällen tre dagar sena-
re löstes gåtan. Två 25-åriga 
sömmerskor kom till ”4:an” 
– detektivhögkvarteret vid 
Myntgatan – och förklarade 
att de troligen hade sytt den 

svarta promenaddräkten. 
Innan de sa något mer ville 
de titta på plagget.

När de fick se kappan och 
kjolen utbrast båda:

– Det är Doris!

Den döda i Nack-
askogen var född i 
Hamburg 9 oktober 

1891, uppväxt i Lund och 
hade kommit till Stockholm 
1909. Hon hade fått anställ-
ning hos en dam som ägde 
en syateljé i Gamla stan, 
där de båda sömmerskorna 
var anställda. De hade känt 
hembiträdet Doris och på 
hennes önskan sytt dräkten. 
Det hade skett strax före jul 
1909.

Efter diverse andra kon-
troller offentliggjordes mord-
offrets fullständiga namn:

Wilhelmina Dora Lina 
Winther-Löfdahl. Vid sin död 
hade hon bara varit 18 år.

Familjen Winther-Löfdahl 
kom till Lund 1903 från 
Tyskland och dottern kallade 
sig Doris Löfdahl.

1909 hade hon svarat på 
en annons i en Stockholms-
tidning och fått platsen som 
hembiträde. Hon var en rask 
och pålitlig flicka, och hennes 
husmor blev besviken när Do-
ris sa upp sig till julen 1909. 
Hon förklarade att hon tänk-
te resa hem till Lund.

Men det var bara bluff. 
Som så många andra lands-
ortsflickor som ”tjänade 
piga” i huvudstaden hade 
Doris fått smak på Stock-
holms nöjesliv. Hon kallade 
sig nu Doris Winther – mo-
derns efternamn lät finare, 
tyckte hon – och tillbringade 
kvällarna i sällskap med 
sin väninna Dolly på Berns 
Salonger, Kristallsalongen, 
Bellmansro och ganska ofta 
på Nackanäs Värdshus.

Damen i svart
Sveriges sista bödel, Norrmalmstorgsdramat och Sabbat sabotören – alla 
mytomspunna fall i Stockholms kriminalhistoria. Nu släpps en samling  
berättelser i boken ”Brottsplats Stockholm”, återgivna av Aftonbladets  
legendariska kriminalreporter Börje Heed. NVP har fått tillåtelse att publicera 
Damen i svart, en över 100 år gammal mordgåta i Nacka som ännu är olöst.
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Dolly var prostituerad och 
Doris hamnade snart på det 
sluttande planet. De bodde – 
så länge de kunde betala – på 
små skumma hotell i Klara.

Det fanns i Stockholm 

på den tiden kommunal–
anställda prostituerade. 
De var ”byråskrivna” och 
försedda med ett kort med 
rätt att legalt bedriva sin 
verksamhet mot betalning, 
om de två gånger i veckan 
lät läkarundersöka sig och 
få sitt kort stämplat.

Dolly och Doris opererade 
som, kan man väl säga, 
amatörfnask. Båda såg bra 
ut och var lättsinniga. Trots 
att Dolly hade ett blekt, för-
nämt ansikte och en slank 
figur var det ändå den mera 
rundlagda skånskan Doris 
som lockade herrarna.

Var det i denna stock-
holmska halvvärld som 
mördaren fanns att söka? 
undrade länsman Knut 
Jeanson och bad om assis-
tans av Detektivkårens spe-
cialister på den undre värl-
den. Det kunde hända att 
han och hans fjärdingsmän 
själva gav sig ut i vimlet, och 
åtminstone en gång dansa-
de de sig genom en helkväll 
på kommunens bekostnad, 
givetvis för att av så många 
”kärleksprästinnor” som 
möjligt få höra mer om Do-
ris privatliv månaderna före 
mordet.

Denna spaning avslöjade 
att Doris i mars 1910 på 
Berns hade fått kontakt 
med en ”löjtnant” som flera 
flickor utpekade som Doris 
beskyddare.

Dagen därpå anhölls 

”löjtnanten” som visade sig 
vara en 30-årig före detta 
metallarbetare. Han erkände 
att han varit vän till Doris 
men att paret blivit osams 
och skiljts åt.

– Jag har inte ens sett 
henne sen mitten av maj, 
det svär jag på, försäkrade 
mannen.

Vid husrannsakan i man-
nens bostad, där han bott 
med Doris och där hon tagit 
emot de kunder ”löjtnanten” 
skaffade henne, påträffades 
ett 50-tal visitkort från detta 
klientel.

Ett 30-tal av dessa torskar 
– skådespelare, officerare, 
bankdirektörer och även en 
yngre medlem av kungahuset 
– kallades ner till den fruk-
tade 4:an. Det gällde att så 
noga som möjligt, timme för 
timme, kartlägga Doris sista 
vecka i livet.

Slutsatsen blev att hon 
tycktes spårlöst ha försvun-
nit den 2 juni. Kvällen innan 
hade hon träffat två herr-
bekanta i Berzelii Park men 
kom aldrig till det möte de 
bestämt till den 2:a.

Men så kom en ung flicka 
till polisen. Det visade sig att 
hon var Doris efterföljare som 
hembiträde hos damen med 
syateljén. Hon berättade:

– Den 13 juni kom en 
kvinna och frågade efter 
min matmor. Jag svarade 
att hon var nere i ateljén och 
vem kunde jag hälsa från. Ni 

kanske vill hälsa henne från 
Doris Löfdahl, sa hon. Jag 
hade ju hört talas om Doris 
Löfdahl men aldrig träffat 
henne. Jag lovade framföra 
hälsningen. Så gick hon.

Doris var alltså i livet den 
13 juni 1910?

En springpojke meddela-
de att han sett henne på en 
nattspårvagn när den sväng-
de in på Kungsträdgårdsga-
tan strax efter midnatt den 
15 juni.

Dolly – Doris bästa väninna 
– hade naturligtvis hörts flera 
gånger men kunde inte ge 
några viktiga upplysningar.

E            n man sa sig ha sett 
Doris och Dolly den 27 
juni på Valhallavägen, 

men Dolly förklarade att hon 
varit i Nynäshamn den da-
gen. Kontroll visade att hon 
talade sanning.

”Löjtnanten”, som i förhör 
förklarade att Doris alltid 
brukade bära ett par tämli-
gen dyra örhängen av guld 
med stora vita pärlor och en 
silverbrosch, blev nu försatt 
på fri fot.

Vår unge detektiv, läns-
man Knut Jeanson, hade 
börjat tänka i helt andra ba-
nor. Hade Doris blivit dräpt 
av någon som hatade och 
avundades hennes juveler 
och de påtagliga framgång-
arna hos männen? Och som 
gripits av plötsligt raseri och 
krossat hennes huvud?

Var det mördaren som ta-
git av Doris promenaddräk-
ten men slängt den såsom 
alltför sliten sedan tillverkar-
märket i fodret skurits bort?

Var det mördaren som 
tagit smyckena och handväs-
kan och även den resväska i 
vilken Doris förvarade alla 
sina ägodelar i livet och som 
borde finnas på det hotell, 
där hon senast bott?

Om de två urdruckna 
vinflaskorna medtagits från 
något näringsställe låg Nack-
anäs Värdshus bara några 
stenkast bort, krogen som 
var favorittillhåll för Doris – 
och Dolly!

Var mordet inte planerat, 
var det ett tillfälligt anfall 
av furiöst raseri som fick sitt 
utlopp?

Var Doris mördare en 
kvinna?

Var den kvinnan Dolly – 
som var galen i juveler och 
sedan tre dagar satt häktad 
för stölder i juveleraraffärer?

Länsman Jeansons tankar 
virvlade runt. Hade inte ett 
vittne sett Dolly på Stureplan 
iförd ett par exakt lika ör-
hängen som Doris? Men vitt-
net trodde att iakttagelsen 
gjorts före den 15 juni. Och 
då levde ju Doris fortfarande. 
Det hade stått i tidningen.

Länsmannen skakade på 
huvudet och beslöt sig att tala 
med Dolly på Långholmen, 
där hon nu börjat avtjäna fy-
ra månaders ovillkorligt straff 

för juvelstölderna. Men Dolly 
gick inte att knäcka. Hon 
skrattade fräckt och sa att 
polismannen kunde – ja, här 
censurerar jag den 19-åriga 
gatflickans språkbruk.

Efter avtjänat straff – 
alltså fyra månader senare 
– begav hon sig direkt till 
länsman Jeansons kontor på 
Liljeholmen.

– Tror ni fortfarande att 
det var jag som dödade Do-
ris? frågade hon.

– Ja, det gör jag, blev 
svaret. Allt tyder på att det 
måste vara ni. Men det är 
inte lönt att orda mer om det 
eftersom vi saknar den nöd-
vändiga bevisningen.

Dolly avlägsnade sig med 
ett hånflin.

Polisen hörde inte mer av 
henne. Efter ett kort äkten-
skap försvann hon västerut – 
med en emigrantbåt till USA.

Själva sitter vi väl nu och 
funderar på vad som skulle 
skett om en modern krimi-
nalteknik kunnat förse den 
unge, intelligente länsman-
nen med exempelvis finger-
avtryck från vinflaskorna.

Personligen undrar jag 
också om det verkligen var 
Doris Löfdahl som bad hem-
biträdet hälsa sin före detta 
arbetsgivare. 

En konfrontation mellan 
det gamla hembiträdet och 
den nya flickan hade kanske 
gett en sensationell lösning 
på mysteriet.
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Här händer det i sommar – NVP:s   
JUNI

FREDAG 20 JUNI

MIDSOMMARFIRANDE sker 
på många håll i Nacka och 
Värmdö, bland annat vid 
Nyckelviken kl 11-17, vid Boo-
badet kl 11-16, Sandhamn 
(Adolfs torg) kl 15-16:30, vid 
ängen bredvid Ica på Djurö 
kl 14-16, Värmdö bygdegård 
i Hemmesta kl 12-16 och Älta 
gård kl 12-16. 

LÖRDAG 21 JUNI

MIDSOMMARDAGSÖPPET på 
Skärgårdsmuseet, Stavsnäs. 
Kl 12-16. skargardsmuseet.
org

ALLSÅNGSKVÄLL på Bygde-
gården Ahlsvik, Svartsö kl 
20. Allsångsledare Anders 
Forslund. 

SÖNDAG 22 JUNI 

SJÖUTFLYKT med M/S Jo-
sephine kl 09:30-16:30.  
ingarofakta.nu

STRÖMMADAGEN med frilufts-
gudstjänst kl 11, uppe på 
tunet vid museibyggnader-
na. Efter gudstjänsten har 
museibyggnader, loppis och 
servering öppet till kl 15. G:a 
Fågelbrovägen 1, Strömma. 
Samarr: SV Värmdö och 
Värmdö församling. 

MÅNDAG 23 JUNI 

SKRIVARLÄGER på Idöborgs 
kursgård t o m 27 juni. sv.se, 
birgitta.backlund@sv.se

GUSTAVSBERGS IDROTTSLÄGER 
för pojkar och flickor 6-12 år. 

Olika idrotter, lekar, team-
building. gustavsbergsif.se

TISDAG 24 JUNI 

SOMMARKURS I KONST för alla 
från 10 år, barn och vuxna, kl 

10-12:30. Teckna eller måla 
med akryl- och vattenfärger. 
folkuniversitetet.se/varmdo

TORSDAG 26 JUNI 

SOMMARVANDRING i Gustavs-

berg där vi tittar på ortens 
historiska ekmiljöer. Samling 
vid Kyrkstallet, centrala 
Gustavsberg kl 19. Pris: 80 
kronor, betalas kontant på 
plats, barn under 15 år gra-
tis. Ciceroner: Anna Enberg, 
landskapsarkitekt och Vive-
ca Jansson, kommunekolog i 
Värmdö. Arr: Värmdö kultu-
renhet.

LÖRDAG 28 JUNI 

INVIGNING av årets special-
utställningar på Skärgårds-
museet, Stavsnäs: ”Fyrar”, 
”Skärgården förr – bilder 
ur Axel Sjöbergs fotodo-
kumentation” och ”Fyrar, 
strandskator och seglande 
skutor - konst av Anders 
Djerf”. Kl 12-16. skargards-
museet.org

LEKDAG på Ingarö med 
Tillitsverket. Gemensam 
äventyrslek i skogen, fri lek, 
spännande äventyr,  
minitivoli/DIY-tivoli med 
lyckohjul, pilkastning, sa-
gostund med mera.  
Vuxna och barn leker och 
skapar tillsammans. tillits-
verket.se

MÅNDAG 30 JUNI

GUSTAVSBERGS IDROTTSLÄGER 
Ett läger för pojkar och flick-
or 6-12 år. Olika idrotter, le-
kar, teambuilding och annat 
kul. gustavsbergsisf.se

JULI

TISDAG 1 JULI

SOMMARVANDRING Gustavs-
berg har en rik historia som 
bruksort och skärgårds- 
samhälle. Samling kl 19 i 
Gustavsberg C, vid parke-
ringen vid grillkiosken.  Pris: 
80 kronor, betalas kontant på 
plats, barn under 15 år gra-
tis. Ciceroner: Moa Öhman, 
projektledare och Axel Sirén, 
ansvarig arkitekt. Arr: Värm-
dö kulturenhet. 

ONSDAG 2 JULI 

HELA KYRKAN SJUNGER Mejla 
önskemål om sånger till 
sanna.rasannen@svenska-
kyrkan.se Djurö kyrka kl 19. 
Fri entré.

TORSDAG 3 JULI

SOMMARVANDRING runt Gus-
tavsbergs norra bruksgator. 
Samling kl 19 vid Gustavs-
bergs porslinsmuseum, 
Odelbergs väg 5B. Pris: 80 
kronor, betalas kontant på 
plats, barn under 15 år gratis. 
Ciceroner: Johan Aspfors, 
f.d. kommunantikvarie. Arr: 
Värmdö kulturenhet. 

LÖRDAG 5 JULI

DANSFÖRESTÄLLNING för barn, 
2 – 4  år, Marmelad med Ze-

Dansföreställningen ”Marmelad” med Zebradans spelas den 5 juli.  FOTO: PRESSBILD
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bradans. Koreograf: Clarie 
Parsons. Stavsnäs Bygde-
gård kl 13 och 15. Entré 100 
kronor, barn 50 kronor.

SKÄRGÅRDSFESTIVALEN på Dju-
rönäset – en heldag fylld med 
underhållning och aktiviteter 
för hela familjen. Mer info på 
djuronaset.com

MÖJA MARKNAD kl 11-16 vid 
dansbanan.

MÅ BRA-DAG för småbarns-
föräldrar, Ingarö. Vi bjuder 
in dig som har barn i försko-
leåldern till en dag där du får 

möjlighet att njuta, samla 
kraft och få inspiration. Mer 
info på tillitsverket.se

SÖNDAG 6 JULI

KONSERT Sydafrikanska 
MIAGI’s ungdomsorkester 
uppträder i konsthallen Ar-
tipelags foajé kl 18, fri entré. 
Orkestern  firar 20 år av de-
mokrati i Sydafrika. Mer info 
på artipelag.se

MÅNDAG 7 JULI 

AKVARELLKURS i Grünewald-
villan t o m 11 juli. Teknik–
övningar, komposition, 
färg- och formanalys. Vi 
avslutar kursen med ett in-
ternt vernissage. Mer info på 
akvarellmalning.se

SOMMARLÄGER för barn och 
ungdomar med funktions-
nedsättning, Ingarö, till och 
med 11 juli. Dagläger med 
dans, drama, lek, skapande 
och utevistelse i vacker skär-
gårdsmiljö. En vecka full av 
lek, kreativitet och äventyr. 
Mer info på tillitsverket.se

TISDAG 8 JULI 

ÖPPEN VISNING av tillverk-
ningen vid Gustavsbergs 
Porslinsfabrik, samling i buti-
ken vid Vattenhjulet, kl 10. Ej 
handikappanpassat, ej barn 
under 12 år. Entré 100 kronor. 
Info/anm 570 369 00.

LÖRDAG 12 JULI 

KONSERT Mikael Rickfors 
spelar på Möja dansbana kl 
21-01. Se artikel på s 24-25.

SÖNDAG 13 JULI

SOMMARVANDRING  Strind-
berg på Runmarö. Samling 
vid Långviks brygga kl 9.30. 
80 kr exkl resor. Medtag mat-

säck. Arr: Värmdö kommun, 
Runmarö hembygdsf.

DJURÖ MARKNAD. Konst och 
hantverk, lokalproducerade 
matvaror. Ponnyridning och 
lotteri. Kl 11-16. wermdo-
hushallningsgille.se

DRAKFLYGING på Boobadet. 
15-17.30. Ta med eller låna 
drake av Strömmingsvagnen.

TORSDAG 17 JULI 
HANTVERKSDAGAR på Solber-
ga gård, Runmarö, kl 11-15. 
Hantverkare visar smycke- 
tillverkning med tenntråd 
och grunden i ulltovning. sol-
bergagard.nu.

LÖRDAG 19 JULI 

SKÄRGÅRDSDAGEN Stavsnäs 
Sommarhamn, kl 11-16. En 

dag med möjlighet att prova 
på sysslor från förr och att 
lära sig slå knopar. skar-
gardsmuseet.org.

KONSERT med Carina Jaarnek 
På Möja dansbana kl 21-01.

Fortsättning på 
nästa uppslag...

Lokalproducerad rapsolja 
går att köpa både på Djurö 
marknad den 13 juli och 
skärgårdsmarknaden i 
Brunn den 27 juli.

FOTO: JENNY FREJING

SKÄRGÅRDSKROGEN SJÖ- 
BODEN på Djurönäset bju-
der på musik på bryggan, 
varje tisdag och torsdag 
kväll. Bland artisterna 
märks Jan Johansen, Py 
Bäckman och Peter Lund-
blad. djuronaset.com

STAND UP COMEDY på Ho-
tell Blå Blom på onsdags-
kvällar. Se blablom.se och 
artikel på s 30-31.

RUNMARÖSPELEN Premiär 
27 juli för ”Gäddkäften” 
med teateresemblen på 
ön. runmaro.org.

SOMMARTEATER ”Söder- 
kåkar” med Gustavsbergs 
scenstudio på Hotell Blå 
blom i slutet av juli och 
början av augusti. Spel- 
tider på blablom.se.

SPELNINGAR på Brända 
baren vid Långa raden i 
Velamsund fredagar kl 
20. Bland artisterna: Papa 
Dee och Conny Bloom 
och Erics bluesband med 
Mats Ronander. 

SOMMARKVÄLLSCAFÉ i 
Sockenstugan, måndagar 
kl 19.30-21. På program-
met står en hyllingskväll 
till Gunnar Wiklund (i 
Värmdö kyrka), en kväll 
med Björn och Benny-lå-
tar och en kväll med vis-
sångaren Bernt Törnblom.

SOMMARKONSERTER i 
Nacka kyrka, torsdagar 
19.30. Blockflöjtisten Per 

Gross, Svenska Psalm-
jazztrion och Trio Karlik 
hör till dem som fram-
träder.

MUSIK I SOMMARKVÄLL i 
Ingarö kyrka, söndagar kl 
17. Vokalgruppen Doxy, 
tenoren Michael Axels-
son, gitarristen Mårten 
Falk och pianisten Erik 
Lindeborg hör till dem 
som framträder.

MUSIK I SOMMARKVÄLL i 
Djurö kyrka, måndagar 
kl 19. Johanna Grussner, 
Stefan Jansson, Djurö 
spelmän och Karl-Erik 
Törn hör till dem som 
framträder.

AFTER SAIL i Sea club med 
liveband varje fredag och 
lördag från klockan 16. 
Mer info på sandhamn.
com

Teater, stå upp och massor av konserter

”Folket i Skinnarviksbergen” spelades ifjol vid Blå blom. I år: ”Söderkåkar”.  FOTO: NADIA ENEDAHL

på en påse rötat matavfall kan du köra 2,5 km 
med biogasbil!
Vill du att matavfallet ska komma till nytta istället för att brännas upp?  
Insamlat matavfall behandlas genom rötning där det omvandlas till biogas och biogödsel.

Biogas används bl.a. som drivmedel i våra sopbilar medan biogödsel används som växt-

näring i jord- och skogsbruk istället för konstgödning.

Läs mer och anmäl dig på www.nacka.se/matavfall

Välkommen att kontakta oss för frågor!

Tel. 08-718 80 00

E-post: info@nacka.se

www.nacka.se/matavfall

Visste du att…

HALLÅNACKABO!



Akut
0704-92 76 28
(Gäller båda klinikerna)

Vi har öppet hela sommaren. Ring oss så hittar vi en tid som 
passar dig. Ha en riktigt skön sommar!
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LOPP Vem springer du för? 
Den 19:e juli springer vi 
Sandhamn runt, ett lopp på 
5 kilometer, till förmån för 
Cancerfonden. vemspringer-
dufor.tictail.com.

LEKDAG på Ingarö med Tillits-
verket. Äventyrslek i skogen, 
fri lek, spännande äventyr,  
minitivoli/DIY-tivoli med 
lyckohjul, pilkastning, sa-

ARTIPELAG Ingen männ-
iska är en ö – konstnärliga 
strandhugg i Stockholms 
skärgård. Verk av bland an-
dra August Strindberg, Olle 
Nyman och Ernst Billgren. 
Pågår t o m 28 september.

GUSTAVSBERGS PORSLINS- 
MUSEUM. Från Kina till Sve-
rige – ett millennium av 
porslinshistoria. T o m 21 
september.

ÄLTA BIBLIOTEK Fotografier 
av Sylvia Siverlings visas 
på biblioteket t o m 30/6.

NACKA KONSTHALL Saltsjö-
banan – ett spår genom 
Nacka. Fotografier från 
arkivet och texter av Lars 
Westman om Nackas drygt 
120-åriga tåglinje. T o m 31 
augusti.

DJURÖ KULTURHUS Utställ-
ning med verk av Hanna 
Allert Karlsson, skulpturer 
i glas, och Henrik Allert, 
grafik och bronsskulpturer. 
Pågår t o m 2 juli. 

GUSTAVSBERGS KONSTHALL 
Utställningen Thread 
Wrapping Architecture av 
Anton Alvarez. T o m 14 

september. Performance-
dagar: 27 juni, 5 juli, 19 juli 
och 2 augusti. (Fler datum 
kan tillkomma.)

SALTSJÖBADENS BIBLIOTEK 
Litografier av Carin Adler 
visas i biblioteket under 
juni.

Utställningar

gostund med mera. Mer info 
på tillitsverket.se

FREDAG 25 JULI 

GRATIS MUSIKFESTIVAL på kro-
gen Svängen på Runmarö. 
Viktorious, Hanouneh, Sture, 
Paraden, P-Danjelsa och Le-
afnuts spelar. Pågår fredag 
den 25 och lördag den 26 juli.

LÖRDAG 26 JULI 
NÄMDÖDAGEN kl 11-16. 
Marknadsdag vid Nämdö 
Hembygdsgård. Lokala pro-
dukter, loppis, auktion och 
servering. Skärgårds- 
museets Nämdöfilial har 
förlängt öppethållande och 
håller marknad. Mer info på 
skargardsmuseet.org och på 
namdohbf.se

SÖNDAG 27 JULI 
INGARÖDAGEN i Pilhamn kl 
10-15. Loppmarknad och 
lotterier. Försäljning av bröd, 
potatis och handarbeten. 
Servering  av korv, kaffe och 
våfflor. Museibyggnaderna 
öppna. ingarofakta.nu.

SKÄRGÅRDSMARKNAD på 
Brunns gård, Ingarö, kl 10-16. 

Östrasalt I av J.A.G Acke visas på Artipelags sommarutställning. Bilden är beskuren.

Konst och hantverk. Färsk 
potatis från Säby gård, ny–
slungad honung, rapsolja, 
sylt, marmelad, saft. Kaffe-
servering med hembakat. 
Ponnyridning, lotteri och 
musikunderhållning. werm-
dohushallningsgille.se

MÅNDAG 28 JULI 

START FÖR 10-DAGARS UTOM-
HUSSIMSKOLA för barn. Mer 
info på www7.idrottonline.
se/GustavsbergsSS- 
Simidrott

ONSDAG 30 JULI 

STAND UP COMEDY med Mes-
siah Hallberg, Christoffer 
Linell med flera på Möja 
dansbana kl 20-22.

TORSDAG 31 JULI 

HANTVERKSDAG på Solberga 
gård, Runmarö, kl 11-15. 
Hantverkare Margit Roxell vi-
sar smycketillverkning med 
tenntråd och Gun Tjulander 
visar grunden i ulltovning. 
solbergagard.nu

AUGUSTI

LÖRDAG 2 AUGUSTI 

LOGDANS i Kulturladan, Ing-
arö, kl 18:30-21. Våra egna 
spelmän ”Hemmavid” bjuder 
upp till dans! ingarofakta.nu.

KONSERT Nurse Diesel Rock 
Circus spelar på Möja dans-
bana kl 21-01.

STAND UP COMEDY med  med 
Messiah Hallberg, Christina 
Nordhager m fl på Bullandö 
krog kl 20-22.

SÖNDAG 3 AUGUSTI 

SLÅTTER på Gärdesudden kl 
10-13. Tag med arbetshand-
skar, lie, räfsa och matsäck. 
Samling vid Gärdesudden 
eller busshpl Kummelnäs 
vändplan. Arr: Boo miljö- och 
naturvänner.

HEMBYGDENS DAG kl 11-16. 
Skärgårdsmuseets Nämdöfi-
lial har förlängt öppethållan-
de och bjuder in till allsång kl 
13. skargardsmuseet.org.

KYRKSÖNDAG OCH HEMBYG-
DENS DAG hos Skärgårdsmu-
seet, Stavsnäs kl 11-16. Fri-
luftsgudstjänst i samarbete 
med Djurö, Möja och Nämdö 
Församling. Guidad visning 
av Skärgårdsmuseet kl 14. 
skargardsmuseet.org.

STAND UP COMEDY med  med 
Messiah Hallberg, Christina 
Nordhager m fl på Bullandö 
krog kl 20-22.

Christina Nordhager – en av 
komikerna som uppträder 
på Bullandö krog den 2 och 
3 augusti.  FOTO: PRESSBILD
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SÖNDAG 10 AUGUSTI 

KONSERT Ett axplock av som-
marens artister samlas till en 
härlig jamkväll på Djurönä-
set. djuronaset.com

TISDAG 12 AUGUSTI 

SOMMARKURS I KONST för alla 
från 10 år, barn och vuxna, 
kl 10-12:30 i Gustavsbergs 
hamn. Teckna eller måla 
med akryl- och vattenfärger. 
folkuniversitetet.se/varmdo.

ÖPPEN VISNING av tillverk-
ningen vid Gustavsbergs 
Porslinsfabrik, samling i bu-
tiken vid Vattenhjulet kl 10. Ej 
handikappanpassat, ej barn 
under 12 år. Entré 100 kronor. 
Info/anm 570 369 00. gus-
tavsbergsporslinsfabrik.se

ONSDAG 13 AUGUSTI

SOMMARVANDRING i Gustavs-
berg där vi tittar på de  gröna 
bruksmiljöerna och funktio-
nalismens bostadsområden. 
Samling kl 19 vid Runda 
huset, Bagarv 2, Gustavs-
berg. Pris: 80 kronor betalas 
kontant på plats, barn under 
15 år gratis. Ciceroner: Anna 

Enbert, landskapsarkitekt 
LAR/MSA. Arr: Värmdö kul-
turenhet.

TORSDAG 14 AUGUSTI 

SOMMARVANDRING runt  
Stavsnäs en bebyggelsehis-
torisk vandring som ger en 
inblick i hur Stavsnäs by för-
vandlats från en liten skär-
gårdsby med fiskarbönder 
till en ort för permanent- och 
sommarboende. Samling kl 
19 vid Ica-hallen parkering, 
Stavsnäs Gärde. Pris: 80 kro-
nor betalas kontant på plats, 
barn under 15 år gratis. Cice-
ron: Johan Aspfors, fd kom-
munantikvarie. Arr: Värmdö 
kulturenhet. 

LÖRDAG 23 AUGUSTI 

SOMMARVANDRING runt Gus-
tavsbergs fabriksområde 
där vi tittar på äldre och 
nyare byggnader. Samling 
kl 14 vid Porslinsmuseet i 
Gustavsbergs hamn. Cice-
roner: Marianne Landqvist, 
museiintendent och Göran 
Olsén, tekniker. Pris: 80 kro-
nor, betalas kontant på plats, 
barn under 15 år gratis.  Arr: 
Värmdö kulturenhet. 

TISDAG 26 AUGUSTI 

SOMMARVANDRING runt  fri-
tidshusområdet Norra Kop-
parmora som är Värmdös 
största enhetligt planerade 
fritidshus område uppfört 
under 1960-talet. Samling kl 
18.30 vid Norra Kopparmoras 
nordöstra infart. Ciceron: Ce-
cilia Pantzar, byggnadsanti-
varie, Tyréns. Pris: 80 kronor, 
betalas kontant på plats, 
barn under 15 år gratis.  Arr: 
Värmdö kulturenhet. 

LÖRDAG 30 AUGUSTI 

ENDAGSKURS I KERAMIK En 
kreativ dag i keramikstudion 
i Gustavsbergs gamla pors-
linsfabrik, kl 11:15 - 16:15. 
folkuniversitetet.se/varmdo

SÖNDAG 31 AUGUSTI 

LEKDAG på Ingarö med 
Tillitsverket. Gemensam 
äventyrslek i skogen, fri lek, 
spännande äventyr,  
minitivoli/DIY-tivoli med 
lyckohjul, pilkastning, sa-
gostund med mera. Vuxna 
och barn leker och skapar 
tillsammans. Mer info på till-
litsverket.se

Den 30 augusti hålls en endagskurs i keramik på Gustavsbergs porslinsmuseum. Föremålen på bilden är tillverkade av ama-
törer vid tidigare kurser på museet.  FOTO: NADIA ENEDAHL

LOPPIS på Siggesta Gård 
söndagar kl 11-15. Rensa ut 
hemma, lasta in i bakluckan 
och sälj! Du behöver inte bo-
ka, kom hit med bakluckan 
full så hjälper vi dig! Perso-
nal finns på plats 8.30-10.30 
och tar emot er, att sälja på 
bakluckeloppisen kostar 185 
kronor per dag och parke-
ringsplats. 

BOULE spelas i kyrkparken 
vid Gustavsbergs kyrka sön-
dagar kl 10-12. Info: Reino 570 
283 74, Gun 570 361 23.          
Arr: Värmdö boulesällskap.

MOPEDUTFLYKT Kl 10 på 
söndagar träffas vi som har 
äldre mopeder än -80 för att 
åka en tur och ta en fika på 
någon mysig plats. Kom med 
det du har. Samling OK/Q8 
i Gustavsberg. Se artikel på 
sidorna 26-27.

GOLFINTRESSERADE TJEJER 
– välkomna! Kl 17:45 på 
måndagar välkomnar vi nya, 
gamla och blivande medlem-
mar till Norråva Golfklubbs 
damkvällar. Passa på att  
prova en gång utan medlem-

skap. Vi spelar en runda och 
efteråt blir det fika. Syftet är 
att ha roligt och utvecklas 
tillsammans. 

SKÄRGÅRDSMUSEET Nämdö- 
filialen Gamla Skolan, Sand.
har öppet 28/6-3/8 kl 13-16 
varje dag. www.skargards-
museet.org 

DANS PÅ VÄRMDÖ BYGDEGÅRD 
på tisdagar i juli och augusti 
kl 10-11.30, utomhus på dans-

banan. Vid dåligt väder på 
inne Bygdegården. Entré 20 
kronor. Info/anm 570 229 27.
Arr: Värmdö Seniodansare.

MÖJA HEMBYGDSMUSEUM har 
öppet lördag och söndag 
25/6-17/8 kl 13.30-16.
Arr: Föreningen Möja hem-
bygdsmuseum. 

VÄRMDÖ SKEPPSLAGS FORN-
MINNESFÖRENING har öppet 
söndagar 22/6-31/8, kl 12-14.

... och så några återkommande evenemang

Bakluckeloppisen i Siggesta har varit ett populärt be-
söksmål i många år. Bilden är från 2007.  FOTO: JENNY FREJING
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Sommarkrysset

• Sommarkrysset i NVP. Lösningen ska vara oss tillhanda senast den 
24 augusti 2014. Tre trisslotter vardera till tre rätta svar. 
Adressen är Nacka Värmdö Posten, Box 735, 
131 24 Nacka. Märk kuvertet ”Sommarkrysset”. Lycka till!

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

  Adress: ..........................................................................................................................................
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Sommaröppet 
på Värmdös 
återvinningscentraler

Nu utökas öppettiderna på Brunn 
och Hemmesta återvinningscentraler 
under maj till juli. 

Öppettider  
Måndag–torsdag kl. 15:00–19:00
Lördag kl. 09:00–15:00
Utökade öppettider 1 maj–31 juli
Måndag–torsdag kl. 13:00–19:00

Gör en insats för miljön!
Från 2014 är det lägre fast avgift för matavfallskunder. 
Var med och sortera ut ditt matavfall där slutprodukten 
blir biogas – det tjänar både du och miljön på!

Läs mer på varmdo.se/atervinningscentraler

Lösning till  
finn fel-rutorna




