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Förskolor mörkar  
om sina öppettider
NACKA 27 av Nackas förskolor har inte informe-
rat tillräckligt om vilka krav föräldrar kan ställa 
på öppettider på tidiga morgnar och sena efter-

middagar. Det visar en granskning kommunen 
gjort och nu kräver man att förskolorna informe-
rar bättre.    ➤6

Doppings beska dom över partibudskapen
VAL 2014 NVP vände sig till Staffan Dopping, tidigare journalist, numera PR-konsult, för en genom-
gång av lokalpartiernas valaffischer. Han var måttligt imponerad.  ➤8-9

 

Nej till fler möten 
i fullmäktige 
NACKA Kommunfullmäk-
tige i Nacka hinner inte 
debattera alla de ärenden 
som man ska besluta om, 
anser oppositionen. Man 
tror att problemet blir värre 
eftersom Nacka ska växa 
kraftigt, och vill ha tätare 
möten. Majoriteten håller 
inte med, och har nobbat 
förslaget.  ➤22

Grund ska upp till ytan
SKÄRGÅRDEN Stora delar av skärgården har inte sjömätts 
sedan 1800-talet. Därför utlyser Sjöfartsverket tävlingen 
”Ökända grund”, där allmänheten rapporterar in havshin-
der som inte finns utmärkta på kartan.   ➤14-15
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Bebisar nyckeln 
till svenskan
TEMA BARN För att skapa 
relationer mellan föräldrar 
av olika bakgrund kan den 
som vill besöka Familje-
centralen i Fisksätra. Varje 
torsdag håller Svenska med 
baby träffar för dem som 
vill träffa andra föräldrar, 
slipa på sina kunskaper i 
svenska och fika.  ➤26-27

Hyresrätter  
tappar mark
NACKA/VÄRMDÖ Andelen 
nya hyresrätter i Nacka 
och Värmdö är fortsatt låg. 
De senaste fem åren har 
det byggts betydligt fler 
bostadsrätter, småhus och 
villor. Det visar siffror från 
SCB. ➤12-13

Redo för skarpt 
Slussenförslag
VÄRMDÖ Helt plötsligt 
ändrades spelplanen i 
Värmdö i frågan om buss-
trafiken till Slussen. S, FP, 
C och MP skapar en stabil 
majoritet för att kräva ett 
statligt planföreläggande i 
Slussenfrågan.  ➤10

Kapellet där alla  
är lika inför döden ➤16-17
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STAVSNÄS FOTBOLL
NVP besökte Stockholms 
poängmässigt sämsta lag, 
Djurö-Vindö IF. ➤41

”Det sitter 
i huvudet”
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Är det någon idé att skrika på 
fler hyresrätter? Själv börjar 
jag bli allt mer skeptisk. 

Åtminstone är de inte en självklar 
räddning för dem som verkligen 
behöver dem. 

NVP har vid flera tillfällen skri-
vit om pensionärer som nekats 
hyreskontrakt för att de tjänar för 
lite. Att de säljer en villa eller en 
bostadsrätt för flera miljoner spelar 
ingen roll. Är årsinkomsten – pen-
sionen – för låg blir de utelåsta 
av värden. Samma problem kan 
drabba ungdomar, projektanställda 
och andra som inte har en stadig 
månadsinkomst.Men det finns 
flera andra problem som solkat ner 

denna, i mitt tycke, fina upplåtelse-
form. Svartkontrakt, diverse interna 
gräddfiler och en allmän ovilja att 
släppa taget i hopp om en lukrativ 
ombildning är några sådana saker. 
Dessutom är många hyresrätter 
sunkiga och slappt underhållna. Vill 
man ha en ny och fräsch lya får man 
betala ganska saftiga priser. Ingen 
fristad för en ”fattig” i nöd med an-
dra ord.

Jag pratade med kommunalrådet 
Mats Gerdau, M, om just detta i förra 
veckan. Då jämförde han med att en 
ny bil faktiskt är dyrare än en begag-
nad, och det har han i och för sig rätt 
i. Å andra sidan är det få begagnade 
bilar som stiger i värde. Kanske är 

det ändå bättre att bara bygga bo-
stadsrätter. Pumpa på tills utbudet är 
så stort, priserna sjunker och alla har 
råd med en. Nacka kommun har fak-
tiskt redan köpt 80 bostadsrätter för 
sociala ändamål. Några billiga hyres-
rätter, eller värdar som ville hyra ut, 
fanns väl inte att få tag på.

Hyresrätter inte längre 
en självklar räddning

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.

I NVP den 12 augusti skri-
ver SD:s Eric Myrin om de 
hundratals bidragstagarna 
i Fisksätra som får 15–20 
miljoner per år (några ex-
akta siffror anges ej). En 
bit längre fram har ”hund-
ratals” ökat till ”tusentals 
Fisksätrabor som varken 
arbetar eller studerar”. (Hur 
många tusen framgår ej.) 
Underförstått innebär detta 
i god populistisk anda unge-
fär: ”Invandrarna i Fisksätra 
kör Rolls och dricker cham-
pagne för dom stackars 
svenskarnas surt förvärvade 
skattepengar.”

Apropå dystopier, Er-
ic (du nämner Orwell): 
Denna metod att beskriva 
människor som utsugare 
samt metoden att göra 
dem till icke-människor 
genom att förvandla dem 

från människor till siffror 
utan namn verkar kusligt 
välbekant när man tittar till-
baka på Europas moderna 
historia.

Dessutom värjer jag mig 
mot att få era manipulativa 
och människoföraktande 
budskap i min brevlåda, det 
är ju snudd på ofredande. 
Dessutom är det, milt ut-
tryckt, oförskämt mot Fisk-
sätras invånare.

Jag undrar också: Vem 
har tystat ner vilka pro-
blem? En precisering vore 
på sin plats.

Till sist, ett lästips Eric: 
Flugornas herre av William 
Golding. (Han fick Nobel-
priset 1983.) Tänkvärd.

Tack för ordet.

Lena, född 1942

SD reducerar 
människor till 
oprecisa siffror 
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Är det inte mening att man 
ska kunna ha och använda 
bil i Nacka kommun? 

Är boende på en adress i 
Boo, hyr i andra hand av en 
bostadsrättsförening som i 
sin tur äger 14 parkeringar 
till boende i 6 portar. Det 
innebär att det inte finns en 
plats per lägenhet. 

Men ni ska inte tro att 
det finns möjlighet att 
parkera någon annanstans 
i Orminge! Nä, för då kom-
mer p-bolaget, och Nacka 
kommun har inte för avsikt 
att vara med och lösa detta 
problem.

Pendelparkeringen, 
parkeringen vid Willys och 
Centrumparkeringen står 
tomma nattetid... Hur svårt 
kan det vara?

Var med och lös proble-
met ni som bestämmer i 
Nacka kommun!

Irriterad bilägare i Nacka

Var är det 
tänkt att jag 
ska parkera?

ANDERS MILDE

anders.milde@nvp.se

TUSEN RÖDA ROSOR till er 
vardagshjältar som hjälpte 
min man Åke när han ram-
lade  på rullbandet i Sickla 
Köpkvarter. Själv greps jag 
av panik och blev hyste-
risk, medan ni alla – ingen 
glömd – såg till att rullban-
det stoppades och hjälpte 
honom på benen. Tack 
också ni två vakter, som 
följde med oss ner till bilen 
och såg till att Åke kom in i 
bilen ordentligt. Vi åkte till 
SÖS och glädjande nog är 
Åke ”bara” mörbultad. Tack 
än en gång!

 Yvonne Ljungström

Vill ge MASSA ROSOR till
Anna och Mia som gör ett 
jättejobb på föreningen 
Fyrhuset i Stavsnäs och 
speciellt tacka dem för 
hjälp en när jag skadade 
mig i Alfta slopefest freda-
gen den 1 augusti. 
   Tack intensiven på Gävle 
sjukhus! Tack besättningen 
på Uppsala akademiska 
helikopter som flög mig till 
Astrid Lindgrens sjukhus! 
Tack till Astrid Lindgrens 
sjukhus! 
   Stort tack till alla blodgi-
vare!

Elias med familj

MASSOR AV ROSOR till två 
fantastiska människor. 
Tack till den underbara 
färdtjänstchauffören som 
hämtade mig och min man 
klockan 15:00 måndagen 
den 18 augusti i Barnvik. 
Tack också till Jonas, som 
utan att tveka stan-
nade för att 
hjälpa 
till. 
Min 
mans 
liv gick 
tyvärr 
inte att 
rädda, 
men ert 
stöd, er hjälp och er 
insats glömmer jag aldrig! 
Tänk att det finns så fina 
människor som sätter 
allt annat åt sidan för att 
försöka rädda livet på en 
främmande människa. 
 Lotta

Vi vill ge TUSEN ROSOR till 
Jessica med familj, Ingrid 
och Leif, Lotta och Essi, 
Annelie och Henrik, samt 
Pia för att ni är fantastis-
ka mot oss nu när Janne 
är svårt sjuk. Det värmer 
enormt!

Eva och Janne

Debatten gick het när 
protestfilmen ”Stoppa Nya 
Slussen 2” släpptes.

Jaha, men hur orkar 
man? Snart rasar Slus-
sen sönder, skall man 
göra film då om varför 
detta hände! Hur skall vi 
ta oss fram om hela ski-
ten brakar sönder? 
 abc123

Dom bryr sig inte om oss 
och våra problem med 
Slussen annat än som 
slagträ i debatten. Det 
dom bryr sig om är de-
ras utsikt från deras hus. 
Inget annat!  Tröttsamt...

pappan

Oj, vilka missuppfatt-
ningar. De som står bak-
om filmen, bland annat 
kunniga arkitekter, är de 
som verkligen bryr sig 
om användarna av Slus-
sen, i stället för byggbo-
lag, fastighetsbolag och 
gallerior.

Lage Bergström

Kommentarer 
från NVP.se

Ett dopp i Sågsjön, eller kanske i himlen? FOTO: ELINA AXERELL
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YOGA I NACKA
Finntorp Centrum, Finntorpsvägen 5A

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

Ett väl etablerat yogacenter med ljusa fräscha
lokaler! Många kurser att välja på. Kurser startar

i september. Nu även dagskurser.

KUNDALINIYOGA
MEDICINSK YOGA - YOGATERAPI 
Känner du dig stressad eller stel, har ont lite här 
och där, svårt att sova, orolig eller tror att du är för 
otränad för yoga? Kom och prova. Yoga hjälper!

PROVA PÅ I AUG-SEPT 100 kr
måndag 18 & 25 aug 18.00 Medicinsk Yoga
tisdag 19 & 26 aug 18.00 Yoga
onsdag 20 & 27 aug 19.00 Yoga
torsdag 28/8 & 4/9 18.00 Medicinsk Yoga
torsdag 28/8 & 4/9 19.30 Yoga
För kursprogram se www.yoganu.nu 

NACKA Det är med bestört-
ning, men med föga förvå-
ning, vi läser om 78-åriga 
Gerda i NVP 5/8. Hon är 
fast i sin bostadsrätt efter-
som hyresvärdarna kräver 
årsinkomster som långt 
ifrån alla kan matcha. Detta 
kombinerat med det mycket 
låga antalet hyresrätter i 
Nacka, gör att människor 
som vill sälja sin bostadsrätt 
och flytta till en hyresrätt 
för att få loss pengar, inte 
kan göra det.  

Inte bara pensionärer 
drabbas. Människor i behov 
av försörjningsstöd som bor 
i bostadsrätt kan inte heller 
sälja och flytta till hyresrätt. 
Det finns inget att flytta till. 
Särskilt drabbas barn av 
detta om deras vårdnads-
havare tvingas flytta från 
kommunen och barnen 
rycks upp från sin trygghet 
med skola och kompisar. På 
samma sätt drabbas också 
kvinnor och deras barn som 

ska slussas ut från skyddat 
boende. Effekten för dessa 
är förutom ovanstående att 
det också bor kvar kvinnor 
på de skyddade boendena 
som skulle kunna lämna 
plats åt nya med skydds-
behov undan våld och 
förtryck.

Nu tycker kommunstyrel-
sens ordförande Mats Ger-
dau, M, att detta problem 
ska lösas genom att han 
pratar med hyresvärdar vid 
ett möte för att få dem att 
sluta kräva höga årsinkom-
ster för ett hyreskontrakt. 
Detta är ett naivt förfaran-
de. Lösningen som vi ser 
det är att återinrätta ett 
kommunalt bostadsbolag 
som helt enkelt måste se 
till att tillgången till hyres-
rätter ökar. Den här naiva 
tilltron till att marknaden i 
sig ska lösa att vi i Nacka får 
fler hyresbostäder, är inget 
annat än ett mångårigt mo-
derat fiasko.

Camilla Carlberg, V,
kommunfullmäktigekandidat, 

Nacka

Rolf Wasteson,V, 
kommunfullmäktige  kandidat, 

Nacka

NACKA Frågan om vad som 
ska hända vid Slussen är 
högaktuell nu. Tyvärr sprids 
en hel del felaktig informa-
tion, inte minst om vad vi 
moderater tycker. Här är 
sanningen om hur vi ser på 
Slussen.

Slussen är en av de vikti-
gaste platserna för oss Nac-
kabor, trots att den inte ens 
ligger här. Vi moderater vill 
säkra att både bussen och 
Saltsjöbanan fortsätter gå till 
Slussen och att busstermi-
nalen blir bekväm, stor och 
trygg.

Slussen är idag i så dåligt 
skick att den måste rivas och 
byggas upp från grunden.

Efter 20 års utredande 
beslutade Stockholm 2010 
om hur nya Slussen ska se 
ut. Planen för Slussen vann 
laga kraft hösten 2013 efter 
omfattande domstolspröv-

ning. Planen för busstermi-
nalen upphävdes eftersom 
Stockholm gjort formella fel 
i planarbetet.

I somras förhandlade vi 
fram en överenskommelse 
om bussterminaler vid både 
Slussen (Katarinaberget) 
och Nacka Forum mellan 
Stockholm, Nacka, Värm-
dö och landstinget. Båda 
behövs när regionen växer. 
Den innebär att Stockholm 
omedelbart påbörjar arbetet 
med planen för busstermi-
nalen och att själva ombygg-
nationen kan starta om 3-4 
år. Det är den snabbaste, 
billigaste och bästa möjliga 
lösningen för en modern 
bussterminal vid Slussen.

Vi har också drivit på för 
att Saltsjöbanan ska rustas 

upp så att den får fler turer 
och fler sittplatser och själv-
klart fortsätta gå till Slussen. 

Mot oss står en opålit-
lig och allt mer splittrad 
opposition. I Nacka är 
Socialdemokraterna, Miljö-
partiet,Vänsterpartiet och 

Nackalistan emot den nya 
överenskommelsen, utan att 
ha något annat alternativ. I 
Stockholm vill S och MP ut-
reda bussterminalen på nytt, 
vilket riskerar att leda till att 
det inte blir någon busster-
minal vid Slussen över hu-

vudtaget, medan V däremot 
vill ha bussterminalen i 
Katarinaberget. Var det ska 
sluta vet ingen. De är inte 
förberedda och inte överens. 
Vi Moderater prioriterar som 
bekant jobben. Det innebär 
att det också måste vara 
enkelt att ta sig till jobbet. 
Därför behöver trafiken flyta 
smidigt och därför står vi för 
både tunnelbanan och För-
bifarten. Vi kan inte vänta 
längre och behöver inga nya 
utredningar. För alla arbe-
tande och pendlande Nac-
kabors skull är det viktigt att 
Slussen renoveras – ju förr, 
desto bättre!

 
Mats Gerdau, M,

Kommunstyrelsens ordförande 

Buss och Saltsjöbana till Slussen

”Mot oss står en 
opålitlig och allt 
mer splittrad op-
position.”

i 

, 

s 

Gerda Jetzkus Sundberg, 78 
år, bor i en trerummare på 
Atlasvägen, en väg hon i år 
bott på i 50 år. För fem år se-
dan ombildades fastigheten 
till bostadsrätter, och Gerda 
Jetzkus Sundberg såg chan-
sen att göra en investering.

I dag vill hon sälja lägen-
heten för att ha råd att göra 
det hon drömt om, innan 
hon blir för gammal för att 
orka. Hon drömmer om att 

resa, och att få besöka sin 
hemstad Hamburg.

– Jag kan inte unna mig 
det i dag, min pension räck-
er inte långt. Jag vill kunna 
få leva lite. Det är inga långa 
resor, men till bekanta i 
Ystad, Provence hade varit 
roligt, och Gotland har jag 
aldrig sett!

Men det är lättare sagt än 
gjort att få tag i en hyresrätt. 
Det var nära för Gerda, som

hade hittat ett 55-plusbo-
ende i Finntorp. Men före 
kontraktsskrivningen med-
delade bostadsförmedlaren 
att hon inte uppfyllde årsin-
komstkravet på strax över 
200 000 kronor.

”Blev så ledsen”
Gerda gav sig inte. En mäk-
lare hade värderat bosta-
den till det dubbla mot vad 
hon köpt den för, dessutom 
ställde en vän upp som bor-
genär för henne. Men det 
var fortfarande blankt nej.

– Jag blev så ledsen, jag 
hade redan börjat möblera 
lägenheten i mitt huvud. 
Hur många pensionärer har 
över 200 000 kronor i årsin-
komst? Jag har en granne 
som är tio år äldre än jag

han har försökt i flera år att 
få hyresrätt men inte klarat 
av inkomstkravet. Jag tyck-
er så synd om honom.

Gerda har även testat att 
söka trygghetsboende för 
65- och 75-plussare i Stock-
holm, då det inte finns någ-
ra i Nacka. Men då är kravet 
att den sökande måste vara 
skriven i Stockholm. 

”Bortglömd grupp”
I den vanliga bostadskön i 
Stockholm har Gerda svårt 
att konkurrera, fem år som 
registrerad medlem står sig 
slätt i konkurrensen.

– Hur man än vrider och 
vänder på det, så hamnar 
jag med ändan bak. Men jag 
tänker på alla pensionärer, 
vi är en bortglömd grup å

bostadsmarknaden. Vi har 
en fast pensionsgrundad in-
komst hela livet, borde inte 
det anses som säkert?

NVP är med när Gerda 
går in på Stockholms bo-
stadsförmedlings hemsida. 
Hennes ögon lyser upp när 
hon ser en hyresrätt i Stavs- 
näs, Värmdö. Men när hon 
tar fram miniräknaren kan 
hon bara konstatera att års- 
inkomsten inte räcker till, 
den här gången heller.

– Jag fick ja på en lägenhet 
i Rågsved, men då tackade 
jag nej. Jag vill bo i närheten 
av Nacka, så jag har nära till 
kyrkogården där min man 
ligger, och till mina nära och 
kära. Ibland tänker jag, var-
för blev det så här?

Hon är fast i sin bostadsrätt
Gerda Jetzkus Sundberg vill flytta – men pensionen räcker inte
SICKLA
Det talas ofta om hur svårt det är att gå från 
hyresrätt till bostadsrätt. För Gerda Jetzkus 
Sundberg, 78, är problematiken omvänd. Hon 
vill sälja och leva livet, men uppfyller inte bo-
stadsförmedlarnas inkomstkrav.

– Hur många pensionärer har över 200 000 
kronor i årsinkomst? säger hon.

”Jag tänker på alla pensionärer, vi är en bortglömd grupp på bostadsmarknaden”, säger Gerda Jetzkus Sundberg.    FOTO: ELISABETH UBBE

Naiv tro på samtal för 
att lösa bostadsproblem

NVP berättade 5 augusti om Gerda som tjänar för lite för att 
kunna få ett hyreskontrakt i Nacka.

• Valtider råder! Fler debattartiklar finns på sidorna 34-35





60-åring skars 
svårt med kniv 
VÄRMDÖ Två kvinnor i 
20- och 30-årsåldern ska ha 
knivskurit en 60-årig man i 
Stavsnäs svårt. Kvinnorna 
är nu misstänkta för försök 
till dråp alternativt grov 
misshandel. 

Larmet till polisen kom in 
klockan 06:28 på torsdags-
morgonen förra veckan. 
När polisen kom till platsen 
visade sig en 60-årig man 
ha skärsår i huvudet, och 
från händerna då han för-
sökt avvärja attacken. 

Enligt polisen ska de 
inblandade bo i samma 
område, men bakgrunden 
till attacken är fortfarande 
oklar. 

Åklagaren Daniel Strand 
ville i fredags inte gå ut 
med detaljer i ärendet:

– Jag kommer att vara 
väldigt förtegen. Annars 
finns risk för att bevismate-
rial förstörs, säger han.

Smällare utlöste 
stor polisinsats
VÄRMDÖ En grupp fri-
luftsmänniskor var ute och 
vandrade på Stora Sandön 
under fredagen. Då hörde 
de skottlossning. Larmet 
kom till polisen klockan 
18:10 och föranledde en 
stor polisinsats, där pi-
ketstyrkan och sjöpolisen 
ingick.  

Polisen hittade till en 
början inget som kunde sät-
tas i samband med skotten, 
och trodde att det kunde 
röra sig om tjuvjakt. Vidare 
efterforskningar visade 
senare att det var en familj 
som haft ett litet firande 
och tänt på några smällare. 
De är enligt polisen inte 
misstänkta för något brott.

Mopedist bröt 
benet i krock
NACKA En olycka mellan 
en bilist och en mopedist 
inträffade under förra 
onsdagskvällen på Skuru-
sundsvägen. 

Mopedisten bröt benet 
och fick föras till sjukhus. 
Polisen fick kännedom om 
olyckan klockan 19:01. Am-
bulans och polis var strax 
på plats och tog hand om 
mopedisten.
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NÄRINGSLIV 30-31
»Ingen hemlighet att det är vanligt kranvatten vi använder»

NOTERAT

HELGEN I 
KORTHET
SÖNDAG
08:56 En brand uppstår i ett 
grillkök på Skärgårdsvägen 
i Hemmesta och rädd-
ningstjänsten måste riva 
upp väggarna i släcknings-
arbetet. Enligt polisen har 
branden orsakats på grund 
av ett elfel.

NACKA
27 av Nackas försko-
lor har inte informe-
rat föräldrarna om 
vilka krav som de 
kan ställa på öppetti-
derna. 

En granskning 
kommunen gjort 
visar på brister hos 
framför allt mindre 
aktörer.

Mellan klockan halv sju på 
morgonen och klockan sex 
på kvällen ska varje försko-
la i Nacka vara öppen för de 
barn som behöver det.

Men informationen till 
föräldrar vad de kan begära 
är bristfällig på många håll, 
visar en tillsyn som Nacka 
kommun gjort. 

Enligt Susanne Arvids-
son, förskoleexpert, är an-
ledningen till kommunens 
granskning att man får up-
pemot tio samtal om året 
från föräldrar som är osäkra 
på vilka krav de kan ställa 
på en förskola.

– Många ringer innan 
sommarlovet inför att en 
förskola ska vara stängd. 
Andra ringer inför plane-
ringsdagar och en del upp-
lever att de möter motstånd 
om de vill ha tidig eller sen 
omsorg och känner sig ifrå-
gasatta. Enligt Nackas reg-
ler ska förskolorna erbjuda 
omsorg alla dagar, även vid 
planeringsdagar.

27 förskolor brister i info
Vid sin granskning av öp-
pettiderna har Susanne 
Arvidsson hittat brister i de 
verksamheter där en hu-
vudman driver bara en för-
skola.

Av 39 sådana förskolor i 
kommunen var det bara fem 
som gav den information 
kommunen tycker att de ska 
ge. 23 förskolor har nu fått 
en anmärkning för mindre 
brister och fyra har fått ett 
föreläggande på grund av 
allvarligare brister, enligt 
Susanne Arvidsson.

– På vissa hemsidor har 
det stått att förskolan är öp-
pen klockan 07-17 eller att 
har stängt ett antal dagar 
om året, för klämdagar el-

VÄRMDÖ
I förra veckan skulle 
ett första steg tas 
mot att skrota Värm-
dös kritiserade orga-
nisationsform. Men 
i sista stund drogs 
förslaget tillbaka.

Som NVP har berättat vid 
flera tillfällen har Värm-
dö kommuns organisation 

med en så kallad köp- och 
säljstruktur varit starkt ifrå-
gasatt. 

I korthet kan modellen 
förklaras med att en nämnd 
ansvarar för finansieringen, 
medan en annan ansvarar 
för utförandet. Bland annat 
har kommunens revisorer 
ansett att dubbla nämnder 
inom samma verksamhet 
lett till otydlig ansvarsfördel-
ning.

Inför kommunstyrelsens 
möte i förra veckan fanns, 
enligt uppgift till NVP, en 
bred uppgörelse om att 
avveckla organisations-
formen. 

Men punkten lyftes i sista 
stund bort från dagordning-
en av kommunstyrelsens 
ordförande Monica Petters-
son, M.

– Vi trodde att vi hade en 
överenskommelse mellan 

partierna. Om vi får chan-
sen att bilda majoritet efter 
valet är överenskommelsen 
vår utgångspunkt. Vi vill ha 
en politisk styrning som inte 
kostar skattebetalarna onö-
diga pengar, säger Annika 
Andersson Ribbing, S, op-
positionsråd.

Ville agera innan valet
Även Folkpartiets Anders 
Gullander var besviken:

– Det är väldigt synd att 
beslutet inte tas före valet. 
Det blir betydligt svårare ef-
ter, säger han.

Enligt S var även Monica 
Pettersson med på att skro-
ta styrformen, men tvinga-
des backa då hon saknade 
förankring för förslaget in-
ternt inom Moderaterna.

NVP har sökt Monica Pet-
tersson för en kommentar.

ANDERS MILDE

Förskolorna dåliga på att  
informera om öppettider

ler planeringsdagar. Det är 
en allvarligare brist. Skriver 
man att man har öppet 8-17 
men att föräldrar kan höra 
av sig om man har önskemål 
om andra tider, så är det en 
mindre brist. 

Kooperativ behöver råd
Bland de 24 förskolor som 
drivs av större bolag och 
kommunens 47 förskolor 
skiljer det sig något i infor-

mationen. Dessa har upp-
manats att se över informa-
tionen så att den blir likvär-
dig.
Vet vi varför en del av för-
skolorna brister?
– Ofta är det för att man in-
te förstår vikten av att vara 
tydlig, man kanske tänker 
att “det är klart att föräld-
rarna ska få ha barnen på 
förskolan när de behöver”. 
Man har inte tänkt igenom. 

Sen finns det också de som 
försöker påverka föräld-
rarna för att man inte ska 
behöva ta in vikarier. Man 
försöker hitta pedagogiska 
eller organisatoriska skäl 
för att slippa. Det blir krång-
ligt på något sätt.  

Det är oftast små verk-
samheter med en eller två 
barngrupper som inte lever 
upp till kravet. 

– I föräldrakooperativ är 

det ofta föräldrar själva som 
är huvudmän, och de be-
höver ofta råd och vägled-
ning som är en viktig del i 
utbildningsenhetens arbete 
med tillsyn. Vi har en god 
dialog med alla anordnare 
och jag är övertygad om att 
alla förskolor nu ändrar sin 
information till föräldrarna, 
säger Susanne Arvidsson.

LENNART SPETZ

NVP ENKÄT: Har du fått bra information om när din förskola är öppen?

Robert Sandberg med Leia, 
Björkhagen:
– Vi har fått bra informa-
tion om att förskolan är 
öppen från 06.30 till 18.30. 
Vi kommer nog att välja 
9 till 17. Jobben avgör, en 
lämnar, och en hämtar.

Gunilla Thörnqvist, Ham-
marby Sjöstad:
– Vi har fått bra information 
på vår kommunala förskola 
om att den är öppen 06.30-
18.00. Tidigare hade vi ett 
föräldrakooperativ som in-
te ville ha öppet så länge. Vi 
har tiderna åtta till 16, det 
som avgör är hur mycket vi 
kan pressa arbetstiderna. 

Mathias Svegréus, Sjöstaden, med Casper och Filippa:
– Vi fick information om att öppettiderna var från 06.30–18.30. Vi hade barnen på förskolan 
från klockan 8 till 16.30. Det var arbetstiderna som styrde.

 
FOTO: JENNY FREJING

Ingen skrotning av kritiserad styrform



25-åring slog 
pojke i ansiktet
HEMMESTA En 13-årig 
pojke misshandlades av en 
25-årig man i Hemmesta 
centrum på torsdagskväl-
len. Polisen beordrades till 
platsen klockan 18:05 och 
kunde konstatera att poj-
ken blivit slagen i ansiktet.
Enligt polisen ska allt ha 
börjat med en ordväxling 
mellan två gäng, när en 
tredje part lade sig i börja-
de en av dem dela ut slag. 
25-åringen är nu misstänkt 
för misshandel. 

Jobb kan räddas 
kvar på Djurö
DJURÖ Regeringen har nu 
beslutat att skjuta till 143 
miljoner kronor till Kustbe-
vakningen, enligt P4 Väster-
norrland. I våras varslades 
en stor andel av Kustbevak-
ningens personal, och fem 
tjänster riskerade att försvin-
na från Djurö. Anledningen 
var att Kustbevakningen 
skulle komma att sakna 133 
miljoner kronor i budgeten 
från 2016. Nu skjuter alltså 
regeringen till den summan, 
plus tio miljoner.

NOTERAT
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VÄRMDÖ
Under första halvåret 
har 826 fortkörare 
fångats på bild av 
fartkamerorna mel-
lan Mölnvik och Stav-
snäs. 

Surt för de som åkt 
fast – men enligt po-
lisen har dödsolyck-
orna upphört sedan 
kamerorna kom på 
plats.

Antalet hastighetsöverträ-
delser som fastnat på bild 
längs 222:an ökade ganska 
rejält jämfört med första 
halvåret 2013, då 675 fort-
körare registrerades. 

Däremot togs under 2012 
hela 974 bilder av fortköra-
re i Värmdö under årets för-
sta sex månader.

Tomas Samuelsson, tra-
fikutredare på Nackapoli-
sen, är övertygad av att ka-
merorna har haft betydelse 
för säkerheten på Stavsnäs-
vägen.

– Sedan kamerorna kom 
upp har vi inte haft en en-
da dödsolycka där. Innan 
de kom hade vi någon varje 
år. Och eftersom dödsfallen 
minskat tycker jag folk får 

finna sig i kameraövervak-
ningen.

Men Tomas Samuelsson 
är inte odelat positiv till 
övervakningsmetoden, utan 
föredrar egentligen ”face to 
face-mötet” som sker vid en 
vanlig hastighetskontroll. 
Anledningen är att de ärliga 
åker fast – medan de som 
vill ta en rövare lättare kan 
komma undan.

– Tendensen i samhället 
är mer och mer att man in-

te erkänner något om man 
tror det finns en chans att 
komma undan, säger Tomas 
Samuelsson.

Svårt att identifiera
Erkänner föraren direkt 
hanteras ärendet av enhe-
ten för automatisk trafik-
säkerhetskontroll i Kiruna. 
Uppstår en tvist eller andra 
oklarheter kopplas den lo-
kala polismyndigheten in 
för vidare utredning.

I de fall polisen kan iden-
tifiera föraren genom att 
jämföra passbild med bilden 
från fartkameran är saken 
klar. Är bilden av den miss-
tänkta fartsyndaren otydlig 
blir jobbet genast svårare.

Det är dessutom polisen 
som har bevisbördan. I de 
fall ägaren inte själv kört bi-
len kan det vara än svårare 
att hitta förövaren. Ägaren 
är nämligen inte skyldig att 
berätta vem som lånat bilen.

Samma procedur gäller om 
det är en bil som är registre-
rad på ett företag.

– En del företag har som 
policy att inte lämna ut upp-
gifter om vem som kört, 
medan andra företag tycker 
det är självklart att deras an-
ställda ska vara laglydiga och 
har precis motsatt policy, sä-
ger Tomas Samuelsson.

De tio fartkamerorna 
längs 222:an är de enda i 
Nacka och Värmdö. Tidiga-
re fanns fartkameror i Södra 
länken, men de har plockats 
ner eftersom den dåliga luf-
ten i tunneln smutsade ner 
kamerorna och gjorde bil-
derna svårtydda.

ANDERS MILDE

1156 Tappström-Brom-
maplan
912 Stockholm-Vårsta
860 Ösmo-Vårsta
826 Mölnvik-Stavsnäs
805 Ladvik-Vaxholm

Siffrorna gäller antalet 
fortkörare som registre-
rats första halvåret 2014 i 
Stockholms län.

KÄLLA: POLISEN

Här fotades 
flest fortkörare

826 förare fångade av kameror

826 fortkörare har fångats på bild på Stavsnäsvägen första halvåret.           FOTO: JENNY FREJING



Kryssa Per-Olof Fransson.
Bostad åt alla.

Trängde sig  
in och slog
VÄRMDÖ Sent på torsdags-
kvällen trängede sig två 
personer in i en bostad på 
Värmdö och misshandlar 
en person. Två unga män, 
22 och 25 år, är misstänk-
ta för misshandel, grov 
misshandel, hemfridsbrott, 
utpressning och grov ska-
degörelse. 

Enligt polisen ska män-
nen ha tagit sig in i bosta-
den och hotat en man och 
en kvinna i 50-årsåldern, 
och två personer i 30- och 
20-årsåldern. En av dessa 
ska ha misshandlats av 
de misstänkta, samtidigt 
som männen uttalat flera 
hot. Händelsen inträffade 
klockan 22:15 på torsdags-
kvällen.

Misstänks  
för grovt rån
DJURÖ NVP skrev i förra 
veckans tidning om att poli-
sen inte ville gå in på detal-
jer om varför de torsdagen 
den 7 augusti spärrade av 
vägbanan på Skurubron. En 
händelse som först rubric-
erades som inbrott, visade 
sig senare handla om grovt 
rån. En pojke i 15-årsåldern 
hade blivit rånad i sitt hem 
på Djurö i Värmdö. En 
vecka efter händelsen greps 
en person, född 1989, miss-
tänkt för grovt rån. Enligt 
polisen mår 15-åringen ef-
ter omständigheterna bra.

NYHETER
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NOTERAT

Mest läst på  
NVP.se (15-22/8)
1. Bussar riskerar välta 
från väg
2. Pojke omringades av 
gäng – länsades på mobil 
och pengar
3. Misshandlad på golf-
klubb
4. Nybygget anmäls: ”Jät-
tetråkigt”
5. Nacka får anropsstyrd 
närtrafik

”Snudd på 
PR-proffset Staffan Dopping  

Vi bryr oss.
Vi tar ansvar.

Bästa skolan 
för alla barn
Cathrin Bergenstråhle 
och Mats Gerdau
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VI VÄLJER FLER
LÄRARE I
KLASSRUMMEN.

INTE FLER
SKATTESÄNKNINGAR.

Annika Andersson Ribbing
Sandro Wennberg
Karin Aaseby
Mikael Lindström
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Ina In
Ununger
nunger

MicaMica 
NordstrNordstrtrömömö

Alla behövs 
på Värmdö

VALAFFISCHER NACKA

VALAFFISCHER NACKAVALAFFISCHER VÄRMDÖ

Dopping: Det låter som 
om det ska stå två eller tre 
lärare i samma klassrum, 
men de menar väl färre 
elever i varje klass?

Dopping: Ser ut som ett 
montage. De tre känns som 
platta pappfigurer. Och jag 
har svårt för parollen ”när-
odlad politik”.

Dopping: Loggan för parti-
et ser ut som en gigantisk 
kampanjknapp på hennes 
blus. Nej det här var gan-
ska beige.

Dopping: Hög C-känsla i 
kombinationen grönt och 
vitt, men något politiskt 
budskap om vad partiet vill 
med Värmdö får vi inte.

Dopping: 
I prakti-
ken ingen 
politisk 
substans 
i valaffi-
schen för 
Stefan 
Dozzi. 
Per-Olof 
Fransson 
ser lite 
för nöjd 
ut, en del 
kan nog 
tycka 
att han 

ler på ett sätt som kan 
upplevas överlägset eller 
självgott.

Dopping: Grafiskt ren och 
tilltalande, men det är nog 
fler än jag som undrar om 
inte ett socialdemokratiskt 
slagord irrat sig in.

Dopping: ”Vi bryr oss. Vi 
tar ansvar.” Om vad då? 
För vad då? Och vad vill ni, 
vart vill ni föra Nacka? en 
valaffisch som inte säger 
någonting.

Dopping: Mesta intrycket 
av affischen är ungefär: 
Vi är rätt självsäkra men 
också snälla och justa per-
soner. Vi kan det här med 
att styra en kommun.

Dopping: Inte spännande, 
men klar! En ovanligt politisk 
valaffisch med konkretion. 
Inga smilande, uppsminka-
de politikeransikten här 
inte.

NACKA/VÄRMDÖ
NVP lät PR-konsulten 
Staffan Dopping be-
döma lokalpartiernas 
valaffischer. Han var 
inte överväldigad.
Strategierna varierar när 
det kommer till valaffischer 
med tydlig lokal förankring. 
Somliga partier satsar brett 
och stort, andra inte alls.

”En viktig möjlighet”
Miljöpartiet har exempelvis 
inga för Nacka och Värmdö 
unika valaffischer.

– Det är möjligt att det 
kommer senare i valrörel-
sen, men hittills har vi inte 
haft det och vi hade det inte 
i förra valrörelsen. Vi an-
vänder oss av riksaffischer-

na även lokalt, men affi-
scherar överhuvudtaget in-
te mycket eftersom det skrä-
par ner. I somliga fall utgör 
affischerna även trafikfara, 
säger Max Ljungberg, oppo-
sitionsråd Värmdö.

KD i Värmdö utmärker 
sig lokalt med att två repre-
sentanter, Stefan Dozzi och 
Per-Olof Fransson, kör per-
sonvalskampanjer.
Går det därmed att ana en 
intern maktkamp i KD?

– Nej, vi har full samsyn, 
men det är högt i tak och en 
rikedom att flera kan gå ut 
och driva sina frågor. Det 
står medlemmarna fritt att 
välja, säger Stefan Dozzi.

Lokala jättar på af-
fischscenen är inte över-
raskande Moderaterna och 

Doppings domar – experten kommentarer lokala valaffischer
VALAFFISCHER VÄRMDÖ

Nackabon Staffan Dopping, 58, är känd för sina många journalistjobb i   
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meningslöst”
 imponeras inte av lokala valaffischer 

MELLAN 
STORSTAD & 
SKÄRGÅRD!

LÅT NACKA FÖRBLI

Nacka

Dopping: De tre perso-
nerna ser väl inte alldeles 
bekväma ut på bilden, men 
en klar och enkel valaffi-
sch. Bättre skolor i Nacka. 
Rakt och enkelt.

Dopping: Man blir nästan 
lite häpen när SD har en 
affisch som varken nämner 
invandring eller svenskhet. 
Grafiskt snygg, men snudd 
på meningslös.

 Staffan Doppings kommentarer 
om valaffischerna är nerkortade. Läs 

hans fullständiga analyser på NVP.se

»De kunde ha förde-
lat sminket jämnare«

  tv och radio. Sedan 2011 är han PR-konsult på K-Street Advisors.  FOTO: JENNY FREJING

Socialdemokraterna. Enligt 
Daniel Kinnerup, politisk 
sekreterare för M i Nacka, är 
det betydelsefullt för partiet 
att synas längs vägar och lo-
kala knutpunkter.

– Affischerna är en viktig 
möjlighet att sprida bud-
skap och få ansikten att bli 
igenkända, säger han. 

NVP lät PR-strategen 
Staffan Dopping, Nackabo 
sedan 20 år, syna det loka-
la affischutbudet. Läs hans 
kommentarer här intill.

INGEMAR LUNDIN

Fotnot: I Värmdö använder 
FI, SD och V partiernas riks-
affischer. Det samma gäller 
för V i Nacka. FP i Värmdö 
var förra veckan inte klara 
med sina lokala affischer.

VALAFFISCHER NACKA



Tanken på att staten går in 
och tar över arbetet med 
detaljplanen väcktes av de 
båda oppositionsledarna i 
Värmdö och Nacka, Annika 
Andersson Ribbing, S, och 
Khashayar Farmanbar, S, i 
en debattartikel i NVP i juni. 

När sedan de politiska 
ledningarna för Värmdö, 
Nacka, Stockholm och 
landstinget (samtliga mo-
deratledda) presenterade 
en tvåterminalslösning kom 
kritiken från S, i både Nacka 
och Värmdö, omgående.  
Förslaget anklagades för att 
ha föregåtts av hemlighets-
makeri. 

Stöd från flera håll
Nyligen meddelade Center-
partiet och Miljöpartiet att 
även de kan tänka sig att 
ställa sig bakom S-kravet. 
Sedan tidigare har även 
Folkpartiet beslutat sig för 
att stödja kravet.

För Annika Andersson 
Ribbing och S är det nu dags 
att bekänna färg och göra 
allvar av sitt förslag.

– Vi kommer ställa frågan 
till de andra partiledarna 
om de är beredda att stöd-
ja ett planföreläggande och 
lägga det som en skarp skri-
velse så fort det ges tillfälle, 
säger hon.
Vad skulle staten kunna 
göra bättre, menar du?

– De skulle kunna planera 
så att kollektivtrafikfrågan 
inte försvinner. Vi lägger 
oss inte i om Stockholm vill 
bygga 27 våningar eller två 
våningar, om de vill byg-
ga i betong eller i glas. Vi 
vill säkerställa att våra ar-
betspendlare kan ta sig till 
Slussen utan försämrade 
restider.

”Kraftig markering”
Att staten skulle vara bättre 
lämpad än kommun- och 
landstingskollegorna att 
driva frågan tror dock inte 
Anders Gullander, FP. 

– Nej, men så länge Stock-
holm inte kan presenterar 
en färdig helhetslösning så 
måste man tillgripa det här. 
Det är en kraftig markering 

som sällan har tillämpats.
Kan det innebära en risk 
för ytterligare förseningar 
om staten tar över planfö-
reläggandet?

– Om det fördröjs ett 
kvartal, ett halvår eller ett 
år, jag kan inte värdera det. 
Men vi pratar om miljarder 
i pengar och tusentals tim-
mar i längre restid om da-
gen, som våra arbetspend-
lare riskerar få om vi inte 
löser det här på ett schysst 
sätt, säger Annika Anders-
son Ribbing.

S i Stockholm har sagt att 
man vid ett maktskifte inte 
kommer att riva upp Slus-
senplanen, men däremot 
att det kan komma föränd-
ringar inom den befintliga 
planen.

Lägger sig inte i detaljer
Mats Gerdau, M, kom-
munstyrelsens ordförande 
i Nacka, har i intervjuer i 
NVP och i uttalanden på so-
ciala medier påpekat att det 
finns ett förslag till lösning 
för busstrafiken. Han har 

också efterfrågat konkreta 
förslag till lösningar från 
oppositionen. 

Anders Gullander kan in-
te riktigt säga hur hans hel-
hetslösning för bussfrågan 
till och från Slussen skulle 
se ut.

– Vi lägger oss inte i hur 
det ser ut, om man byg-
ger enligt plan A, B, C eller 
D eller vad man väljer att 
kalla det, det enda vi kräver 
är att vi inte får minskade 
bussmöjligheter in till Slus-
sen, säger han.

Samtidigt har Monica Pet-
tersson, M, i intervjuer sagt 
att hon kan garantera att 
bussarna från Värmdö kom-
mer gå ända in till Slussen.

– Ingen kan garantera det 
förrän planerna har fått fullt 
godkännande, säger Anders 
Gullander.

Tas upp i fullmäktige
Om mindre än en månad är 
det riksdagsval. Enligt opi-
nionsundersökningar är det 
inte helt otänkbart att det 
blir någon form av S-ledd 
regering. Enligt Annika An-
dersson Ribbing spelar ett 
regeringsskifte ingen roll 
för deras försök att få till ett 
statligt planföreläggande.

– Oavsett om det blir en 
S- eller M-regering kom-
mer vi verka för att det ska 
hanteras av regeringen. 
Stockholm har förbrukat 
förtroendet när man startar 
bygget av Slussen utan att 
ha lösning för kollektivtrafi-
ken klar, säger hon.

Enligt jurister på reger-
ingskansliet är den här ty-
pen av statligt ingripande 
ovanliga. 

Frågan om att gå fram 
med en skrivelse till reger-
ingen ska upp i fullmäktige 
på onsdag, 27 augusti.

ERIK LJONES
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VI TAR EMOT DIN MATTA FÖR KEMTVÄTT
NACKA FORUM, gamla delen. PLAN 2 (brevid Clas Ohlson). TEL 08-718 50 75

info@kubo.se  www.kubo.se

VI BYTER 
SORTIMENT 
I BUTIKEN

Hjälp oss tömma den!

50%
på alla mattor i butiken

(Gäller ej beställningsvaror)

”Stockholm har förbrukat förtroendet”
VÄRMDÖ
S i Värmdö har nu lyckats få med sig såväl 
Folkpartiet som Miljöpartiet på att staten ska 
ta över arbetet med ett planföreläggande för 
Slussen. Därmed finns det en majoritet bak-
om förslaget. Så vad händer nu?

Kritiken mot Slussen har förenat partier över blockgränserna i Värmdö. Annika Andersson 
Ribbning, S, och Anders Gullander, FP, tycker att det är dags för regeringen att över ansvaret. 
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Villor &
småhus

499 st

V

Villor &

småhus

159 st
V

Bostadsrätter
393 st

Bostadsrätter

157 st

Hyresrätter

73 st

Hyres-
rätter

76 st

Så mycket har byggts
de senaste fem åren

Andelen hyresrätter fortsätter att halka efter, det visar siffror som SCB tagit fram på uppdrag av Vänsterpartiet. I Nacka är åtta procent av alla bostäder som 
byggts de senaste fem åren hyresrätter. I Värmdö var andelen 19 procent. Under flera år i den undersökta perioden byggdes dock inte en enda ny hyresrätt.  

 GRAFIK: TT NYHETSBYRÅN



Stor skoldebatt 
inför valet
NACKA Lärarförbundet i 
Nacka arrangerar 4 septem-
ber en stor utfrågning och 
debatt om skolan i stadshu-
set. Enligt Lärarförbundets 
lokalordförande Birgitta 
Valham kommer en viktig 
fråga till politikerna bli hur 
de tänker täcka upp för det 
stora antal lärare som snart 
går i pension. 

Skoldebatten hålls i 
Nackasalen, är öppen för al-
la och pågår mellan klockan 
18.30 och 20.00.

Krävs på vite för 
olovligt bygge
VÄRMDÖ Bygg- och miljö-
kontoret i Värmdö har bett 
mark- och miljödomstolen 
döma ut ett vite på 50 000 
kronor mot en fastighetsäga-
re på Skärmarö. Fastighets-
ägaren fick strandskyddsdis-
pens i efterhand för en olov-
lig brygga – men kommunen 
krävde att bryggdäcket 
skulle avlägsnas.

Men efter en inspektion i 
början av augusti konstate-
rades att däcket fortfarande 
fanns kvar.

NOTERAT
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NACKA/VÄRMDÖ
Nacka och Värmdö 
har stora byggplaner 
för framtiden. Men 
de senaste fem åren 
har byggandet varit 
skralt – inte minst 
när det gäller hy-
resrätter. Det visar 
siffror som SCB tagit 
fram på uppdrag av 
Vänsterpartiet.

Två kommuner i länet, Dan-
deryd och Salem, har inte 
byggt en enda hyresrätt un-
der den senaste femårspe-
rioden. Riktigt sådan stiltje 
har det inte varit i Nacka 
och Värmdö, men 76 res-
pektive 73 byggda hyresrät-
ter är inget facit som impo-
nerar på V.

– Det är ganska uselt. Vi 
har haft synpunkter på bo-
stadsbyggandet både när 
det gäller den totala voly-
men och andelen hyresrät-
ter, säger Rolf Wasteson, 
gruppledare för Vänsterpar-
tiet i Nacka, som vill bygga  
3 000 nya hyresrätter de 
kommande fyra åren.

Hans gruppledarkollega 
i Värmdö, Mats Skoglund, 
instämmer i kritiken och vill 
också se en offensiv sats-
ning.

– Vi vill bygga 500 hy-
resrätter varje år tills bo-
stadskön är borta. Nu står 
nästan 6 000 i bostadskön, 
så det kommer att ta tid. Nu 
när det ska byggas väldigt 
mycket i Gustavsberg, så vi 
vill att många ska vara hy-
resrätter, säger Mats Skog-
lund.

”Många planer”
Monica Pettersson, M, kom-
munstyrelsens ordförande 
i Värmdö lovar ett ökat bo-
stadsbyggande. Andelen hy-
resrätter kommer däremot 
att bli relativt intakt:

– Vi har många planer på 
gång för bostadsbyggandet. 
Klart vi önskat att vi hade 
byggt mer den här perioden. 
Sen att det är 19 procent 
hyresrätter ligger ungefär i 
paritet med de önskemål vi 
har om Porslinskvarteret i 
Gustavsberg, där vi vill att 
det ska vara ungefär 20 pro-
cent hyresrätter.
V tycker att ni skött er 

dåligt och att 19 procent 
hyresrätter är alldeles för 
lite.

– Det får stå för dem, det 
är deras tyckande.

Vill ha eget bostadsbolag
I Nacka har V tillsammans 
med S vid upprepade tillfäl-
len genom åren ställt krav 
på att kommunen på nytt 
bildar ett eget bostadsbolag. 
Ett förslag som Rolf Waste-
son tycker är mer aktuellt 
än någonsin, med tanke på 
den stora byggboom som 
väntar. 

– Mycket ska byggas på 
kommunal mark, det gör att 
spelrummet för ett kommu-
nalt bostadsbolag har blivit 
annorlunda. Det innebär 
också att det går att ställa 
rimliga krav på hyresgäster-
na, säger Rolf Wasteson.

Att kommunstyrelsens 
ordförande Mats Gerdau, 
M, lovat att en tredjedel av 
de 13 500 bostäder som ska 
byggas till tunnelbanan ska 
bli hyresrätter törs han inte 
lita på.

– Inte med tanke på hur 
det sett ut de senaste man-

datperioderna. Men lyckas 
man med det är jag den för-
sta att gratulera.

Mats Gerdau tycker att 
V i Nacka oftast motsatt sig 
nya byggplaner och kommit 
med ytterst få egna förslag. 
Han tror att den planerade 
utbyggnadstakten på 1 000 
lägenheter per år kommer 
att gynna andelen hyresrät-
ter. 

Enligt Gerdau är intresset 
redan nu stort från byggbo-
lagen.

– Att vi ska bygga mycket 
gynnar andelen hyresrätter. 
De som bygger bostadsrätter 
vill ofta inte få ut för många 
på samma gång eftersom det 
påverkar priserna. 

”I byggherrarnas fickor”
Ett kommunalt bostadsbo-
lag anser han inte nödvän-
digt:

– Det är varken ett bra 
sätt att få fler hyresrätter el-
ler låga hyror. Subventioner 
hamnar bara i byggherrar-
nas fickor, om inte V menar 
att skattebetalarna ska stå 
för kostnaden? 

ANDERS MILDE

Svagt facit för hyresrätter 
– V kräver en rejäl ökning

Under de senaste fem åren har knappt 150 nya hyresrätter 
byggts i Nacka och Värmdö. Vissa år inga alls. Ett alldeles för 
svagt facit tycker Vänsterpartiet.  ARKIVFOTO: RYNO QUANTZ
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varmdo.vansterpartiet.se  

Diktläsning och diskussion med poeten Jenny Wrangborg 
på temat arbetslivets villkor och miljö/konsumtion. 
Ekologiskt kaffe/the serveras
Plats: Gustavsbergs Porslinsmuseum i hamnen
Dag och tid: onsdag den 3 september klockan 18.00
Fri entré.

 Välkomna!

Poeten Jenny Wrangborg 
läser egna dikter

SKÄRGÅRDEN
Stora delar av 
skärgården är in-
te sjömätta sedan 
1800-talet.

Nu uppmanas 
allmänheten att för-
bättra framtidens 
sjökort.

– Det finns nog en 
hel del kvar att luska 
reda på, säger Daniel 
Lindblad, Sjöfartsver-
ket.

45 procent av det svenska 
havsområdet är sjömätt 
med moderna metoder.

Övriga 55 har mätts med 
äldre tillvägagångssätt som 
handlod, eller inte alls. Och 
eftersom mätningarna gjor-
des för över 100 år sedan – 
lååångt innan GPS:en fanns 
i var mans hand – är posi-
tioneringen av grund, brän-
ningar och andra hinder in-
te alldeles tillförlitlig. 

Farlederna avfilmade
Tiden är med andra ord hög 
för att uppdatera svenska 
sjökort. Ett arbete som Sjö-
fartsverket under tre år ta-
git fritidsseglarnas hjälp till 
att utföra, genom tävlingen 
Ökända grund (se faktaru-
ta), där allmänheten upp-
manas föra ökända vatten-
hinder till ytan. 

– Våra stora farleder är i 
princip avfilmade och där 
har vi full koll i form av 
3D-kartor. Men det är inga 
hemligheter att vattnet ut-
anför farlederna, särskilt 
grunt skärgårdsvatten, inte 
är uppmätt med moder-
na metoder. Vissa av mät-
ningarna är från slutet av 
1800-talet och på en del 
håll har man missat helt och 
hållet. Det här är ett sätt 
att få kunskap om sådana 
hinder som är bökiga för 
fritidsseglare, säger Daniel 
Lindblad, pressansvarig Sjö-
fartsverket.

Kan vara dammkorn
Enligt Niklas Hammarkvist, 
nautisk redaktör på Sjöfart-
sverket, har årets kampanj 
redan genererat mellan 70 
och 100 rapporter. En hög 
siffra, med tanke på att täv-
lingen pågår september ut. 
Alla rapporter resulterar 

dock inte i ändringar på sjö-
korten. Först genomförs en 
okulär kontroll, där flygbil-
der från Lantmäteriet gran-
skas.
Ni åker alltså inte ut och 
kontrollerar på plats?

– Nej, det har vi inte eko-
nomiska resurser för att 
göra. Men flygbilderna är 
mycket detaljerade och vi 
har inga skäl att misstro 
rapporterna, säger Niklas 
Hammarkvist.

Värt att notera är att jus-
teringarna av sjökorten inte 
bara rör okända grund, utan 
även hinder som blivit obso-
leta, exempelvis elledningar 
som tidigare blockerat farle-
den, men som plockats bort. 

Det kan även handla om 
sjömärken som slitit sig och 
saknas. 

I somliga fall är markera-
de grund inte grund, utan 
dammkorn som smugit sig 
in när man kopierat gamla 

Ungefärlig plats Koordinater Ändring 
Farfarsgrund  59 17.66, 18 53.02 Nytt grund utmärkt
Farfarsgrund 59 17.68, 18 53.10 Nytt grund utmärkt
Vildgrytan 59 17.75, 18 52.72 Nytt grund utmärkt
Hölö  59 16.74, 18 42.58 Mast borttagen
Gråskärsfjärden 59 16.97, 18 49.08 Nya grund utmärkta
Koholmen 59 15.10, 18 45.11 Nytt grund utmärkt
Lökaö  59 25.35, 18 54.44 Sten utmärkt
Möja  59 23.75, 18 56.39 Plats för häll justerad

FAKTA: SJÖFARTSVERKET

Färska sjökortsändringar i Värmdö

Havets dolda faror  
Tävling uppmanar allmänheten att rapportera  

Olycka på Norrö, utanför 
Möja, 2007.  FOTO: POLISEN
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tryckplåtar och plastfilmer. 
– Det är för tidigt att säga 

vad årets rapporter resulte-
rar i för ändringar, men vad 
gäller Värmdö skärgård gav 
kampanjen i fjol i åtta änd-
ringar (se faktaruta), säger 
Niklas Hammarkvist.

Kustbevakningschefen 
Ulrik Nielsen uppmuntrar 
initiativet, men upplever 
samtidigt grundstötningar 
som ett allt ovanligare pro-
blem.

– Det var mer förr. Jag 
tror det har att göra med 

de elektroniska hjälpmedel 
som finns. Vanligare ut-
ryckningar för oss är båtar 
som åkt upp på land och lik-
nande, men det beror på att 
de åkt i mörker eller varit 
onyktra, säger han.

”Har varit bra snurr”
Oavsett den reella faran 
menar Sjöfartsverket att in-
tresset att bidra är mycket 
stort, bland annat på grund 
av egna bistra erfarenheter.

– Det har varit bra snurr 
både första året och förra 

året, då sammanlagt 270 
tips kom in. Det finns en 
stor vilja bland fritidsseglar-
na att hjälpa till. Har man 
nån gång gått på grund, så 
vill man hjälpa andra att 
undvika, säger Daniel Lind-
blad.
Börjar inte de okända 
grunden ta slut efter två 
års efterlysningar?

– Nej det finns nog en hel 
del kvar att luska reda på. 

INGEMAR LUNDIN

ingemar.lundin@nvp.se

ska upp till ytan
  ökända grund – sjökorten över 100 år gamla

SjöSjöSjöS farfarfartsvtsvtsvss erkerkerket et et uppuppupppmanmanmanar ar a
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raprapapporpoporterterterere a ta ta ta idiidid gargargare ie ie intentente 
karkarkartlatlatlagdagdagda vavavattettettettenhinhinhindendender. r. rrr
DetDetDet gågågår är är ääävenvenven atatatt kt kt kontontontaktaktaktaa a
StoStoStockhckhckholmolmolmo rararaadiodiodiod påpåpå tetetelelelel --
fonfonfon 080808-50-50-506 66 66 622 22 22 70.70.70. 
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Öppet hus 30 augusti! 

VÄLKOMMEN! 
www.boofolketshus.se

Prova på att spela oljefat och kursinformation 
från musikskolan Musikania kl 11-13.30 
Prova på instrument och kursinformation 
från Östermalms Enskilda Musikskola kl 11-13.30
Tyck till om Orminge Karneval 
med karnevalsgeneralen 

NACKA DANS & TEATER 
Prova på bild, dans och teater
Träffa lärare och korta shower
Boo Folkets Hus: 13.00-16.00
Älta kulturknut: 12.00-14.00
Dansstudion Alphyddan: 11.30-14.00
Detaljerat program: www.nackadansoteater.se

FOLKANS FRITIDSGÅRD 
Prova på verksamhet för ungdomar kl 13-16
Café Zebra – bjuder barn och ungdomar på korv 
Pärlplattor - utställning och prova på
Scen 1  - intervjuer, filmer och foton 
från vårturnén med unga artister
Prova på BMX och skateboard i Betongparken 
vid Myrsjö kl 13-17
Instruktion och utrustning finns. Grill & musik.

Ivar Fors, kyrkogårdschef för Boo Församling, tycker att den nya ceremonilokalen påminner om operahuset i Sydney.                      FOTO: JENNY FREJING
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BOO
Berget är sprängt, 
och Duvan har lan-
dat. Boo kyrka är en 
av få församlingar 
som har en helt egen 
ceremonilokal för 
icke-kristna begrav-
ningar. I veckan in-
vigs nybygget.

– Vi har fått jätte-
många reaktioner, 
framför allt positiva, 
säger kyrkogårds-
chefen Ivar Fors.

Det var när arkitekten Åsa 
Flarup-Källmark började 
rita ceremonilokalen, som 
ligger intill Boo Kyrka, som 
hon upptäckte att byggna-
den uppifrån liknade en 
duva. 

–  Jag följde nivåkurvor-
na, och plötsligt blev det 
som en duva som lägger sig 
med huvudet under ving-
arna. Duvan blev arbets-
namnet för huset, berätta-
de arkitekten för Svenska 
Kyrkans tidning Ducatus i 
juni.

När NVP träffar kyrko-
gårdschefen Ivar Fors är det 

bara en dryg vecka kvar till 
att ceremonilokalen invigs. 
Och han tycker att symboli-
ken med en duva är fin, och 
väldigt passande.

– Duvan står för frid och 
frihet, det är en symbol som 
inte har med någon specifik 
tro att göra, säger han. 

För det är just vad kyr-
kogårdschefen vill att cere-
monilokalen ska förmedla. 
Platsen ska upplevas neu-
tral, och begravningarna 
ska kännas värdiga och fi-
na.

Finns ett stort behov
– Vi har känt att det finns 
ett stort behov för en så-
dan här lokal. Allt fler läm-
nar Svenska kyrkan och de 
borgerliga begravningarna 
ökar. Vi har fått jättemånga 
reaktioner, framför allt po-
sitiva. Speciellt från de som 
inte är medlemmar i Svens-
ka kyrkan, säger han.

Men det finns också an-
dra skäl till varför byggna-
den uppfördes nu. Orsaken 
är att Svenska kyrkan fått i 
uppdrag av regeringen att 
ta hand om begravnings-
verksamheten för alla med-
borgare.

Dessutom har kraven på 

snabbare handläggning 
skärpts. Tiden på två må-
nader, från dödsfall till be-
gravning, har sänkts till en 
månad. Kapaciteten för att 
ta emot fler avlidna har där-
för ökat. 

I den nya byggnaden 
finns en bisättningslokal 
som har plats för 20 kistky-
lar, mot tidigare två. Boo 
församling siktar också på 
att ha öppet alla vardagar 
i veckan för borgerliga be-
gravningar. 

Ceremonilokal ovanligt
Tidigare har de borgerliga 
begravningarna bara ägt 
rum på onsdagar i gravka-
pellet.

– Det är väldigt få försam-
lingar som byggt som vi. 
Jag känner till att liknande 
gjorts i Österhaninge, Täby 
och Gävle. Men det skulle 
behövas många fler, säger 
Ivar Fors.

Förutom en duva, påmin-
ner byggnaden även om nå-
got annat. 

– Det liknar operahuset 
i Sydney. Det är verkligen 
fint, en pärla, säger Ivar 
Fors.

GUSTAV GRÄNDEBY

gustav.grandeby@nvp.se

Begravningsceremoni – för alla

Kostade 40 miljoner att bygga
• Byggnaden innehåller 
en ceremonilokal som 
har plats för 70 personer. 
Dessutom finns det ett 
läktarplan och en bi-
sättningslokal. Totalt är 
byggnaden 800 kvadrat-
meter.
• Inredningen består av 
katafalk, officiantbord och 

ljusstakar. Ceremonilo-
kalen har även utrustats 
med ljudanläggning och 
en projektor som bland 
annat kan användas till 
att visa upp skeenden från 
den avlidnas liv.
• Ceremonilokalen är i 
första hand till för begrav-
ningar, men ska också 

kunna användas av Boo 
församling och vara öp-
pen för allmänheten, som 
exempelvis vid konserter 
eller under föredrag.
• Byggnaden kostade 40 
miljoner att bygga. Det är 
de statliga begravnings-
avgifterna som ska betala 
tillbaka lånet.

Ivar Fors visar var katafalken och officiantbordet ska stå. 
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Institute
af Lärande
Utbildar Undersköterskor i

Fisksätra och Nacka Strand

Bästa KomVux-Utbildningen
För andra året i rad, får skolan högsta betyg av 
alla KOMVUX-skolor i Stockholm och Nacka.
Du kan läsa mer om vår höga kvalitet på vår 
hemsida

Börja när du vill
Kursstart varje vecka

Distans- & Klassrumsundervisning

tel: 08 - 410 58 320
www.institute-af-larande.se

Anmäl dig Nu!

Du får gratis lånelitte
ratur 

under hela studietiden

Smaka på Värmdö

Arr.: Wermdö hushållningsgille, LRF Värmdö, Leader UROSS i samarbete med Gustavsbergs och Ingarö församlingar

-  En utställning om Värmdös bönder och gårdar, 
i synnerhet, och lantbruk i allmänhet. 

Utställning i Kyrkettan, Gustavsberg Mån-fre 9-17

NACKA/VÄRMDÖ
En snabbgående 
pendelbåt som kan 
drivas av el kommer 
att prövas nästa 
sommar. Nacka blir 
ett av stoppen för 
provturen.

Även i Värmdö 
finns nya förhopp-
ningar om pendeltra-
fik till sjöss.
Det är alliansen i landsting-
et som kommit överens om 
att satsa en miljon kronor 
på att testa den snabbgåen-
de pendelbåten. Färjan är 
byggd på ett varv i Baltikum 
och ska levereras till Hol-
land, men dessförinnan gör 
den ett stopp i Stockholm.

Båten kommer nästa 
sommar att provköras från 
Vaxholm och Ekerö in mot 
Stockholm. Karl Henriks-

son, KD, är gruppledare i 
landstingets trafiknämnd 
och tror att färjan, som går 
i cirka 30 knop, kommer att 
kunna halvera restiderna.

– Från Vaxholm kommer 
ett stopp att ske i Gåshaga 
och ett någonstans i Nacka. 
Det vi vill göra nästa år är 
att testa tekniken och se om 
det går att köra snabba bå-
tar med gott miljöresultat, 
bland annat avseende vågs-
vall och buller, säger han.

Vill få linje från Värmdö
Under provturerna kommer 
båten inte att ha några rese-
närer ombord. Men skulle 
försöket slå väl ut tror Karl 
Henriksson att det kan öpp-
na nya dörrar för kollektiv-
trafik till sjöss.

– Jag tror tidsfaktorn är 
jätteviktig för kollektivtra-
fik på vatten. Skulle det gå 
snabbare att ta sig fram på 

vattnet än landvägen tror 
jag att vi kan locka även mer 
långväga pendlare.

En som länge jobbat för 
en satsning på pendelbåtar 
är Värmdöcenterns Hans 
Lindqvist. Han är positiv till 
KD:s initiativ i trafiknämn-
den och skulle gärna se en 
pilotlinje – med resenärer 
ombord – från Värmdö. 

Inte minst de förväntade 
prövningar Slussenbygget 
kommer att bidra till tycker 

han gör en dylik satsning 
extra aktuell.

– Motivet för att satsa på 
pendelbåtar är dubbelt så 
starkt nu som för bara något 
år sedan, säger Hans Lind-
qvist.

Han föreslog redan för-
ra året att Värmdö skulle 
anmäla intresse till lands-
tinget om en pilotlinje. Den 
gången blev det inget. Trots 
det är han säker på att tiden 
snart är mogen för en för-
sökslinje, exempelvis från 
Ålstäket eller Kolvik.

– Det kryper definitivt 
närmare. Dessutom finns 
redan exempel på pendel-
trafik i Göteborg från öar 
som ligger längre bort än 
hos oss. Det skulle förvåna 
mig om det inte finns en el-
ler flera linjer redan under 
nästa mandatperiod.

ANDERS MILDE

Maxhastighet: 30 knop.
Längd: 20 meter.
Bredd: 6 meter.
Antal passagerare: 
90 personer + cyklar.
Material skrov: Kolfiber.
Motor: Batteriladdad el-
motor.

Ska kunna  
ta 90 resenärer

Toppmodern pendelbåt
till Nacka nästa sommar

Pendelbåten har ett specialutformat energieffektivt 
skrov och kan köra i 30 knop.   SKISS: PRESSBILD



VI ÄR BEREDDA… 

Christina Ståldal
Bibliotekschef, kandi-

dat till kommunstyrelsen

Mikael Carlsson 
Förskollärare, kandidat 
till Utbildningsnämnden 
och Kommunstyrelsen

Efson Goitom  
Student, kandidat 

till nämnden för arbete 
och företagande

Bosse Eriksson    
Chaufför, kandidat till Miljö- 
och stadsbyggnadsnämnden

Staffan Waerndt 
Fotograf, kandidat till 

Naturreservatsnämnden 
och Hållbarhetsberedningen

Rahim Jafari 
Datatekniker, kandidat 
till nämnden för arbete 

och företagande

Ulrika Schreber   
Coach, fotbollstränare, 

kandidat till Fritidsnämnden

UTVECKLA 
NACKA MED 

FÖRNUFT
och verklig hänsyn till 

människor, miljö och kultur

Kommunen har idag 95 000 invånare och 

planerar för uppemot 40 000 till inom 15 

år trots att Nacka ligger i tio-i-topp i be-

folkningstäthet. Bilköerna växer och det är 

långt kvar till bra kommunikationer. Mycket 

och fort blir lätt fel och dyrt. Vi vill därför att 

“Nacka tänker till” och tänker rätt genom att:

• Halvera utbyggnaden och samordna   

 med ny kollektivtrafik

• Införa matar- och stombussar, 

 fler infarts- och cykelparkeringar

• Bygga om Slussen snabbare och billigare  

 enligt Plan B och låta Saltsjöbanan 

 gå till Slussen även under byggtiden

• Bygga fler och billigare hyresrätter för   

 unga och äldre

• Inte kräva gatuavgift för småhusägare 

 för befintliga vägar

• Trafikverket ska betala för statliga 

 Skurubron

• Förbättra ljudmiljön vid vägar, i skolor 

 och förskolor

• Berörda ska få information och 

 inflytande i tid 

…att ta ansvar för Nacka kommun på 
uppdrag av Dig som vill välja ett lokalt, 

grönt och obundet parti i kommunalvalet 

UTVECKLA 

VÄLFÄRDEN
med innovationer 

och entreprenörskap

Sunt förnuft och forskning visar att förebyg-

gande insatser för unga och äldre sparar liv 

och miljarder kronor på sikt. 

Nacka behöver satsa betydligt mer på tidiga 

insatser och utnyttja befintliga resurser på 

nya sätt genom att:

• Inga unga får gå under - utveckla lokal   

 samverkan mellan föräldrar, skolor, 

 fritidsgårdar föreningar, församlingar, 

 närpolis och fältassistenter

• Stimulera ungas egen kraft och främja   

 småföretagsamhet

• Färre elever per klass och max 5 barn 

 per pedagog i förskolan

• Satsa på svenskundervisning och jobb 

 för en bättre integration

• Fler anpassade boenden, träffpunkter 

 och service för äldre

• Hela Nacka ska leva med rum för kultur,   

 möten, fritid och idrott

• Lika värde och rättigheter för kvinnor 

 och män

• Öppna nämndmöten, fler rådslag 

 och webbenkäter

Hela programmet: www.nackalistan.se

DET ÄR RESULTATET SOM RÄKNAS
Nackalistan har ökat kraftigt och gjort skillnad i många frågor t.ex. socialt förebyggande 

arbete, kulturhus, bevarande av Saltsjöbanan och naturområden och varit visselblåsare 

mot stadshusskandalen, fogdefasoner mot småhusägare, slöserier med skattemedel 

och brister i underhåll, styrning och demokratin. För oss är det resultatet som räknas. 

Vi samarbetar därför gärna med andra partier över traditionella blockgränser. 

FRI OCH OBUNDEN 
OCH TROGEN HELA NACKA

Kontakt: christina.staldal@nacka.se, 072-550 34 75 Facebook: Nackalistan

Plus 14 kandidater till på valsedeln 

Ann Lepp 
Arkitekt kandidat till Miljö- 
och stadsbyggnads- och 

Tekniska nämnden

Jonny Jergander   
VD, Idrottstränare, 

kandidat till 
Kulturnämnden

Bosse Ståldal  
Samhällsentreprenör, 

kandidat till Social- och 
äldrenämnden

Margareta Jonsson  
Lärare, kandidat till 
Utbildningsnämnden 

Kerstin Barve    
Projektledare inom kultur, 

kandidat till Kulturnämnden

Mansour Rahimi     
Fritidsledare, kandidat till 
Social- och äldrenämnden

Finn Zetterholm   
Författare, artist, brinner för 
kulturfrågor och bibliotek

Johan Kjellman  
Egenföretagare, kandidat 

till Fritidsnämnden

Shahin Malak 
Socialsekreterare, 

kandidat till Social- 
och äldrenämnden
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Vid köp av kompletta glasögon, bjuder vi på ett extra par med din styrka 
från utvalt sortiment (värde 2990:-). Gäller lagerglas +-6/2. 
Kan ej kombineras med andra erbj. Gäller t.o.m. 14-10-19

08-570 313 33 • Gustavsbergs Centrum• Mån-Fre 10-18, Lör 11-15
www.varmdoogon.se

Boka en tid hos våra legitimerade optiker redan idag. 
Inget köptvång. Gäller för glasögon (ej linser, intyg, 
recept etc). Erbjudandet gäller t.o.m. 2014-10-19.

Min bokade tid:

Namn...........................................datum....../......kl..........

Butik..................................................................................

15 kr
VÄRDECHECK
S Y N U N D E R S Ö K N I N G

BOKA REDAN IDAG!

(ordinarie pris 290:-)

Jubileumserbjudanden

Vi fyller 15!

Välj två par 
betala för ett!

Indragen hållplats blev  

I förra veckan drogs fyra busshållplatser in längs Odelbergs, eftersom Keolis ansåg att vägen var för smal för att klara ett 
möte. Men en breddning av vägen inleddes omedelbart – och nu ska  bussarna åter börja stanna.
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Peugeot 208 Active 1,4 Hdi
119 900:-
0% ränta från 1 495 kr/mån. 24 mån.

Restvärde: 45 658:- Kontantinsats: 38 368:-

Peugeot 508SW
Active 1,6 Hdi 169 900:-
159 900:-
0% ränta från 1 995 kr/mån. 
24 mån. Restvärde: 63 610:- 
Kontantinsats: 49 000:-
Gäller både manuella och automat.

Peugeot 308 Active 1,6 Hdi
129 900:-
0% ränta från 1 695 kr/mån. 

24 mån.

Restvärde: 46 810:- 

Kontantinsats: 43 000:-

NÄSTAN NYA PEUGEOT
TILL ENHETSPRIS

 REG NR BILMODELL FÄRG MIL
 NCR 898 208 5D ACTIVE 1,2 Vti (99 900:-) Vinröd ..........3029
 HEP 252 208 5D ACTIVE 1,4 Hdi Ljusgrå .........2682
 NCR 730 208 5D ACTIVE 1,4 Hdi  Ljusgrå .........2445
 NCR 812  208 5D ACTIVE 1,2 Vti (99 900:-) SÅLD ............ 1134               
 EDF 441 208 5D ACTIVE 1,4 Hdi  Ljusgrå .........2067
 NCR 783 208 5D ACTIVE 1,2 Vti (99 900:-) SÅLD ............ 1440
 NCR 789 208 5D ACTIVE 1,2 Vti (99 900:-)  Mörkgrå  ...... 1270
 KJF 644 208 5D ACTIVE 1,4 Hdi Svart ............ 1200

 DNA 692   308 SW ACTIVE 1,6 e-Hdi Mörkgrå  ...... 1396
 LUO 096   308 SW ACTIVE 1,6 e-Hdi SÅLD  .............955
 MXF 458   308 SW ACTIVE 1,6 Hdi Sportium  Svart  ...........3740
 LUJ 565   308 SW ACTIVE 1,6 Hdi Svart  ...........3462
 LWP 283  308 SW ACTIVE 1,6 Hdi  Svart  ..........3740
 NDZ 786   308 SW ACTIVE 1,6 Hdi Sportium  Silver  ...........3202 
 MZB 233  308 SW ACTIVE 1,6 Hdi Sportium  Röd  .............. 4914
 MTZ 707   308 SW ACTIVE 1,6 Hdi  Silver  ........... 2188 
 MXA 512 508 SW ACTIVE 1,6 Hdi Webasto SÅLD  ........... 2001
 RRS 666 508 SW ACTIVE 1,6 Hdi Webasto SÅLD  ........... 2156
 MWH 917 508 SW ACTIVE 1,6 Hdi Webasto Grå  .............. 2180
 UWM 845 508 SW ACTIVE 1,6 Hdi Webasto Grå  .............. 2851
 MXA 508 508 SW ACTIVE 1,6 Hdi Webasto SÅLD  .......... 2706
 MXU 503 508 SW ACTIVE 1,6 Hdi Webasto Grå  ..............2073
 OZC 231 508 SW ACTIVE 1,6 Hdi Webasto Grå  ..............2075
 MXA 497 508 SW ACTIVE 1,6 Hdi Webasto SÅLD  ...........2873
 MUW 555 508 SW ACTIVE 1,6 Hdi Webasto Blå  ...............2082
 MWB 584 508 SW ACTIVE 1,6 Hdi Webasto SÅLD  ...........2067
 MXA 502 508 SW ACTIVE 1,6 Hdi Webasto SÅLD  ...........2425
 MUN 737 508 SW ACTIVE 1,6 Hdi Webasto SÅLD  ...........2558
 NUT 866 508 SW ACTIVE 1,6 Hdi Webasto  Grå  ..............2777
 UTU 878 508 SW ACTIVE 1,6 Hdi Webasto SÅLD  ...........2440
 NTA 461 508 SW ACTIVE 1,6 Hdi Webasto SÅLD  ...........2520
 MXA 500 508 SW ACTIVE 1,6 Hdi Webasto SÅLD  ...........2626
 MWB 615 508 SW ACTIVE 1,6 Hdi Webasto Blå  ...............3068
 MXA 494 508 SW ACTIVE 1,6 Hdi Webasto SÅLD  ...........2473
 NUW173 508 SW ACTIVE 1,6 Hdi Webasto  Mörkgrå  ......2448
 MXA507 508 SW ACTIVE 1,6 Hdi Webasto  Gråblå  .........3322
 MXA513 508 SW ACTIVE 1,6 Hdi Webasto  Svart  ...........3294
 DAU070  508 SW ACTIVE 1,6 Hdi Webasto  Blågrå  ......... 2160
 MUN733   508 SW ACTIVE 1,6 Hdi Webasto  Mörkblå  ......5387
 MKN125   508 SW ACTIVE 1,6 Hdi Webasto  Mörkgrå  ......3657

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

Detta ingår: 2 års service, 

Vinterhjul på alu fälg. 0% 
ränta

VÄRMDÖ
Socialdemokraterna 
arrangerade förra 
veckan ett runda-
bordssamtal med lo-
kala företagare. Över 
1 000 företag hade 
fått en inbjudan – ett 
tiotal kom.
Målsättningen med sam-
talet är att skapa ett bättre 
företagsklimat och en bättre 
dialog mellan näringslivet 
och politiken. 

– Värmdö placerar sig 

lågt i mätningar om hur 
nöjda företagen är med fö-
retagsklimatet. För lite görs 
för att bryta kräftgången. 
Vi är övertygade om att vi 
måste börja med att lyssna 
på företagarna, deras be-
hov, önskemål och idéer, 
säger Mathias Stenhammar, 
S, som kandiderar till full-
mäktige.

På mötet lanserades också 
en affärsplan för att råda bot 
på det som S anser vara de 
största problemområdena 
för det lokala näringslivet.

– Det handlar bland an-
nat om en aktiv mark- och 
lokalpolitik, kollektivtrafik 
med enhetstaxa och wifi på 
bussarna och bättre vuxen-
utbildning och arbetskrafts-
matchning, säger opposi-
tionsrådet Annika Anders-
son Ribbing, S.

Även om relativt få besök-
te mötet i Gustavsbergs cen-
trum lovar S att göra träf-
farna till ett återkommande 
inslag om de vinner valet.

ANDERS MILDE

S bjöd in till företagsdialog

Siggesta Gård har fått ett gäng nya filurer i sina hagar. Sedan ett par veckor tillbaka har fyra 
alpackor flyttat in på gården. Enligt vd:n Susanne Blomberg har de redan blivit väldigt popu-
lära och många har stannat till längs vägen för att ta en närmare titt. ”De är jättesnälla, men 
tycker inte om att bli klappade. De är lite mindre än lamor… och spottar inte”, säger hon.

VÄRMDÖ I BILD

 klar i rekordfart
VÄRMDÖ
Förra veckan stängdes 
hållplatserna längs 
Odelbergs väg av för 
busstrafik. När med-
borgare och politiker 
fick reda på avstäng-
ningen gick det fort. 
Redan i lördags var vä-
gen breddad och klar 
att användas.

Som NVP tidigare berättade 
stängdes hållplatserna av 18 
augusti. Anledningen var att 
bussentreprenören Keolis an-
såg att vägen var alltför smal 
och att bussar därför riskera-
de att välta vid ett möte. 

Stora protester
Beskedet om avstängning-
en fick boende och politiker 
att gå i taket. Protestgrupper 
formerades på Facebook och 
namnlistor cirkulerade i om-
rådet. Malin Åberg Aas, MP, 
kommunalråd och vice ord-
förande i samhällsplanerings-
nämnden, var en av de politi-
ker som snabbt agerade. 

– Vi tog upp det här i ar-
betsutskottet redan i mån-
dags (läs förra veckan). Jag 
är glad att vi kunde lösa det så 
snabbt, men beklagar att det 
skulle behöva gå så långt som 

till avstängning, säger hon. 
Gunilla Bjärås, ordföran-

de för Sveriges pensionärers 
riksförbund, SPF, i Värmdö, 
tycker att kommunen har age-
rat underligt. 

– Det finns skäl att ifråga-
sätta hanteringen av ärendet 
innan avstängningen, säger 
hon.

Enligt uppgifter till NVP 
ska förvaltningen ha känt till 
Keolis synpunkter på väg-
standarden. Malin Åberg Aas 
bekräftar att kunskapen om 
vägstandarden har stannat på 
tjänstemannanivå.

Oklart vem som betalar
Anna Larsen, områdeschef på 
Keolis i Värmdö och Nacka, är 
nöjd med den snabba hante-
ringen.

– Vägen kommer att bred-
das till 6,5 meter, inte hela vä-
gen, men den sträckan som vi 
har pekat ut som kritisk, säger 
Anna Larsen. 

Vägen ägs av byggföretaget 
JM, men driften och under-
hållet ligger på kommunen. 
Vem som i slutändan ska stå 
för notan för breddningen 
– skattebetalarna eller JM – 
kunde Malin Åberg Aas inte 
ge besked om i slutet av förra 
veckan.

ERIK LJONES

 FOTO: ELISABETH UBBE
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Bilarna på bilden  är extrautrustade. 

Dalarövägen 39, Haninge
08-745 34 80, www.lindholm-bil.se
Mån-Tor 9-18, Fre 9-17, Lör-Sön 11-15

VVVVÄÄÄÄRRRDDDDEEEECCCCHHHHEEECCCCKKKK

15.000 KRONOR

254.900:–
Subaru Forester från

209.900:–
Subaru XV från

189.900:–
Subaru Impreza från

MISSA INTE CHANSEN
att komma ännu närmare, eller ännu längre bort...

FYLL SOMMAREN MED ÄVENTYR! 

Bränsleförbr bl körn 5,6–8,5l/100 km. CO
2
-utsläpp 140–197 g/km. Miljöklass Euro 5. *Eller vid 1.500, 3.000 och 4.500 mil. 

VÄRDECHECKEN KAN EJ KOMBINERAS MED ANDRA ERBJUDANDEN, RABATTER ELLER AVTAL. MAX EN VÄRDECHECK PER BIL.

ENDAST 
6 DAGAR 

KVAR!

UTÖKAT ERBJUDANDE VÄRT 30.000 KR

DRAGKROK och MOTORVÄRMARE med kupéfläkt, 

utan extra kostnad! Montering ingår. Värde upp till 15.000 kr+
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Sms:a AKUT SYRIEN till 72 900
och skänk 50 kr så är du med och räddar liv i Syrien!

Oppositionen: Fler 
fullmäktigemöten
NACKA
Åtta kommunfull-
mäktigemöten nästa 
år räcker, anser Alli-
ansen i Nacka. Men 
oppositionen tycker 
att det är för lite för 
att man ska hinna 
behandla alla ären-
den.
Nackas kommande expan-
sion kommer att öka trycket 
på politikerna, när fler och 
komplicerade frågor ska 
diskuteras. Oppositionen 
anser att politikerna re-
dan idag har svårt att hin-
na med alla frågor och att 
problemet kommer att bli 
värre.

”Eget ansvar”
Hos Moderaterna får man 
dock inget gehör:

– Vi hinner mer än väl 
debattera de ärenden som 
kommer upp. Vi är varit 
framgångsrika med att de-
legera i Nacka och man ska 
inte behöva springa till poli-
tikerna med allting. Många 
kan ta ett eget ansvar, säger 
kommunstyrelsens ordfö-
rande Mats Gerdau, M.

Oppositionen anser att ett 

till möte nästa år skulle be-
hövas.

– När det ska byggas så 
mycket är det synd att vi 
inte hinner diskutera i full-
mäktige. Nacka ska bygga 
13 500 bostäder. Det blir 
väldigt många detaljplaner 
och alla ska vi besluta om 
i fullmäktige. Redan idag 
finns det beslut som tas ut-
an att vi kan diskutera dem 
ordentligt – när ett fullmäk-
tigemöte håller på tills lar-
met går i stadshuset är det 
många som är trötta och då 
fattar man sämre beslut, sä-
ger oppositionsrådet Khas-
hayar Farmanbar, S.

Frågan upp på bordet
Frågan om antalet samman-
träden i kommunstyrelsen 
och i fullmäktige 2015 be-
handlades i kommunstyrel-
sen i juni, men när opposi-
tionen S, V, MP och Nacka-
listan då röstade emot 
Nackaalliansens förslag 
återremitterades ärendet.

– Nu kom förslaget upp 
på bordet igen, men det ha-
de inte ändrats på något sätt 
och röstades igenom, säger 
Khashayar Farmanbar.

Nackalistan, V och MP 

och S är negativa till för-
slaget eftersom man anser 
att fler ärenden som ska 
behandlas på samma antal 
möten innebär att mer makt 
flyttas från politikerna till 
kommunens tjänstemän. 
Beslut riskerar också att för-
dröjas, om fullmäktige inte 
har tid att behandla dem.

Anledning: ekonomin
Kaj Nyman, S, konstaterar 
att just stadsbyggnads-
frågornas antal blivit ett 
problem också i miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden 
sedan Nackas fyra områ-
desnämnder togs bort och 
tjänstemän fick ett strörre 
ansvar.

För alliansen är ett mo-
tiv till att hålla nere antalet 
möten ekonomin och Mats 
Gerdau anser inte att an-
talet möten behöver öka, 
ännu:

– Hur detaljplanerna ska 
behandlas framöver beror 
på hur de ser ut. Om de blir 
fler kan vi se över antalet 
möten då. Oppositionen vill 
att politikerna ska detalj-
styra, medan vi vill lita på 
kommunens tjänstemän.

LENNART SPETZ

Oppositionen vill se fler fullmäktigesammanträden. Anledningen är mängden material att 
sätta sig in i när Nacka bygger stad. M säger nej.  ARKIVBILD: CARL LUNDBORG
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Wallström gjorde S-comeback i Sickla
Det dröjde bara några dagar in i Margot Wallströms, S, återkomst i svensk politik innan hon 
i onsdags höll presskonferens på Sickla skola i Nacka tillsammans med Nackas oppositions-
råd Khashayar Farmanbar, S. 
   – Förslaget om ett tak på 15 barn per grupp i förskolan kommer från S i Nacka från början, 
och partiet vill nu finansiera det på riksplanet, säger Khashayar Farmanbar.
   – Det var inspirerande att hon valde att lägga ett av sina första framträdanden här i Nacka.
   Sommarskola, stöd till familjer som inte har råd att låta barn delta i fritidsaktiviteter, och 
en giftfri förskola var andra S-förslag på onsdagen.  

 NACKA I BILD  ONSDAG 20 AUGUSTI 14.59

 FOTO: JENNY FREJING

Universitet  
i Nacka  
utreds
NACKA Kommunstyrelsen 
i Nacka planerar att 1 sep-
tember ge Nackas utbild-
ningsdirektör i uppdrag att 
göra en plan för vad som 
krävs för att få ett interna-
tionellt universitet att eta-
blera sig i Nacka. 

Det som ett resultat av 
moderaternas initiativ i vå-
ras, att man skulle vilja se en 
sådan filial i det som ska bli 
Nacka stad. 

En förstudie ska titta på 
vilka behov och möjligheter 
ett sådant universitet skulle 
ha just i Nacka, liksom ana-
lysera juridiska frågor och 
ekonomin. 

Förstudien ska tas fram 
under hösten och våren  och 
kontakter ska tas med myn-
digheter och möjliga intres-
serade universitet. En första 
rapport ska finnas färdig till 
årsskiftet.

LENNART SPETZ

Ställ din fråga 
om Slussen
NACKA Nästa tisdag, den 2 
september kommer företrä-
dare för Slussenprojektet 
till Dieselverkstaden för att 
svara på frågor. Bland annat 
kan man få reda på mer om 
hur Slussen kommer att 
fungera under byggtiden. 

Mötet börjar klockan 18 – 
men frågor måste skickas 
in i förväg, till nackastad@
nacka.se

Idunskolan  
bygger ut
BOO Förra veckan invigdes 
en ny skolbyggnad på Idun-

skolan i Saltsjö-Boo. Nybyg-
get är ett led i en utbyggnad 
av skolan, som har både för-
skola och elever i årskurs-
erna 1–9. Till att börja med 
ska den nya lokalen använ-
das av Waldorfskolans äldre 
elever, men kommer på sikt 
att ge plats åt elever i klas-
serna 4–6.

NOTERAT

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

 NVP
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Rösta 14 september

moderaterna.net/sthlm

facebook.com/ModeraternaSthlm

@ModeratSthlm

Om de rödgröna får bestämma kan  

vi säga ajöss till många bra saker.  

Rösta på Nya Moderaterna om du  

vill leda trafiken runt stan, behålla  

RUT-avdraget och bygga ut tunnel-

banan med nio nya stationer. 

Färjor höll laglig fart  
på Höggarnsfjärden
NACKA
Färjorna i Höggarns-
fjärden höll förra 
veckan de hastighe-
ter de ska, enligt en 
kontroll av Kustbe-
vakningen.   
NVP skrev i förra veckans 
tidning om familjen Karl-
bom i Kummelnäs som med 

hjälp av en navigationssajt 
på nätet, upptäckte att fle-
ra färjor under sommaren 
överträtt hastigheten på 12 
knop i Höggarnsfjärden.

Förra helgen var Kustbe-
vakningen ute och gjorde 
flera platskontroller, bland 
annat vid Furusundsleden 
och Höggarnsfjärden. An-
ders Stensland på Kustbe-

vakningen berättar att alla 
båtar höll sig inom lagens 
gränser.

– De höll hastighetsgrän-
sen. Sedan har lasern vi mä-
ter med ett inbyggt säker-
hetsavdrag, för att det ska 
hålla rent juridiskt. 

GUSTAV GRÄNDEBY

Passargerarfärjor kontrollerades i skärgården förra veckan.  FOTO: KUSTBEVAKNINGEN
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Vi har bytt namn till Natalis Dans & Gymnastikstudio

FÖR BARN, UNGDOMAR 
SAMT VUXNA

Kom och provdansa fr om 7/9 tom 11/9
På flera  platser:  • Dieselverkstaden i Sickla 

• Ektorps skola i Nacka  • Lustgården 
• Saltängen •Järlahuset • Älta Kulturknut

För mer info ring på tel: 070 402 56 14 
Anmälan: info@dansstudionatali.se ,

www.dansstudionatali.se

FISKSÄTRA
Den som har varit 
föräldraledig vet att 
det kan bli ensamt 
ibland. Än mer isole-
rat kan det bli för den 
som kanske inte pra-
tar svenska så bra. 
– Det är mycket bra att kom-
ma hit, säger Aisha Javeed, 
som kommit till Familjecen-
tralen i Fisksätra och träffen 
Svenska med baby med sin 
son Mohammed. 

Hon har inte varit i Sve-
rige särskilt länge, och 
kommunicerar fortfarande 
främst via engelska. Infor-
mation om arrangemanget 
fick hon av vänner som bor 
i området.

Syftet med Svenska med 
baby är att skapa nya möten 
mellan barn och föräldrar 
från olika bostadsområden 
och med ursprung i värl-
dens alla hörn. Verksam-
heten drivs som en del av 
föreningen Internationella 
bekantskaper, ofta i sam-
arbete med lokala aktörer, 
som bibliotek, BVC, öppna 
förskolor och liknande. För 
närvarande bedriver Svens-
ka med baby verksamhet, 
förutom i Fisksätra, bland 
annat i Alby, Skarpnäck och 
Tensta. 

Politiker gästade kickoff
– Men folk har börjat höra 
av sig från hela landet, sä-
ger Anna Libietis, verksam-
hetsansvarig för Svenska 
med baby.

Hon började jobba ideellt 
med Svenska med baby i 
samband med sin egen för-
äldraledighet. 
– Drivkraften var att ska-
pa en grund att träffas för 
människor som annars inte 
skulle ha mötts. Ibland fort-
sätter folk att träffas även 
utanför Svenska med baby, 
säger Anna Libietis. 

Nyligen beviljades verk-
samheten bidrag från All-
männa arvsfonden, vilket 
har gjort att Anna har kun-
nat säga upp sig från sin ti-
digare tjänst på ett fackför-

bund och jobba med Svens-
ka med baby på heltid.

När NVP är på besök är 
det höst-kick off. På schemat 
står information om verk-
samheten, sopplunch, besök 
av integrationsminister Erik 
Ullenhag, FP, och inte minst 
att träffa och utbyta erfaren-
heter med andra föräldrar.

”Lät som en rolig grej”
– Jag vill att ni innan inte-
grationsministern kommer 
ska ha pratat med minst en 
människa som ni inte kän-
ner sedan tidigare och att ni 
försöker hitta minst en sak 
ni har gemensamt, säger 
Anna Libietis, till de försam-
lade föräldrarna som nu har 
vuxit till ett 30-tal i antal. 

Ett sorl av barnjoller och 
vuxna som pratar sprider 
sig i lokalen. Vid en golv-
puff sitter Martin Englund. 
Han och hans barn har åkt 
från Söder till Fiskis. Det var 
när han såg att någon hade 
gillat Svenska med baby på 
Facebook som han kollade 
upp det och tyckte att det 
verkade bra.

– Det lät som en rolig grej, 
dels för att träffa andra för-
äldrar med andra erfaren-
heter, dels att syftet med 
träffen hade att göra med 
språk, säger han.

Strax efter elva dyker så 
Erik Ullenhag upp i lokalen. 
Det är många som vill prata 
med den ansvarige politi-
kern. 

Han verkar gilla det han 
ser och hör om verksam-
heten och påtalar vikten av 
ett starkt civilsamhälle.

– Utan de ideella kraf-
terna skulle vi inte klara 
det. Den här typen av verk-
samhet är svårt att planera 
fram, säger han till NVP inn-
an han hugger in på sopp-
lunchen.

ERIK LJONES

Här river bebisarna  

Aisha Javeed lär sig svenska samtidigt som hon och sonen Mohammed får lära känna nya människor. 

Var: Familjecentralen, Fisk-
sätra torg
När: Torsdagar 10.30 – 12
Kostar: Gratis

Svenska med  
baby, Fisksätra
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Piñatas, 100-tals olika
ballonger, Helium, Konfetti, 
Girlanger, Serpentiner,
Servetter, Dukar, Tallrikar,
Hattar, Maskerad och
mycket mer till Tema, Event,
Högtider eller Säsonger

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

 

… Karin Schaefer från Djurö 
som tillsammans med sin 
dotter Freja, 10 år, driver 
bloggen Pysselbolaget.se. 
De vet hur man roar sig 
utan surfplattor – och fixar 
kalasläckra godissushi.

Hur går det för er? 
– Det går väldigt bra. Vi 

är snart inne på vårt tredje 
år nu, och har fått jättebra 
gensvar från första början. 
I dag har vi ungefär 1 000 
unika besökare om dagen, 
och vi hade 1,2 miljoner sid-
visningar förra året. Det är 
folk från hela världen som 
fått upp ögonen för oss, det 
skrivs om oss i internatio-
nella handarbetstidningar. 
Och när jag läste på en 
fransk blogg att det gick att 
följa vårt pyssel eftersom vi 
hade så bra bilder, då lade 
jag till engelska på bloggen 
också. 
Vad har klassiskt pyssel, 
som inte surfplattor har?

– Det ger en känsla av att 
ha gjort något tillsammans. 
Man får en kick av att göra 
saker med händerna, vi 
tycker att det är jättero-
ligt att göra nya saker av 
gamla. I våras gjorde vi 
planteringskrukor av gamla 
mjölkförpackningar, där 
vi sådde vårfrön. Ett annat 
slags återbruk är när vi 

gjort leksakslampor. Vi 
klistrade på gamla leksaker 
som Stålmannen och Po-
kemons på lampfötter och 
sprejmålade dem.
Vilket pyssel har ni fått 
flest reaktioner på?

– Det har varierat, men 
förra året gjorde vi godissu-
shi. Vi bytte ris mot marsh-
mallows, och istället för 
laxbiten tog vi exempelvis 

en seg råtta. Det var bara 
att linda ihop och lägga upp 
på fat. Jätteroligt!. 
Kommer ni fortsätta driva 
bloggen? 

– Ja, och vi kommer ock-
så att ge ut en bok i jul med 
vårt pyssel. Den kommer 
innehålla båda nya och 
gamla pyssel.

GUSTAV GRÄNDEBY

”Får en kick av att 
göra saker med 
händerna”

HALLÅ DÄR ...

Karin Shaefer med dottern Freja.   FOTO: PRIVAT

Godissushi och leksakslampor, populärt pyssel på bloggen.

språkbarriärer

               FOTO: PRIVAT

Föräldrar och barn får tid att umgås med varandra.

Anna Libietis, verksamhetsansvarig på Svenska med baby.

”Drivkraften 
var att skapa en 
grund att träffas 

för människor 
som annars inte 
skulle ha mötts”
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varmdo.vansterpartiet.se  

Vänsterpartiet i Värmdö vill bygga ett samhälle 
utan klyftor och diskriminering, där miljöutrymmet 
fördelas rättvist och där vi håller ihop.
Välfärd utan vinstintresse
En bra välfärd fokuserar på kvaliteten och behoven – inte på möjligheten att 
berika sig. Vinstintresse i välfärden ger neddragning av personal och av andra 
resurser. Det blir växande barngrupper i förskola och skola och mycket lite tid 
för mänsklig kontakt i äldreomsorgen. Utan vinstintresset hinner barnen och 
de vårdade bli sedda och personalen får känna stolthet och arbetsglädje. 

Feminism i alla lägen
Kvinnors rätt till sin kropp och sin sexualitet, till makt över sina egna liv och 

-
le är även viktigt för männens frigörelse från mönster som hämmar deras 
utveckling.

Kommunen har stort ansvar här, då förskolan, skolan och kommunens kul-
-

nens anställda är kvinnor, som vi vill ge rättvisa löner och rimliga arbetsför-
hållanden. 

Miljösmartare Värmdö
-

mart byggande i Värmdö Bostäders regi, mer ekologisk och närproducerad 
mat i kommunens verksamheter minskar vi skadliga utsläpp och förbruk-
ning av ändliga resurser. Och genom minskade utsläpp och utökat strand-
skydd räddar vi skärgården.

Värmdö är inte 
till salu

Vårt valprogram beskriver vår politik 
på alla de områden där kommunen bör 
vara aktiv. Valprogrammet hittas på 

STRÖMMA OUTLET
STOCKHOLMS STÖRSTA SORTIMENT
TILL STOCKHOLMS LÄGSTA PRISER

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

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

Kursstart 1 september

Hatha, Yin, Ashtanga, Restorative, 
Medicinsk Yoga – alla nivåer

Smedjegatan 28, köpkvarteret i Sickla, info@nackayogastudio.se 
www.nackayogastudio.se

INGARÖ
På vedugnsbakeriet 
Hönan och ägget 
får hemmasittande 
unga göra bullar och 
pizza – och växa med 
uppgiften.

– Mitt mål är inte 
att alla ska vilja bli 
bagare, utan att de 
ska få erfarenhet av 
att lyckas, säger in-
itiativtagaren Stina 
Balkfors. 

Under Framtids-
veckan kan besökar-
na smaka på resul-
tatet.

Där den vindlande Johan-
nesdalsvägen tar slut, med 
overkligt fin utsikt över Ing-
aröfjärden, ligger ett litet 
hus. Där finns en vedugn, 
ett bakbord och några sto-
lar. Där finns också Hanna 
Lidrell, 22 år. För ett år se-
dan blev hon arbetslös och 
inskriven på Arbetsförmed-
lingen. Framtidsplanerna 
var oklara. Ett studiebesök i 
just den här lilla bakstugan 
ändrade det.

– Jag visste inte vad det 
här var när vi åkte hit. Men 
jag fick en känsla av att det 

skulle vara kul att vara med 
från början, berättar hon.

Så blev det också. Hanna 
blev en av Stina Balkfors 
allra första praktikanter i 
bakeriet, som fått namnet 
Hönan och ägget. Under 
våren och sommaren har 
hon varit här flera dagar i 
veckan, bakat bullar och 
surdegsbröd. En insikt har 
smugit sig på:

– Under den här tiden har 
jag kommit på att jag vill bli 
bagare. Det är så roligt att 
skapa något själv.

Stina Balkfors, som själv 
bor i huset intill bakstugan, 
förtydligar:

Tar tillvara på ungas kraft
– Det är inte min intention 
att alla som kommer hit ska 
vilja bli bagare, men jag vill 
att de ska känna att de gör 
något på riktigt, att de får 
arbeta med kroppen.

Men vad är då Hönan och 
ägget? 

Vi tar det från början. 
I området där Stina Balk-

fors, som tidigare bland 
annat har jobbat med radio 
och med medieprojekt för 
unga, bor finns en särskild 
gemenskap. Tillsammans 
har några av Johannesdals-
borna bildat Tillitsverket. 
Med stöd från Allmänna 
arvsfonden har man som 
mål att genom fri lek och 
skapande göra barn och 
vuxna till tillitsfulla och 
kreativa individer som kan 
bygga upp samhället. 

– Vår ambition är att ska-
pa en folkrörelse, säger Sti-
na, och får det att låta som 
en självklar och enkel sak.

Ett exempel på vad Tillits-
verket ligger bakom är den 
fantasieggande trädgård 
man gemensamt har byggt, 

där man under sommaren 
har anordnat lekdagar för 
barn och vuxna. 

Ett annat exempel är Hö-
nan och ägget, som alltså är 
en del av Tillitsverket. 

Stina Balkfors har sett allt 
för många unga som ham-
nat utanför. Hemmasittare, 
som tappat tron på sig själ-
va och samhället. Hon ser 
det som sin uppgift att hjäl-
pa dem hitta tillbaka tron 
på sig själva. Därför drog 
hon igång bakeriet, tog kon-
takt med kommunen och 
Arbetsförmedlingen, och 
började ta emot praktikan-
ter och studiebesök.

– Ungdomskraften är 
stark och om vi inte tar va-
ra på den går vi miste om 
framtiden. Allt fler går inte 
i skolan, av olika skäl. Vi be-
höver platser där lusten att 
skapa, och inte prestatio-
ner, är det viktiga, där unga 
får erfarenhet av att lyckas. 
Man måste ha förtroende 
till varje individs kapacitet, 
säger hon.

Siktar på café i mopedbil
Med under intervjun är 
även grannen Fredrika Al-
berts, pensionerad sjuk-
sköterska, som i bakeriet 
fungerar som en ideell ”hus-
mor”. Hon blir tårögd när 
hon berättar om vad Hönan 
och ägget, och Tillitsverket, 
betyder för henne:

– Jag är oerhört glad och 
tacksam att jag får vara med 
i det här sammanhanget, 
och hjälpa unga.

Tillitsverkets tankar pas-
sar väl in i omställningsrö-
relsen, som ligger bakom 
Framtidsveckan på Värm-
dö. Följaktligen anordnar 
Tillitsverket och Hönan 
och ägget aktiviteter under 

veckan. Stina, Fredrika och 
Hanna kommer att sälja 
bullar, kladdkaka, surdegs-
mackor och morotskaka vid 
Kyrkstallet i Gustavsberg 
klockan 14 till 17, mellan 
den 1 och 6 september.

– Allt är ekologiskt och 
vedugnsbakat, påpekar 
Fredrika Alberts.

Så småningom hoppas 
Stina Balkfors kunna öpp-
na ett mer permanent kafé 
i det framtida kulturhuset 
i Gustavsberg, eller kanske 
i Dieselverkstaden i Nacka. 
Redan nästa sommar kan 
en konkret idé förverkligas: 
Ett mobilt kafé, i en om-
byggd mopedbil, som ska 
åka runt på festivaler och 
andra tillställningar. Till 
den har Stina, Hanna och 
de andra lyckats samla in 97 
000 kronor genom crowd-
funding på nätet.

Deltar i Framtidsveckan
Nästa projekt för Hönan 
och ägget är att locka till sig 
yngre ungdomar. Tonåring-
ar, som inte går till skolan. 
Stina Balkfors har som mål 
att i september dra igång 
den första av tre terminer 
för målgruppen. Under 
Framtidsveckan arrangeras 
infofika för föräldrar och 
barn, och just nu arbetar 
hon med att och informera 
möjliga deltagare. 

Hanna Lidrell kanske blir 
kvar – om det inte blir så 
att hon kommer in på den 
bagarutbildning som hon, 
tack vare tiden på Hönan 
och ägget, har sökt till.

–  Annars blir jag lärare 
till andra, konstaterar hon.

HANNA BÄCKMAN

hanna.backman@nvp.se

Bakeriet vill jäsa fram 

22-åriga Hanna Lidrell gör praktik hos Hönan och ägget, och har under tiden insett att det är    bagare ho
som bor i närheten, är förtjust i de idéer som ligger bakom det lilla bakeriet.    
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Hönan och ägget är, liksom 
Tillitsverket, med på Fram-
tidsveckan i Värmdö, som 
äger rum 30 augusti till 7 
september. 
Målet med veckan är att vi-
sa positiva exempel på hur 
man kan jobba för hållbar 
utveckling, såväl miljömäs-
sig som social. Programmet 
är, precis som tidigare år, 
omfattande och bland ar-
rangörerna finns föreningar, 
företag, partier och kyrkor. 
Här är ett urval bland de 
över 80 programpunkterna:
• 30 augusti: Ovanlig träd-
gårdsvandring på Johannes-
dalsvägen 60. Kl 16.
• 30 august: Lek, design, prat 
och workshop i Porslinsmu-
seets verkstad kl 14.30-16.
• 31 augusti: Lekdag för barn 
och vuxna med Tillitsverket 
på Johannesdalsvägen 47, 

Ingarö. Kl 11-16.
• 1 september: Sopplunch 
med samtal om hur man ska 
få till ett hållbart Gustavs-
berg. Kl 11.30.
• 1 september: Dokumen-
tärfilm: Vårt dagliga bröd. 
Ungkulturhuset Gurraberg. 
Kl 18.30. Filmer visas även 2 
och 4 september.
• 2 september: Levande pia-
nomusik på Gustavsbergs 
vårdcentral. Kl 11.30. Även 3 
september.
• 3 september: Gör din egen 
el. Solcellsanläggning i Herr-
vik visas upp. Kl 18.30.
• 4 september: Bildande av 
ideella föreningen Värmdö 
ekocentrum. Kl 18, ungkul-
turhuset Gurraberg.
• 4 september: Workshop 
om arbete för flyktingar i 
Värmdö. Ingarö försam-
lingsgård kl 19-21.

• 5 september: ”Allt mellan 
vintage och antikviteter”, 
kl 12-18 i Kulturladan i Pil-
hamn. Även 6 september.
• 5 september: Hearing med 
de politiska partierna om 
drivkrafter. På Kyrkettan i 
Gustavsberg kl 18.
• 6 september: Höstmark-
nad vid Kyrkstallet i Gus-
tavsberg kl 11-15. Hönan och 
ägget medverkar.
• 7 september: Beskärnings-
kurs, restaurering av en 
äppellund vid Torsby gård, 
kl 10.30.

 

Fullspäckat program på Framtidsveckan

ny folkrörelse

on vill bli. ”Husmor” Fredrika Alberts, 
                 FOTO: JENNY FREJING

Stina Balkfors, till höger, drog igång Hönan och ägget för att 
hjälpa ungdomar att hitta tron på sig själva.

Ungdomarna ska få känna att de gör något på riktigt, och att de får arbeta med kroppen.
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www.rosenholt          enholtz Bil
Rosenholtz Bil 

– Värmdö Marknad –

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

Martin och Eric de Meijere 
från Ingarö är inne på sitt 
fjärde år med företaget Ad-
water. Första året leverera-
de de 23 000 flaskor, i dag 
är de uppe i en halv miljon. 

För att klara av det ökade 
trycket har de nyligen flyttat 
in i nya lokaler i Mörtnäs. 

– Vi har ungefär ökat vår 
omsättning med 100 pro-
cent varje år, men det här 
året är vi redan uppe på den 
nivån. Vi ökar i raketfart, sä-
ger Martin de Meijere.

Företagsidén är busen-
kel. Bröderna producerar 
vattenflaskor åt företag 
eller evenemang. Så sent 
som förra veckan leverera-

de företaget 36 000 flaskor 
vatten till Midnattsloppet i 
Stockholm.

– Det är ingen hemlighet 
att det är vanligt kranvatten 
vi använder. Det exklusiva 
med vår verksamhet är det 
som trycks på etiketten. Fö-
retagen får sitt eget märke 
på flaskorna, säger Martin 
de Meijeres.

Flygande start
Bröderna har idag en 
fullskalig produktionslina 
där man matar in tomma 
flaskor som buteljeras ef-
ter kundens önskemål. Och 
i sommar har den fått gå 
varm.

– Vi har fått en riktig stor-
säljare, kolsyrat vatten med 
citronsmak. Det är ingen 
syntetisk smak, utan äkta 
citron vi använder. Våra 
smaksatta vatten har fått 
kunderna att tokrusa.

Allt började i Östersund 
där Martin de Meijere läste 
turism på Mittuniversitetet. 
Företagsidén kom till ho-
nom på en flygplats. 

–  Det  s log mig hur 

Bubblande 
NACKA Det började som ett irritationsmoment 
på flygplatserna, och slutade med en halv mil-
jon flaskor. Bröderna de Meijeres företagsidé 
har visat sig vara vattentät.

– Vi siktar på att bli nummer ett i branschen, 
säger Martin de Meijeres.

Startades: 2010
Ägare:  Martin, 25 år, 
ekonomi- och försälj-
ningsansvarig, och Erik 
de Meijere, 20 år, produk-
tionsansvarig.
Omsättning: 2,3 miljoner 
kronor (2013)
Stora kunder:  Stockholm 
vatten, Midnattslsloppet, 
Volvo, DN-galan, Avis.

Adwater

Martin de Meijere (till vänster) och Eric de Meijere (till höger) levererade 36 000 flaskor till 
Midnattsloppet förra helgen. Att sälja kranvatten på flaska har visat sig vara en lysande af-
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många som fick 
hälla ut sitt vat-
ten i samband 
med säkerhets-
kontrollen. Jag 
tänkte, det där 
måste det ju 
finnas en vet-
t ig  lösning 
på.  Så jag 
ringde upp 
flygplatsen 
i Östersund 
och före-
slog att de 
kunde lösa 
problemet 
genom att 
dela ut tom-
ma flaskor 
med före-
tagsreklam 
p å ,  s o m 
kan fyllas 
på med lo-
kalt kran-
vatten efter 
kontrollen. 

De blev näs-
tan förban-
nade för att 
de inte kom-
mit på idén 
själva, säger 
M a r t i n  d e 
Meijere.

Swedavia, 
som driver 
10 flygplatser 

i Sverige, nappade på idén 
och Adwater startades upp 
av bröderna. Det var först 
året efter som företag bör-
jade höra av sig, och ville ha 
fyllda flaskor med sin logga 
på.

Ska bli nummer ett
Idag producerar företaget 
flera olika typer av flaskor 
och smaker. Martin de Mei-
jer berättar att de älskar 
sitt jobb, och vill fortsätta 
utveckla automatiseringen 
och produktionsanlägg-
ningen. 

– Vi väljer att jobba lite 
hårdare och tappar alltid på 
beställning. Många av våra 
konkurrenter har sex veck-
ors leveranstid, vi levererar 
alltid inom 14 dagar. Vi sik-
tar på att bli nummer ett i 
branschen.

GUSTAV GRÄNDEBY

 business
» Det är ingen 

hemlighet att 
det är vanligt 
kranvatten 
vi använder. 
Det exklusi-
va med vår 
verksamhet 
är det som 
trycks på 
etiketten. «

färsidé. En av de stora kunderna är Stockholm vatten.  FOTO: JENNY FREJING
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KULTUR  
& NÖJE
Kulturredaktör: Lennart Spetz
Tel: 555 266 21  e-post: lennart.spetz@nvp.se

KONST Konstnären Anders Djerf visar sin ut-
ställning  ”Strandskator och seglande skutor” 
på Skärgårdsmuseet i Stavsnäs lördag 30 au-
gusti klockan 14. Han presenterar också sin bok 
”Kulturarv under segel”, med berättelser och 
fotografier svenska segelfartyg.

CIRKUS Dieselverstaden gästas av nycirkuskom-
paniet TANMIS på lördag. Nathalie Bertholio, 
Simon Deschamps och musikern Gus Loxbo ut-
nyttjar en lina, rep, en ring och en kontrabas i en  
resa där scenbilden ständigt förändras. Föreställ-
ningen heter / S pace S / .

Historien handlar om Edu-
ard och Salme Lepp från 
kuststaden Haapsalu. De 
flydde över Östersjön i sep-
tember 1944, strax innan 
rysk militär intog Tallinn.

– Deras son Mati arbe-
tade jag med på tidningen 
Vi. Han berättade om sin 
familjs historia. Eduard var 
stridspilot och flydde över 
Östersjön i ett tyskt strids-
plan, medan Salme och två 

barn flydde i en fiskebåt via 
Åland. Det är en fantastisk 
historia, som vuxit genom 
åren, med all sin dramatik.

Resultatet är boken ”Ör-
nen har landat. Piloten som 
flög mot friheten”, där his-
torien utgår från vad Edu-
ard och Salme Lepps söner 
Eero, Olavi och Mati berät-
tat om flykten och livet i 
Sverige.

Via Gotland och Roslagen 

hamnade familjen i Salt-
sjöbaden där Eduard Lepp 
fick arbete på Plyms varv i 
Neglinge. Familjen fick en 
arbetarbostad i den så kall-
lade Mahognyvillan, som 
låg på berget intill varvet i 
Neglinge.

Dramatisering
1954 hade Eduard Lepp 
själv byggt en villa på Frey-
vägen åt familjen. Den sål-
des 1993, när Salme dog.

– Jag är väldigt glad att 
Lars skrivit boken. Historien 
har han dramtiserat utifrån 
vad vi har berättat, så att 
det blir en historia, säger 
Mati Lepp, som bodde kvar i 
Saltsjöbaden till 1970.

Westman skildrar 
estländarnas flykt 
över Östersjön
NACKA I år är det 70 år sedan tiotusentals est-
ländare och estlandssvenskar flydde till Sve-
rige under andra världskrigets slut. Journalis-
ten och författaren Lars Westman har skrivit 
historien om en av de familjer som skaffade 
sig ett nytt liv i Nacka.

Skonaren Leidi anlände till Saltsjöbaden med 
124 flyktingar 1944. Grand hotels krog på  
Restaurangholmen blev flyktingförläggning.

Plyms varv i Neglinge

Lars Westman.  FOTO JENNY FREJING

 FOTO: PRIVAT
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– Vårt öde är inte annor-
lunda än många andras. Es-
ternas flykt är utdragen men 
den stora paniken kommer 
när snaran dras åt i septem-
ber 1944. Och det var inte 
alla familjer som kunde fly 
tillsammans till Sverige. 
Många splittrades, säger 
Mati Lepp. 

Värdesatte vattnet
Boken blandar familjens 
historia med tidningsklipp 
och bilder, både från Sve-
rige och från återbesök i 
Haapsalu, som Lars West-
man tidigare skrivit om i tid-
ningen Vi.

– Sedan vi var där första 
gången 1994 har jag fortsatt 
att samla information och 
historien har växt. Det gick 
bra för många estländare 
i Sverige, det fanns en sån 
styrka hos dem. De hade be-
stämt sig för att klara sig och 
ville visa att de kunde rota 
sig här. 

I Nacka var det många 
estländare som bosatte sig 
i Saltsjöbaden och många 
flyttade till Värmdö. I Salt-
sjöbaden fick många arbete 
på järnvägen och de fick kö-
pa tomter på Älgö av Wal-
lenberg, för att bygga som-
marhus. 

– Vattenkontakten var 
viktig för många – det var så 
nära Estland de kunde kom-
ma. På Älgö finns det en väg 
som heter Estvägen. 

Första flyktingvågen
70 årsminnet av estländar-
nas flykt sammanfaller med 
liknande händelser i dag, 

vilket Lars Westman vill po-
ängtera.

– Balterna var den första 
stora flyktingvågen som 
nådde Sverige, men idag 
kommer människor från an-
dra länder. Flyktingproble-
matiken är lika aktuell idag 
och det eviga trycket från 
Ryssland mot Finland och 
Baltikum också, och det som 
händer nu i Ukraina. 

LENNART SPETZ

 13 september ordnas en 
träff på biblioteket i Salt-

sjöbaden om boken ”Örnen 
har landat. Piloten som 
flög mot friheten.” Lars 
Westman och bröderna 
Mati, Eero och Olavi Lepp 
berättar om boken.

Omkring 30 000 estlända-
re och estlandssvenskar 
flydde under 1943 och 
1944 till Sverige när ryska 
styrkor återtog landet 
efter tre år av tysk ocku-
pation. Flyktingströmmen 
kulminerade i september 
1944. 

Sandhamn polisdistrikt 
tog enligt vissa uppgifter 
emot 7 000 flyktingar och 
den första skolan i Sve-
rige för barn som flytt, 
startade i flyktinglägret 
i Vikingshill i februari 
1944.

 

30 000 flydde landet undan ryssarna
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Öppettider för förtidsröstning vid valen 
till riksdag, kommun och landsting

Simskola
Start vecka 36; 1–7 september. Kursen är en gång per vecka.  

7 gånger, 875 kronor. Du bokar och betalar i kassan på badet.

Vi har grupper sex dagar per vecka (ej lördagar). Välj en grupp som passar:

Nybörjare = i lilla bassängen, inga förkunskaper krävs.

Fortsättning = i lilla bassängen. Kan bentag, vi fokuserar på koordination.

Blandad = Både nybörjare och fortsättning i samma grupp, utgår från lilla 

bassängen.

25-metersbassängen = fortsättningskurs, ej rädd för djupt vatten,  

behöver inte kunna simma utan flythjälp men kan bentagen.

Varmt välkomna!
Tfn 08-570 470 50

Ösby badväg 3

www.gustavsbergsbadet.se

VÄRMDÖ Värmdöcentern 
uppmanar Värmdö kom-
mun att ta sitt kommunala 
ansvar fullt ut och inleda 
ett fullgott arbete med kris-
hantering och krisplanering 
vid svårare olyckor i kom-
munen under kommande 
mandatperiod.

En till två gånger per 
decennium har Sverige 
haft somrar med omfat-
tande skogsbränder. Den 
vanligaste orsaken till 
skogsbränder är mänskliga 
aktiviteter.

Det som hände i Väst-
manland var en katastrofal 
händelse, som även kan 
hända i Värmdö kommun. 
På Värmdö kommun ökas 
befolkningen under som-
marhalvåret av sommarbo-
ende och turister, i vissa fall 
med upp till fyra gånger så 
många invånare!

 Den 15 februari star-
tade gräsbrandsäsongen 
och den 10 april startade 
Skogsbrandriskkarta 
(HBV) – antändningsrisk 
och markfuktighet samt 
Skogsbrandriskkarta (FWI) 
- spridningsrisk och brand-
beteende. Säsongen pågår 
till sista augusti, men kan 
komma att förlängas en 
bit in i september om vä-

derförhållandena är sådan 
att faran för bränder finns 
kvar. På Värmdö kommuns 
hemsida borde det på första 
sidan ligga sådan informa-
tion tillgänglig.

”Frivilliga aktörer utgör 
en viktig del i samhällets 
krisberedskap. När kriser 
och större olyckor inträffar 
kan det visa sig att ordina-
rie planerade resurser inom 
krisberedskapen kan dra 
stor nytta av frivilliga som 
förstärkningsresurs.” 

”Under arbetet med att 
stödja samhället i arbetet 
med branden i Västman-
land har MSB fått förstärk-
ning från den frivilliga 
försvarsorganisationen 
Criscom, vars medlemmar 
har många olika former av 
kommunikationskompe-
tens.” (källa: MSB Nyhets-
brev 20140814.)

Värmdö lottakår har ett 
flertal medlemmar som är 
utbildade inom frivilligor-
ganisationer för insatser vid 
olika krissituationer, dock 
har kommunen ej ännu 
organiserat sig för sam-
ordning och resurspool för 
dessa frivilliga och kompe-
tenta resurser. 

Det finns säkerligen fler 
medborgare med sådan 

kompetens i kommunen. 
Tyngdpunkten på MSB:s 

arbete gällande frivillig-
organisationer ligger i det 
förebyggande och förbere-
dande skedet. Därför är det 
av största vikt att Värmdö 
kommun arbetar aktivt med 
att genomföra och ta fram 

en fullgod RSA (risk- och 
sårbarhets analys) för olika 
senarier såsom; översväm-
ningar, bränder, oljeutsläpp 
i kustbandet, svåra buss-
olyckor, en utsatt Skurubro 
med mera. 

Värmdöcentern har skri-
vit motioner och ställt frå-

gor I kommunfullmäktige 
om krishantering och kris-
planering för kommunen 
sen 2011. 

Till dags dato, har man 
under denna mandatperi-
od, i huvudsak haft fokus 
på, en RSA för ett potenti-
ellt elavbrott. 

Det räcker inte som sä-
kerhet och ansvarfullhet 
gentemot medborgarna!

Ina Ununger, C
ledamot i kommunfullmäktige

Anette Arebo, 
kretsordförande i 

Värmdö Lottakår

Storbrand kan lika gärna drabba Värmdö

Värmdö behöver stärka sin krisberedskap, anser debattörerna. Inte minst med anledning av storbranden i Västmanland.
Bilden är tagen 2010, då en större markbrand härjade på Björnö i Värmdö.  FOTO: JENNY FREJING
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varmdo.vansterpartiet.se  

Poeten Jenny Wrangborg läser egna dikter.
Diktläsning och diskussion på temat arbetslivets villkor och miljö/konsumtion.
Onsdag den 3 september klockan 18.00 på Gustavsbergs Porslinsmuseum i hamnen.
Vi bjuder på Ekologiskt och Rättvisemärkt kaffe/te.

Dokumentärfestival

diskussion efteråt. Lokal: Gurraberg i Gustavsbergs C
Måndag den 1 september kl 18.30. Vårt dagliga bröd, från 2005 
av Nikolaus Gevrhalter, om industrialiserad matproduktion. 
Riksdagsman Jens Holm (V) medverkar
Tisdag den 2 september klockan 18.30. Och inte bara honung, 
från 2012 av Markus Imhoof, om globala bidöden.

Torsdag den 4 september klockan 18.30. Surplus - Terrorized into being 
consumers, från 2003 av Erik Gandini. 

Blås såpbubblor

augusti och söndag 7 september klockan 14.00 -15.30. Kyrkparken i Gustavsberg.

Feministiskt självförsvar

Söndag 7 september klockan 12.00 – 15.00. Kyrkparken i Gustavsberg. 

Möt Vänsterpartiet
Informationsbord med samtal, politik och kaffe.
Lördag 30 augusti klockan 10.30 – 13.30. Gustavsbergs C
Lördag 6 september klockan 10.30 – 13.30. Gustavsbergs C

Omställningsplan för Stockholmsregionen
Vänsterpartiets omställningsplan presenteras.
Söndag den 7 september klockan 12.00 – 15.00. Kyrkparken Gustavsberg.

Vänsterpartiet Värmdö
i Framtidsveckan

Samtliga arrangemang är kostnadsfria. 
Välkomna!

NACKA Nacka är en kom-
mun med många barnfamil-
jer. Många väljer att flytta 
hit för den vackra naturen, 
närheten till storstan, och 
våra fantastiska skolor och 
förskolor. Men inget är så 
bra att det inte kan bli bätt-
re. Vi i Folkpartiet tycker att 
det behövs fler lekparker i 
Nacka. 

Visst finns det många små 
kvartersparker, men vi tyck-
er att det också borde finnas 
några riktigt stora parker, 
som kan vara utflyktsmål 
för familjer både i och utan-
för Nacka. I samband med 
att Nacka växer vill Folkpar-
tiet att det ordnas en ny stor 

lekpark på Västra Sicklaön. 
Bra exempel finns i flera 
av våra grannkommuner. I 
Malmö har man länge gjort 
satsningar på just stora, va-
rierade lekparker med olika 
teman. Det är också viktigt 
att föräldrar och boende 
kan vara med och påverka 
lekparkernas utformning 
och placering.

 Nacka behöver också bli 
bättre på att sköta om de 
lekplatser som finns, och se 
till så att de är säkra och i 
fint skick och lockar till be-
sök under olika årstider. På 
många håll behöver de som 
finns rustas upp.  

Vi har också en del lek-

parker med god potential, 
som till exempel Braxen-
parken i Fisksätra. För att 
bli ännu bättre behövs dock 
någon form av solskydd, 
toaletter och gärna fler 
lekredskap även för mindre 
barn. I Nyckelviken finns 
också stor potential, och 
med fler lekmöjligheter 
skulle det bli en ännu mer 
attraktiv plats.

Folkpartiet vill att Nacka 
ska vara den allra bästa 
kommunen att bo i – även 
för barnen.

Gunilla Grudevall-Steen, FP 
Monica Brohede Tellström, FP 

Stefan Saläng, FP

NACKA Jag vill att idrott 
och hälsa ska prioriteras 
när Nacka ska bygga stad 
och förtätas. Som ledamot 
i fritidsnämnden har jag ett 
ansvar att se till att Nackas 
invånare får så mycket 
nytta som möjligt ur varje 
skattekrona och att det blir 
fördelat på ett sätt att så 
många som möjligt får bra 
förutsättningar att utöva sin 
aktivitet.

Jag tycker att det är an-
geläget att satsa extra på 
möjligheter till aktivitet i 
vardagen. Det är exempel-
vis fotbollsplaner, tennisba-
nor som är tillgängliga för 
alla, utegym, bättre under-
hållna/belysta och utökade 
löparspår/skidspår och mer 
cykelleder. Det finns myck-
et att göra som inte är sär-
skilt kostsamt utan är bra 
investeringar för framtiden 

och folks hälsa.För att kun-
na ha en ny konstgräsplan 
klar på Myrsjö till säsongen 
2015 måste arbetet påbör-
jas under hösten 2014 och 
Quesadatältet flyttas.

I Nacka finns det, med 
Myrsjö konstgräsplan 
inräknat, åtta fullstora 
konstgräsplaner, tre natur-
gräsplaner och flera mindre 
konstgräsplaner exempelvis 
en ny vid Sicklavallen (7-

man) och en ny på Tattby 
(5-man).

Quesadatältet är inte i 
bra skick men stommen 
kan användas på Björknäs 
konstfrusna isbana. På så 
sätt kan säsongen  förläng-
as, isens kvalitet förbättras, 
energiåtgången minskas 
och fler få ökade möjlighe-
ter till isaktiviteter.

Jag förstår att Boo FF är 
besvikna över att bli av med 

den förmån som det har 
inneburit att ha tillgång till 
tältet för träning vintertid 
– men föreningen vinner 
något mycket bättre, näm-
ligen konstgräsplanen. De 
barn och ungdomar som 
tränar både fotboll och is-
hockey har fått dubbelvinst 
med förbättringar för båda 
idrotterna. Även de barn 
och ungdomar som endast 
tränar fotboll kan säkert se 

att det finns något gott i att 
deras kompisar får möjlig-
heter att träna mer på is.

Vi får alltså en ny fullstor 
konstgräsplan på Myrsjö 
samtidigt som vi utnyttjar 
befintlig utrustning till 
nytta för idrott för barn och 
unga på annan plats i Boo. 
Inte så dumt – eller hur?

 Mia Wallgren, C,
ledamot i fritidsnämnden

Fler lekplatser behövs när Nacka växer

Flytt av fotbollstältet ger ökad nytta för fler
Folkpartiet vill göra Nacka till en lekfullare kommun.  FOTO: SCANSTOCKPHOTO
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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 26/8, Kyrkan hus stängt pga personalutbildning. 
Onsdag 27/8, Kyrkan hus stängt pga personalutbildning.
Måndag 1/9, kl 10.00 Må bra-gruppen. Kl 18.30 Ignatiansk 
spiritualitet – grupp 2. Tisdag 2 /9, kl 12.00 Tisdagssoppa. 
Kl 16.30 Ungdomskväll, för dig 13-18 år. Kl 18.30 Ignati-
ansk spiritualitet. Kl 19.00 Ungdomsmässa. Kl 20.00 Ung-
domskväll, för dig 18-21 år. www.booforsamling.se

Djurö, Möja och Nämdö församling
Djurö kyrka Söndag 31/8, kl 11.00 
Söndagsmässa med Yvonne Hallin.

Saltsjöbadens församling
Onsdag 27/8,kl 09.00 Morgonmässa, Källan.Torsdag 
28/8,kl 18.00 Välsignelsegudstjänst inför det nya skolåret, 
grill fr 17.00! Söndag 31/8,kl 18.00 Mässa, Källan.Tisdag 
2/9,kl 11.45 Lunchmässa. Onsdag 3/9 09.00 Morgonbön, 
Skogsö kapell. Kl 18.30 Kvällsmässa . Kl 19.00 Au Pair Café, 
Församlingshemmet. www.merasaltis.nu

Skärgårdskyrkan Värmdö
Torsdag 28/8, kl 19.00 Bibelläsning och bön. Söndag 31/8, 
kl 11.00 Gudstjänst Linus Berg och Ann-Charlotte 
Westling. Kyrkkaffe. www.skargardskyrkan.nu

  PREDIKOTURER  e-post: predikoturer@nvp.se

FÖDD ▼ 

Grattis Micke Karlsson och 
Annelie Björnfot till er lille 
son som föddes den 
3 augusti 2014. Nu har vi fått  
tre barn-barnsbarn inom 
2 år. Gammelmormor Ulla 
och gammel-morfar Rolf.

GRATTIS ▼ 

Tänk vad tiden går nu har 
Douglas Ödqvist fyllt 2 år.
Grattiskramar från farmor 
och farfar. 

GRATTIS ▼ 

Momma och moffars hjärte-
gull, Lilian Lundqvist fyller 
4 år den 26 augusti. 
Grattiskramar!

GRATTIS     ▼ 

Vi gratulerar Alexander på födelsedagen! Nu 9 år fyllda den 
26 aug - och är världens bästa kille.
Hurra, hurra, hurra och hurra från mamma och pappa samt 
hela släkten! 

GRATTIS     ▼ 

Max Forsberg fyller 8 år den 26 augusti. Leo Forsberg fyller 
11 år den 2 oktober. Stort grattis till världens bästa killar!
Vi älskar er! Kramar från farmor och farfar.

FÖDD ▼ 

Grattis Sabina för Lucas 
född den 23 maj 2104.
Kram från Kåa och Susanne, 
morfar och mormor.

VIGDA     ▼ 

Pär Söderlund och Emelie Edberg gifte sig 9 augusti på 
Skepparholmen. Tack till alla som delade vår dag! 
Paret tar namnet Söderlund.

Andrès Zuniga & Emma Nyberg

08-570 344 27 • www.novabegravning.se    

Nacka - Paviljongvägen 5

Värmdö - Minos väg 4B

Allt inom begravning

Nova Begravningsbyrå
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Ett varmt tack
till alla släktingar och vänner 

för blommor och gåvor i 
samband med begravningen 

av vår far

Carl-Arne 
Jakobsson

Mats  Peder

FÖDD     ▼ 

Den 22 juni föddes lilla Clara. Välkommen till vår familj sä-
ger Jonas, Marie, Arvid och Oscar.

VIGDA     ▼ 

Äntligen har vår dotter Jenny Andersson gift sig med sin 
Tapio Parrkila i Värmdö kyrka den 9 augusti. Tack till 
släkten och vännerna som gjorde denna dag oförglömlig.
Tack även till brudnäbbarna Nathalie Bergstam, Michelle 
Bergstam, Edina Parrkila och ringbärare Elliot Parrkila.



FAMNEN FULL MED ROSOR till er alla underbara 
människor som hjälpte mig när jag hade halkat i 
rullgrus vid Långsjön. Det blev ambulansfärd till 
Södersjukhuset, akut operation av en dubbelsi-
dig fotledsfraktur, minst sex veckor i gips.

Barbro och taxvalpen Greta, Långsjöstrand

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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Funkisridningen startar upp på nytt måndag 8/9. 

För info och intresseanmälan mejla eller ring.

Nybörjargrupp för barn från ca 7 år 

startar på fredagar kl 16.00–16.45 from 12/9

Intresserad av enbart dressyr? 

Välkommen på måndagar kl 16.00

Ledig på fredagar?  

Rid i vår förmiddagsgrupp mellan 09.30-10.30

Vi fortsätter vår uppskattade prova på ridning, 

för alla åldrar 30 min på lördagar kl 13.15. 

Dessutom finns ströplatser i olika kategorier. 

Välkommen med din intresseanmälan

info@varmdoridklubb.nu

eller per telefon 08-571 685 34

Besök gärna vår hemsida www.varmdoridklubb.nu

Varmt Välkomna till Värmdö Ridklubb!

Värmdö
Ridklubb

Funkis- och 
Nybörjarridning

Mensättravägen 36, Saltsjö-Boo
www.bookfum.se

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

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

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

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

Tennis:

FAMILJENYTT

VIGDA ▼ 

Anders Åslund och Klara 
Swerup vigdes den 28 juni 
2014, Ovansjö Kyrka, Gäst-
rikland. Vigselförrättare 
Biskop Emeritus Bengt 
Wadensjö. Varmt tack till 
familj, släkt och vänner
för en fantastisk och 
oförglömlig bröllopshelg!
Foto: www.janapro-
ductions.com

GRATTIS     ▼ 

Stort grattis på era födelsedagar! Ivar på 7-årdsdagen och 
Bertil på 6-årsdagen. Önskar farmor.

GRATTIS ▼ 

Grattis Elin på din 2-årsdag 
den 28 augusti! Önskar 
gammelmormor Ulla och 
gammelmorfar ”Loffe” 
(Rolf). 

LÄSARNAS SOMMARBILDER

Den 14 augusti styrde ett av världens största kryssningsfartyg, Queen Victoria, ut från Stockholm. Bilden är tagen från Himla-
berg i Saltsjö-Boo.  FOTO: NIKLAS FRANK

Emil Wallentin som fiskar i Norråva på norra Värmdö.  FOTO: SUSANNE WALLENTIN



Jag betalar gärna skatt så länge pengarna går till Nacka Sjukhus! Efter att i två olika vårdomgångar varit intagen 
nu under sommaren är detta vad min pappa, 91 år, utbrister där han sitter i bilen på väg hem: ”Maten var fantas-
tisk! Personalen var fantastisk! Kunniga och omtänksamma!” Mamma ifrågasätter lite surt om han verkligen vill 
komma hem alls med tanke på att allt var så himla bra. Men jo då! Borta bra… Nu är min pappa helt återställd. 
Mamma har fullt upp med att hålla honom lugn där han drar iväg med rullatorn till sin snickarbod eller för att ta 
sig ett dopp. ETT VARMT TACK till avdelning 51 på Nacka Sjukhus!  Helena Sandberg

Delad glädje, dubbel glädje!
Motionera och koppla av med 10 gånger för 800 kronor. Gäller alla 
dagar, alla tider under ett år. Dela kortet med en kompis.

10 gånger för 400 kronor. Gäller vardagar till klockan 14.

Motionsbassängen (25 m) är stängd 4 till 31 augusti  

på grund av reparation.

Varmt välkomna!
Tfn 08-570 470 50

Ösby badväg 3

www.gustavsbergsbadet.se

GÅRDSBUTIKEN PÅ NORA GÅRD 
VÄRMDÖ

ÖPPET LÖRDAGAR 10–14

Nora Gård - Värmdö

Gårdsbutiken och 
Gårdsloppisen
på Nora gård
Öppet lördagar kl. 10-14

Vägbeskrivning: sväng höger vid 
Hemmesta vägskäl mot Bullandö, 

efter 4 km, skyltat
073-735 11 11

BOUTIQUE STYLES 
Nu tar vi emot höst- och vinterplagg 

till försäljning på kommission. 
Gärna från kända märken och brands såsom SAND, 

Tiger, Day, Gant, Odd Molly, Hunkydory, Ralph 
Lauren, Hilfiger, Michael Kors, Guess, DKNY mfl. 

Även skor och väskor i nyskick. 
Välkommen in och fynda till höstens garderob.

För mer info ring 070-390 65 51/Susann
Du hittar oss på Smedjegatan 14 bland Ateljébutikerna

i Sickla Köpkvarter. 
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Pappa och Minou kvällsdoppar i Ekvik.  FOTO: NICOLE CEDERLID

Sommarbilds- 
 tävlingen
• Skicka ditt bidrag till 
sommartavling@nvp.se
• Bilden ska vara tagen i 
Nacka, Värmdö eller Ham-
marby Sjöstad.
• Skriv var bilden är tagen, 
en kort beskrivning av mo-
tivet, ditt namn och dina 
kontaktuppgifter.
• Den bästa bilden röstas 
fram av en jury och vinna-
ren får ett presentkort på 
1 000 kronor. 
• Den roligaste bilden be-
lönas med två biobiljetter.

Isabella dansar på Torpesand strand på Ingarö i juli.  FOTO: ANDREAS ÖBERG

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

 NVP
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DET HÄNDER SVAMPUTFLYKT Följ med på Naturskyddsfören-
ingens årliga svamputflykt. Vi träffas vid Hemmes-
ta vägskäl kl 10.00. (Buss 474.) Svampentusiasten 
Sirkka Seppänen lär oss att känna igen de 
vanligaste matsvamparna. 
Kontakt: Susanne 
0704-121 510. 

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 27 AUGUSTI 
   
PENSIONÄRSBINGO på Gustavs-
gården kl 13.30 - 15.00 Sam-
lingssalen. Kom och var med 
på vårt populära onsdagsnöje. 
Arr: Guldkanten.

BLODBUSSEN kommer till Värm-
dö Köpcentrum, vid Maxi Ica kl 
8.45-18.00. Arr: Blodcentralen.

TORSDAG 28 AUGUSTI

JIM LEOPARDO TRIO bjuder på 
spännande underhållning 
fr 19.00 på restaurang Aqua 
vid vattnet nedanför Grand 
Hotel Saltsjöbaden.
Medverkande Jim Leopardo,
Robert Linnskog och Oliver
Farkas. Fri Entré.

FIKA MED FEMINISTISKT INITIATIV 
kl 18-19 på Delselius i Gus-
tavsbergs centrum. 
Välkomna både nyfikna och 
aktiva feminister!

SVENSKT SPRÅKCAFÉ  Träna 
svenska på biblioteket i 
Gustavsberg, 4 tr, kl 10.30-
12 .00. Vi samtalar i grupp 
så att du får öva på ditt nya 
språk. Upplysningar Brita 
070-759 94 72 Röda Korset. 
   
FREDAG 29 AUGUSTI
 
GULDKANTENS LOPPIS Häst-
hagsterrassen kl 10-15. Kom 
och fynda, nya saker hela ti-
den! Ta en fikastund!  
Samtidigt bidrar Du med att ge 
Guldkant till Värmdös pensio-
närer. Alla pengar går oavkor-
tat till det med hjälp av Dig och 
våra volontärer! Vill Du bli en 
av dem?

HÖSTPREMIÄR!
Second Hand Butiken och Kafeét öppnar 

åter onsdagen den 3 september kl. 10.00-15.00
Därefter är butiken och kaféet öppna alla helgfria onsdagar

och lördagar mellan kl 10.00-15.00
Vi tar tacksamt emot hela och rena föremål och textilier 

(ej möbler  och böcker). Vi finns på Fredrik Jahns Gränd 18 B, Finntorp.
Telefon 716 08 64

Ni hittar oss också i Lilla Boosalen, Orminge, Kommunalvägen 1.
 Vi har öppet för försäljning samt inlämning av gåvor

 alla helgfria torsdagar fr o m 4 september kl 10.00-13.00.
Vi har även kvällsöppet onsdagen den 3 september,

 1 oktober, 5 november och 3 december kl 18.00-20.00
Telefon 715 49 45 

VÄLKOMNA!

Våra duktiga reportrar gör nedslag 
i den lokala skönhetsdjungeln och 
fokuserar på vårt välmående.

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

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

Upplagan är 70 200 ex. 

Balans i livet?
Berätta för dina kunder hur du kan hjälpa dem
till att må bättre. Annonsera dina produkter eller
tjänster i Nacka Värmdö Postens tema hälsa & skönhet!  

  

Utgivning 9 september

Bokningsstopp
onsdag 

3 september

Stort utbud av kurser 
och utbildningar i 

Vardagslydnad samt 
Aktivering.

HÄNGIG? 
TRÖTT?

Dags för en Hälsokontroll

Vaccinationer
”Drop-in”

Hälsokontroll
& friskintyg

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

Tors 8-16, Fre 9-16
Lör 10-14

Lunchstängt 12-13 (tis-fre)
Telefonrådgivning

716 94 20/21

STRÖMMA MUSEUM och
HEMBYGDSGÅRD har öppet
kl 11-15. Alla museibyggnader, 
servering och loppis är öppna. 
Samarr: SV Värmdö.

MÅNDAG 1 SEPTEMBER

RÖDA KORSETS HANDARBETS-
GRUPP träffas jämna jämna 
veckor kl 13.00-15.00 på 
Hästhagsterassen 1 Gustavs-
berg. Allt som tillverkas säljs 
på Röda korsets julbasar 23 
nov. Vill du också vara med 
kontakta Britta tel 570 212. 
Material finns. Välkomna!

BYGGA MILJÖVÄNLIGARE 
Felicia Oreholm föreläser om 
det Sunda Huset med sin 40 
punkter långa miljöprofil. 
Ingår i Framtidsveckan. Gus-
tavsbergs bibliotek kl 18.00-
20.00. Fri entré. 

TISDAG 2 SEPTEMBER

ÄR DU SENIOR OCH GILLAR 
DANS OCH FRI RÖRELSE?
Kom och dansa med oss! Allt 
till inbjudande musik såsom 
jazz, klassisk musik och 
svängiga rytmer från värl-
dens alla hörn. Den spontana 
dansen bidrar till att hålla oss 
aktiva, vitala och kreativa. 
Kostnadsfri prova på pass kl 
10.00-11.30 på Yoganu, Finn-
torpsv 5A, Nacka. Info dans-
ledare Berit 0704-32 66 08, 599 
945 49. wwww.livsdansen.se

SAGOSTUND för barn 3-5 år på 
Gustavsbergs bibliotek kl 9.30-
10.00. Vi läser roliga, spännan-
de, lite hemska och lite snälla 
sagor, och lär oss rim och ram-
sor. Boka på www.bokagrupp.
se/varmdo

14 SEPT ÄR DET VAL! 
Välkommen på utfrågning.
Fråga Nackas politiska partier 
om vad de vill göra för dig och 
Fisksätras framtid. Alla partier 
ställer upp. Plats: Fisksätra
Folkets Hus, kl 19.00. 
Arr: Nätverket för fisksätras 
framtid, Fisksätra Folkets 
Hus Förening, Fisksätra bib-
liotek, Hyresgästföreningen 
Nacka-Värmdö och Fisksätra 
kulturförening. 

LIVE-MUSIK på Restaurang 
Långa Raden Velamsund, kl 
20.00. Ikväll med The Beeters. 
Vid dåligt väder inomhus. Fri 
entré. Boka alltid bord på 747 
99 80. Välkomna!

LÖRDAG 30 AUGUSTI
 
ÖPPET HUS på Nya Karolinska 
Solna. Besök norra Europas 
största byggarbetsplats. 
Se utställningar om det nya 
universitetsjukhuset. Lyssna 
på föreläsningar och träffa 
forskare. Låt barnen sitta i 
en grävskopa och ta med 
gosedjuret till Nalledoktorn. 
www.nyakarolinskasolna.se

SALTSJÖBADEN CLASSIC CAR 
SHOW kl 11-15. Förutom alla 
vackra klassiska bilar kan
besökarna få åka med en 
veterandubbeldäckarbuss
t.o.r till Grand Hotel. Det är 
en Leyland Arlantean 1967  
från Spårvägsmuseets sam-
lingar och kan beskådas vid 
Saltsjöbaden C från kl
11.00. Ca kl 13.00 går bussen 
med i bilkortegen ned till 
Strandpromenaden och 
Grand Hotel. Cirka kl 14.30 
återvänder bussen och
SCCS-karavanen till Saltsjö-
baden Centrum. Ett unikt 
tillfälle att åka kommunalt 
som förr. Allt är gratis för 
besökarna.

RETURBRUK Björknäskyrkan har 
loppis kl 11-15. Vi önskar nya 
och gamla kunder varmt väl-
komna! www.returbruk.se

BAKLUCKELOPPIS I MÖLNVIK 
kl 10-15 är det premier för 
bakluckeloppis i Värmdö 
Köpcentrum. För kontakt 
och bokning, kontakta Lena 
Lindberg på tel 070-214 11 57 
eller 1576lindberg@telia.com 
Värlkommen!

JIM LEOPARDO TRIO bjuder på 
spännande underhållning fr 
19.00 på Restaurang Aqua 
vid vattnet nedanför Grand 
Hotel Saltsjöbaden.
Medverkande Jim Leopardo,
Robert Linnskog och Oliver
Farkas. Fri Entré.  
   
SÖNDAG 31 AUGUSTI

FRAMTIDSVECKAN: Guidad 
visning av Skärgårdsmuse-
et, Stavsnäs kl 14.00. M.a.a. 
Framtidsveckan visar Skär-
gårdsmuseet vid Stavsnäs 
Sommarhamn bla. föremål 
som användes inom hushåll-
ning och textilframställning 
innan elektricitetens intåg i 
hemmen. Entré 40 kr. Mer info: 
www.skargardsmuseet.org el. 
571 502 14.

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 bakluckeloppisen 
kostar 185 kr per dag och 
parkeringsplats.

UTSTÄLLNINGAR

MÅLNINGAR I AKRYL av Kerstin 
Junker. Krumelurer och 
glaspärlor av Anna Tedenfors.
Nacka Forums Bibliotek 30/8 
- 13/9.

ÄNGLAR I DRIVVED ull och 
betong av Marianne Sjökvist 
visas i orminge bibliotek 1-30 
sept. Öppet månd-tisd kl 10-19, 
onsd-fred kl 9-18, lörd kl 10-16, 
sönd kl 10-16.

DEKOR OCH FÖREMÅLENS 
KÄNSLOR av Päivi Ernkvist och 
Pontus Lindvall visas på
Olle Nymans ateljéer och 
konstnärshem, Strandprome-
naden 61, Saltsjö-Duvnäs. Info 
och bokning av gruppvisningar 
till ateljéer och konstnärshem 
716 42 05, 076-044 08 83. www.
ollenyman.se
Utställningen är öppen 23 aug - 
5 okt tors-sönd kl 12-18.

LANDSKAP OCH FÅGLAR I NORR
Fotografen Karl Pallarp ställer 
ut sina bilder av fåglar och 
landskap från Island, Färöarna 
och Finnmarken.
Fisksätra bibliotek tom 31/8. 
Se bibliotekets sommar 
öppettider.

VÄRMDÖKONSTNÄREN Marga-
reth Mo Schalander ställer ut 
målningar av pingviner i akryl 
på Tornhuset i Gustavsbergs 
hamn. Utställningen pågår 
29/8-30/10 och har öppet alla 
dagar kl 9.00-18.00.
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ORIENTERING Järla Orienterings mångårige klubbledare Nisse 
Nilsson begravdes i fredags i Marcuskyrkan i Björkhagen. Han av-
led tidigare i augusti efter en tids sjukdom. Nisse Nilsson föddes 
i Drabo, Östergötland, och blev i Stockholm en framgångsrik ci-
vilingenjör. Bland annat kom han att leda bygget av Lidingöbron. 
1998 valdes han till ordförande i dåvarande Järla IF. 

Nacka FF upp  
i serieledning 
NACKA FOTBOLL  
Malick Jobe hade en min-
nesvärd eftermiddag när 
Nacka FF i söndags borta-
besegrade IK Sleipner med 
2-1 (0-0). Han blev inbytt 
i halvtid, skickade in mål i 
69:e och 72:a minuten, och 
blev sedan utvisad i match-
minut 87. I och med segern 
i Norrköping gick Nacka 
FF upp i serieledning av 
division 2 södra Svealand. 
På lördag är det dags för 
ny tur till Norrköping, när 
Smedby AIS står för mot-
ståndet.

För lokalkonkurrenten 
Värmdö IF, i division 2 
norra Svealand, var helgen 
betydligt tyngre. Hemma 
på Värmdövallen föll laget 
tungt med 0-5 mot Akro-
polis IF.

16:e man i  
blågul debut 
NACKA ORIENTERING  
Under helgen arrangerades 
Euromeeting i Göteborg. 
För Assar Hellström, OK 
Ravinen, innebar tävlingar-
na blågul debut på senior-
nivå. Det gick bäst på sprin-
ten, där Hellström kom 
på 16:e plats. Vann gjorde 
svenske Jerker Lysell.

Isländska bakom 
hemmakryss 
ÄLTA FOTBOLL  
Älta IF spelade 1-1 (1-1) 
i helgens hemmamöte 
mot skånska IF Limhamn 
Bunkeflo. Poängvinnare 
blev formstarka isländskan 
Thordis Hronn Sigfusdot-
tis, som satte 1-1-målet i 
43:e matchminuten. 

Älta IF ligger strax ovan-
för nedflyttningsstrecket  
i Elitettan, men har sex 
poäng till godo på jagande 
Umeå Södra FF.

Boo FF bjuder  
in politiker 
BOO FOTBOLL 
Det är ingen hemlighet 
att Boo FF, med ordfö-
rande Thomas Bodström 
i spetsen, varit kritiska till 
fritidsnämndens beslut att 
flytta fotbollstältet vid Myr-
sjöskolan till Björknäs, där 
det ska bli hockeyrink. 

Nu bjuder föreningen 
in alla partier till ett möte 
där partierna får möjlighet 
att berätta vad de ”vill gö-
ra för ungdomsidrotten i 
kommunen den kommande 
mandatperioden”. Mötet 
äger rum den 2 september, 
klockan 19, i Boo Gårds 
matsal.

NOTERAT

Matchminut 1. Matchen startar 15:09, 
nio minuter för sent. Kyliga höstvindar 
blåser över Sjösalavallen, regnet hänger i 
luften. Under taket på läktarplats samlas 
fem personer, NVP:s utsände inräknat.
10. Djurö-Vindös Fabian Ruff är nära att 
lyckas med en ”Johnny Ekström mot Po-
len 1989”, det vill säga skicka iväg bollen 
på ena sidan om försvararen och springa 
förbi på andra. Bortakeepern är dock på 
alerten och avvärjer hotet.
11. Ett sus går genom den femhövdade 
publiken när Drottninghamns Mikael 
Bergendorff helt misslyckas med ett 
hemspel. Passen blir istället en vådlig 
lobb mot eget mål som i sin tur missbe-
döms av keeper Pär Lundqvist, som spar-
kar hål i luften. Lundqvist lyckas dock 
lubba ikapp bollen och skicka iväg den. 
Dock inte bättre än att Djurö-Vindös 
Fredrik Dahlborg får skottläge. Dahlborg 
dunkar iväg en projektil mot bortre krys-
set. Burväktare Lundqvist sträcker ut och 
chippar till hörna. Applåder. 
14. En ung grabb frågar NVP:s utsände 
om en väska. Grabben har nämligen för-
lorat sin ryggsäck. NVP:s utsände förkla-
rar att väskan han håller i tillhör fotograf 
Nadia Enedahl, varpå grabben missbelå-
tet fortsätter sökandet på annat håll.
15. DVIF:s Fabian Ruff är ett ständigt 
hot med sina vassa djupleds löpningar. 
Henrik Lindgren sulfintar och tåar fram 
bollen till honom. Bortalagets mittlås 
står på hälarna. Ruffs skott blir dock ett 
lätt byte för målvakten. ”De är laddade i 
dag”, hörs från åskådarplats.
18. Hemmalagets Stefan Holmer drar ner 
applåder efter en ”Glenn Hysén-glidtack-
ling” på mittplan.
25. Gästernas Joakim Lust älgar fram 
längs högersidan och avlossar, ensam 
med målvakten, högersläggan. Åtmins-
tone fem meter utanför.

27. Väskletandet runt läktaren intensifie-
ras. Grabben har nu hjälp av kompisar och 
ledare från Djurö-Vindö IF. ”Är du säker 
på att du lade den här?”, säger en kvinna 
med besvärad röst.
29. MÅL! Ett lika spektakulärt som hårre-
sande skådespel äger rum på mittplan. 
Hastigt avverkas cirka tio felpass mellan 
till synes färgblinda spelare. Till slut rycker 
DVIF:s Fredrik Dahlborg åt sig bollen på 
högerkanten, passar Fabian Ruff i mitten, 
som smeker bollen vidare till en djupled-
slöpande Karl-Adam Stavborg. Friställd 
sätter Stavborg mycket behärskat 1-0.
31. Väskgåtan når sin lösning när NVP:s 
utsände når den isande insikten att han 
tagit fel väska. Fotograf Enedahls väska 
står kvar där hon lämnade den, medan 
NVP:s utsände sitter och tjuvhåller på en 
främmande väska. Med generad uppsyn 
överlämnas ryggsäcken till grabben som 
sliter åt sig den och avviker.
34. Andreas Timgren, DVIF, rensar en 
stenhård boll rätt i nyllet på lagkamraten 
Robin Skog. Skog låtsas som ingenting.
35. Drottninghamns spelande ordförande 
Anders Persson, 55 år ung, börjar härja på 
vänsterkanten. Han utmärker sig bland 

annat med att spela i tröja med annan de-
sign än övriga i bortalaget. En misslyckad 
djupledsboll från en lagkamrat kommen-
terar han, vänd till några åskådare: ”Jag 
hade ändå inte orkat springa på den.” 
37. MÅL! Karl-Adam Stavborg tackar för 
senast, och passar med en läcker bredsida 
fram kvicksilvret Fabian Ruff, som ensam 
med målvakten inte gör några misstag. 
Vilt jubel på läktarplats, där vi fyra som 
inledde matchen nu fått sällskap av ett 
ungdomsgäng.
45. Domare Dragan Burazor blåser för 
halvtid. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50. Drottninghamns hörna når Joao De 
Agostinho, som omarkerad framför mål 
nickar utanför, och besviket gömmer 
ansiktet i händerna. 
59. MÅL! Joao De Agostinho spelar fram 
till David Lidestedt som placerar bollen i 
burgaveln.
61. En plötslig regnskur gör att antalet 
samlade åskådare under läktartaket ökar 
med ett par hundra procent. Det vill säga 
från ungefär fem till 20.
62. Gästernas dribbelkonstnär Renato Da 
Costa kommer sent i en glidtackling mot 
DVIF:s Martin Risberg Östman, som svarar 
med en knuff i bröstet på Da Costa, vilket 
inleder ett smärre kurr.

66. Dramatisk minut. Hemmalagets mål-
vakt Casper Nordström missbedömer 
ett skott från Emanuel Da Costa, som går 
i stolpen. I samma sekvens skadar sig 
Nordström och tvingar Djurö-Vindö IF 
till målvaktsbyte. In kommer Christoffer 
Rydberg, född år 2000. 
71. Inbytte keepern, 14-årige Rydberg, 
tar upp ett hemspel med händerna. Indi-
rekt frispark i straffområdet. Resultatlös.
75. DVIF:s excellente bollfördelare 
Andreas Timgren slår en delikat genom-
skärare till Fabian Ruff, som försöker 
runda målvakten och därmed punktera 
matchen. Ruff kommer dock ur läge och 
passar in till Henrik Lindgren, som inte 
kommer till skott.
77. Fabian Ruff, DVIF, lobbar över en 
utrusande målvakt. Utanför. 
78. Drottninghamns Emanuel Da Costa 
får nog. När inga medspelare finns 
passningsbara protesterar han högljutt, 
gestikulerar vilt, förbannar allt och alla, 
och byter ut sig själv. Publiken jublar.
83. Årets första seger är nära. Djurö- 
Vindös coach Dan Dawrin far energiskt 
runt i avbytarbåset, ropar: ”Ta det lugnt!”
87. Gult kort. Robin Skog, DVIF, fäller en 
motståndare strax utanför straffområdet. 
Hemmalaget menar upprört att det rör 
sig om en filmning.
88. MÅL! Den efterföljande frisparken 
går direkt i mål. 2-2 genom Mikael Ber-
gendorff. 
90. Gula kort. Återigen är hetsporrarna 
Renato Da Costa och Martin Risberg Öst-
man i luven på varandra. De utdelar flera 
saftiga knuffar och smockan förefaller in-
te vara långt borta. Domare Burazor, och 
ett antal lagkamrater, intervenerar.
90+2. Matchen blåses av. För tidigt, en-
ligt hemmalaget.
90+3. Gult kort. Hemmalagets Andreas 
Timgren bötfälls för protester.

Stockholms sämsta lag
Djurö-Vindö tog säsongens första poäng: ”Losar man mycket går bollen fel”
STAVSNÄS FOTBOLL
Yngsta liraren var 14.

Äldsta 55.
NVP var på plats 

när sämsta laget i 
Stockholms län käm-
pade till sig säsong-
ens första pinne.

Noll poäng.
Minus 46 i målskillnad.
Majmötet mot Hedvigs-

lund förlorades med 11-0.
Så långt hade säsongen, 

försiktigt uttryckt, inte rik-
tigt gått Djurö-Vindö IF:s 
väg.

I tabellen för division 7H 
parkerade laget på jumbo-
platsen.

Faktum var att Dju-
rö-Vindö IF, inför helgen, 
var sämst i hela Stockholm.

Intjatad av sonen
Ett annat gäng, Nockeby-
hovs IF i division 7D, hade 
visserligen också noll po-
äng, men bättre målskill-
nad: ”Bara” minus 31.

– Men i dag tror jag det 
är dags, säger tränaren 
Dan ”Danne” Dawrin när 
NVP talar med honom inför 
matchstart.

Det är Dan Dawrins första 
säsong som tränare för Dju-
rö-Vindö IF. Anledningen 
till varför han tog uppdra-
get är en klassiker när det 
kommer till idrott på den 
här nivån:

”Svårt få folk till fajterna”
– Sonen (William Dawrin) 
spelar i laget och tjatade li-
te. Så jag tänkte jag kunde 
hjälpa till. Själv är jag gam-
mal basketlirare. Jag spe-
lade i... ja, nu kommer jag 
inte ihåg vad klubben hette, 
det var väl Björkhagens bas-
ketklubb eller vad det var. 
Det var på den gamla glada 
tiden när basketen var pop-
pis, och det gick riktigt bra 
för oss. Då var vi uppe där, 
jag kommer inte ihåg hur 
högt uppe, men det var väl 
en bit, säger Dan Dawrin.
Vad talar för Djurö-Vindö 
i dag?

– Inga bortförklaringar, 
men vi har haft svårt att få 
folk till fajterna. Två match-
er har vi spelat med elva 
gubbar och så där. Losar 
man mycket går bollen fel 
och man tappar självförtro-
endet. Men laget går framåt. 
I dag tror jag vi får ihop 14 
man och att det har regnat 
tror jag är en fördel för oss. 
Drottninghamn är ett lite 
äldre gäng, och våra killar 
kommer att ha fördel av ett 
snabbare underlag.

Tre timmar senare – när 
domaren Dragan Burazor 
blåst av matchen som slu-
tar 2-2 – kan konstateras 

att Dan Dawrin i mångt och 
mycket haft rätt i sina profe-
tior. Djurö-Vindö IF inledde 
matchen övertygande, var 
kvickare än motståndarna 
och ledde med 2-0 i halvtid.

”Det sitter i huvudet” 
Men om den ungdomli-
ga entusiasmen (14-årige 
DVIF-keepern Christoffer 
Rydberg var planens yngs-
te spelare) var en ett väg-
vinnande koncept under 
matchens inledning, hade 
de äldre gästerna (med spe-
lande ordföranden Anders 
Persson, 55 år, i spetsen) 
nog fördel av sin rutin mot 
slutet. Kvitteringen kom på 
frispark i 88:e minuten.

– Det var lite besviket i 
omklädningsrummet. Vi 
gjorde en riktigt fin första 
halvlek, men sen blev vi lite 
ängsliga. Det blir ju så när 
man förlorat så mycket som 
vi gjort. Det sitter i huvu-

det. Jag tycker grabbarna är 
starka, säger Dan Dawrin.
Jag vet inte om det är nå-
gon tröst, men jag kan i 
alla fall informera dig om 
att Djurö-Vindö IF i och 
med poängen inte längre 

är sämst i Stockholm – ut-
an ”bara” näst sämst...

– Haha! Vad skönt! Det 
är ju alltid ett steg framåt, 
jag säger ju det! Jag kan 
lova dig att innan säsongen 
är över har vi minst sex-nio 
pinnar, säger Dan Dawrin.

Han avslutar:
– Jag tycker det är fan-

tastiskt viktigt att vi har ett 
A-lag. Även om det kanske 
inte går så bra så ser alltid 
lillkillarna i Djurö-Vindö 
upp till de här stora killar-
na. Det betyder mycket. Vi 
försöker göra så gott vi kan 
här ute. INGEMAR LUNDIN

Fotnot: Se aktuell tabell för 
division 7H på sida 42.

Bottenmötet i division 7 – minut för minut
Snedsparkarna, målen, vredesutbrotten – och mysteriet med den försvunna väskan

Ruff sätter iskallt 2-0.

Djurö-Vindö IF - IV Drott-
ninghamn 2-2 (2-0)

Målen:
1-0 (29) K-A Stavborg
2-0 (37) Fabian Ruff
2-1 (59) David Lidestedt
2-2 (88) Mikael Bergendorff

Publik: Omkring 20

Delad pott på 
Sjösalavallen

Spelet var kanske inte alltid vackert, men dramatiken på Sjösalavallen gick inte att klaga på.  FOTO: NADIA ENEDAHL

Ett besviket DVIF tackar motståndarna för matchen.
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Välkomna!

VÄRMDÖ IF
vs

VÄSTERÅS IK
Lördag 30 augusti kl 14.00

Huvudsponsorer 

VÄRMDÖ FOTBOLL
Superettanlaget Jönköping Södra vann som 
väntat mötet i Svenska cupen mot Värmdö IF. 

Men det dröjde till 63:e minuten innan små-
länningarna fick hål på ett stundtals heroiskt 
kämpande Värmdö.

– De var en tuff nöt att knäcka, säger Jön-
köpings Kalle Svensson, svensk VM-spelare 
2006.

0-0 i halvtid. Sen trappade 
Jönköpings Södra upp tempot.

I andra halvleken stred 
Värmdöspelarna tappert, 
och målvakten William Es-
kelinen stod för flera pu-
blikfriande räddningar, 
men till slut tvingades han 
kapitulera. I 63:e minuten 
tog gästerna ledningen ge-
nom ett skott som styrdes 
in via ett Värmdöben. I 78:e 
minuten kom 2-0 på hörna.

”Värmdö kul lag”
Därmed slutade andra om-
gången i Svenska cupen 
med en programenlig seger 
för Superettanlaget J-Södra 
mot division två-klubben 
Värmdö.

J-Södras mittback Kalle 
Svensson, med i svenska 
VM-truppen 2006 och se-
dermera utlandsproffs i 

skotska Rangers och fran-
ska Caen, var imponerad av 
hemmalaget.

– Ett bra lag, som bjöd bra 
motstånd. Kul lag som för-
sökte spela fotboll.
Underskattade ni Värmdö?

– Nej, men så stora är in-
te marginalerna i fotboll att 
man kan göra vad man vill. 
Matchbilden var den för-
väntade.
0-0 i halvtid. Vad sa ni i 
pausvilan?

– Att vi skulle fortsätta kö-
ra på. Det är tempot som är 
den stora skillnaden mellan 
två divisioner och det skul-
le vi utnyttja. Det behöv-
des, för Värmdö var så pass 
organiserade och taktiskt 
duktiga att de var svåra att 
luckra upp.
Var det en lättnad när ni till 
slut fick hål på Värmdö?

– Nja, det kändes rätt sta-
bilt. Viktigt var att vi fick 
fart på bollen, och till slut 
kom målen. Men det gäller 
att vara noggrann också, 
annars kommer lätt ett mål 
i baken. Men jag tycker vi 
hade koll på dem defensivt.
Du hade en del fighter 
med Buba Sonko...

– Han är tuff. Det är kul. 
Snabb och löpvillig och li-
te småful. Det är så det ska 
vara. Jag var tvungen att ge 
igen med samma mynt. El-
ler ja, inte vad gäller snabb-
het kanske.
Vad är ert mål i cupen?

– Gruppspelet var viktigt 
att nå. Inte minst med tan-
ke på nästa säsong. Nu får 
vi minst tre bra tävlings-
matcher innan serien drar 
igång i vår.

INGEMAR LUNDIN

Gav J-Södra en kamp

Resultat

FOTBOLL

Division 2 norra Svealand herr

Värmdö - Akropolis     0-5 (0-2)
Konyaspor - Värmdö     2-0 (0-0)
Sollentuna - Kvarnsveden     2-0 (1-0)
Syrianska Ker - Spårvägen     2-3 (1-1)
Skiljebo - Syrianska Ker     0-5 (0-3)
Norrtälje - Sollentuna     2-3 (0-1)
Spårvägen - Konyaspor     0-2 (0-2)
Aspudden-Tell - Karlberg     2-1 (1-0)
Strömsberg - Västerås IK     5-4 (3-1)
Kvarnsveden - Gamla Upsala     1-2 (0-1)

Akropolis 19 12 6 1 45 – 11 42
Gamla Upsala 19 11 7 1 40 – 21 40
Sollentuna 19 11 4 4 40 – 15 37
Norrtälje 19 10 4 5 42 – 22 34
Syrianska Ker 19 10 3 6 45 – 27 33
Aspudden-T. 19 8 6 5 27 – 29 30
Skiljebo 19 9 1 9 42 – 38 28
Värmdö 19 7 4 8 37 – 39 25
Konyaspor 19 6 6 7 22 – 29 24
Västerås IK 19 6 5 8 27 – 38 23
Strömsberg 19 4 6 9 26 – 47 18
Kvarnsveden 19 2 8 9 22 – 37 14
Karlberg 19 3 3 13 23 – 46 12
Spårvägen 19 1 3 15 15 – 54 6

Division 2 södra Svealand herr

Sleipner - Nacka FF     1-2 (0-0)
Nacka FF: Malick Jobe 2
Ekerö - FC Linköping     4-2 (1-0)
Karlslund - KB Karlskoga     1-0 (1-0)
Enskede - Smedby AIS     3-0 (2-0)
Södertälje FK - Eskilstuna City     1-1 (1-0)
FC Linköping - Arameiska/Syr     0-1 (0-1)

Nacka FF 19 13 4 2 42 – 20 43
Södertälje FK 19 13 2 4 47 – 26 41
Enskede 19 12 2 5 43 – 19 38
Sleipner 19 11 3 5 39 – 22 36
Eskilstuna City 19 10 3 6 30 – 27 33
Rynninge 18 9 2 7 31 – 28 29
Ekerö 18 9 1 8 31 – 26 28
Arameiska/Syr 19 7 4 8 25 – 26 25
FC Linköping 19 6 3 10 25 – 33 21
FC Gute 18 6 2 10 25 – 36 20
Smedby AIS 19 3 8 8 16 – 28 17
Karlslund 19 3 5 11 15 – 35 14
KB Karlskoga 19 3 4 12 25 – 42 13
Värmbol 18 3 3 12 12 – 38 12

Division 3 södra Svealand herr

Assyriska IF - Järla     2-1 (0-1)
Järla: Sheriff Touray Njie
Segeltorp - Eskilstuna Södra     1-4 
Eskilstuna Södra - Viljan     1-3 
Lindö FF - IFK Stockholm     2-1 
Haninge BRB - Segeltorp     3-0 
Tyresö - Järna     0-1 (0-1)

Assyriska IF 16 10 3 3 36 – 17 33
Haninge BRB 16 10 2 4 42 – 18 32
IFK Stockholm 16 10 2 4 30 – 13 32
Lindö FF 16 9 2 5 33 – 22 29
Järna 16 9 2 5 32 – 27 29
Srbija 15 8 3 4 22 – 15 27
Segeltorp 16 6 3 7 26 – 35 21
Viljan 16 6 2 8 23 – 31 20
Eskilstuna S 16 5 2 9 22 – 25 17
Järla 16 4 5 7 17 – 25 17
IFK Eskilstuna 15 4 1 10 18 – 36 13
Tyresö 16 0 1 15 8 – 45 1

Division 4 Stockholm mellersta herr

IFK Lidingö - Ingarö     2-3 
Skå/Bygdegård - FC Sthlm Inter     2-2 
Mälarhöjden - Värtan     3-2 
Skå/Bygdegård - Andrea Doria     1-3 
Krukan - Älta     0-3 
Vasasällskapet - Vasastan     4-0 
FC Sthlm Inter - Mälarhöjden     5-0 
Ingarö - Skå/Bygdegård     5-0 
Ängby - IFK Lidingö     2-2 

Älta 16 12 2 2 45 – 21 38
Värtan 15 10 1 4 40 – 22 31
Ängby 15 10 1 4 41 – 24 31
IFK Lidingö 16 8 4 4 35 – 20 28
FC Sthlm Inter 16 8 3 5 39 – 23 27
Ingarö 16 8 2 6 31 – 30 26
Vasasällskapet 14 7 1 6 30 – 32 22
Andrea Doria 15 5 4 6 34 – 29 19
Mälarhöjden 16 5 1 10 25 – 51 16
Krukan 15 5 0 10 25 – 29 15
Vasastan 16 2 3 11 16 – 39 9
Skå/Bygdeg. 16 1 2 13 13 – 54 5

Division 5 Stockholm mellersta herr

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

Boo FF 16 9 4 3 46 – 20 31
Långholmen 15 10 1 4 31 – 17 31
Lokomo Bl. 16 9 2 5 30 – 33 29
Norrtull 16 8 4 4 53 – 25 28
Handelskamr. 15 9 1 5 39 – 22 28
Hanviken 15 9 1 5 37 – 28 28
Bromma 16 5 3 8 30 – 41 18
Atletico Nacka 16 5 1 10 26 – 36 16
Reymersholm 15 4 3 8 23 – 39 15
Gustavsberg 15 4 2 9 29 – 45 14
Sickla 15 3 4 8 19 – 34 13
Saltsjöbaden 16 3 4 9 27 – 50 13

Division 6 Stockholm D herr

Borsten - Viking Söderm     2-1 
Högalid - Tre Laxar     4-2 
Sture/Tanto - Kransen United     2-2 (1-0)
Tre Laxar - Magenta     5-2 
Viking Söderm - Högalid     1-2 

Högalid 11 9 1 1 51 – 14 28
Stuvsta 10 8 1 1 45 – 15 25
Tre Laxar 11 7 0 4 27 – 22 21
Kransen Utd 10 6 2 2 35 – 15 20
Sture/Tanto 11 4 4 3 29 – 29 16
Viking Söderm 11 2 3 6 20 – 41 9
Magenta 10 2 2 6 27 – 39 8
Skarpa 10 1 1 8 14 – 43 4
Borsten 10 1 0 9 14 – 44 3

Division 7 Stockholm H

Al-Ansar - Henkan     3-6 
Boo SK - Spart Orminge     1-2 
Hedvigslund - Jarlaberg     2-1 
Bleket - Nacka Juniors     2-0 
Spart Orminge - Hedvigslund     1-3 
Jarlaberg - Al-Ansar     5-4 
Djurö/Vindö - Drottninghamn     2-2 
Henkan - Boo SK     13-2 

Hedvigslund 12 10 1 1 49 – 18 31
Henkan 12 9 1 2 73 – 26 28
Jarlaberg 12 9 1 2 53 – 26 28
Bleket 12 6 1 5 32 – 26 19
Al-Ansar 12 5 2 5 38 – 40 17
Nacka Juniors 12 4 4 4 36 – 24 16
Spart Orminge 12 4 2 6 28 – 45 14
Drottninghamn 12 3 2 7 29 – 34 11
Boo SK 12 2 1 9 24 – 77 7
Djurö/Vindö 12 0 1 11 10 – 56 1

Mer resultat på sida 44.

Värmdö IF - Jönköpings 
Södra IF 0-2 (0-0)
Målen:
0-1 (63) Simon Dimitrijevic
0-2 (78) Max Watson
Publik: 425

425 åskådare  
på Värmdövallen

 FOTO: NADIA ENEDAHL



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 



44 NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 26 AUGUSTI 2014

SPORT

Nu kan du betala med kort eller swish i vår servering!

Lördag 30/8 kl. 14:00 
Herr Div 3SS 

Järla IF FK 
- 

Tyresö FF
Lördag 30/8 kl. 16:00 

Dam Div 3B 

Järla IF FK 
- 

Segeltorps IF

Dam

Välkomna
till Ingarö!

Dam Division 3 B

Ingarö IF VS
Ösmo GIF FK

Kafeteria!

Söndag
31 aug.
kl. 16.00
Ingarö IP Vi söker nu en

NY SÄLJTJÄNST på kontoret
samt att arbeta ute med att stötta våra återförsäljare 
inom 08 området.
 
Är du verktygsintresserad med flexibelt sinne och har 
ett eget driv, då har vi tjänsten för dig.

För mer information gällande tjänsten kontakta 
Peter Eriksson, tel 08-556 145 21.

Ansökan skickas till peter.boier@bilverktyg.com

Besök gärna vår hemsida www. Bilverktyg.com

Boier Bilverktyg AB
Vi är ett rikstäckande grossist företag inom 
verkstadsutrustning till bilsektorn. Företaget 
bildades 1981. Företaget har i dag 10 anställda 
och sitt lager och kontor på Värmdö.

Villa Sandudden Konferens
Ligger svindlande vackert på Ingarö - stor sjötomt med
400 meter strandlinje och allt i högsta klass.
Vår vision är att bli Sveriges bästa konferensanläggning för 
ledningsgrupper i ”hemma hos miljö”

Vi söker Värdar/Värdinnor

Vi kräver gedigen erfarenhet av restaurang/konferens och en 
positiv attityd - samt att inget är omöjligt.

Vi söker också Planerare/Administratör

Erfarenhet av administrativa rutiner och god erfarenhet av 
datorer krävs.

Skicka ansökan med CV till villa@sandudden.se
Titta gärna in på www.sandudden.se

Familjeföretaget Nacka Trä & Byggvaror S Gustafsson AB startade 1945 och inriktningen är byggmaterialförsäljning. 
Årsomsättningen uppgår till ca 550 mkr, varav ca 65% utgör försäljning till företagskunder. Antalet anställda är  
ca 200. Verksamheten bedrivs under två varumärken: Bygg-Ole som riktar sig till privatkonsumenter och proffskunder. 
Nacka Trä hanterar företagets storkundförsäljning och har anläggningar i Stockholm och Uppsala. Koncernen är 
delägare i inköpskedjan Byggtrygg, vilken är en del i Nordens största inköpssamarbete där XL-BYGG är gemensamt 
marknadsföringskoncept. Läs mer om oss på vår hemsida www.byggole.se

Bygg-Ole Nacka söker 

INNESÄLJARE TRÄ & BYGG
Som innesäljare arbetar du med försäljning mot våra kunder som är både proffs och konsumenter. 
Försäljningen sker både i butik per telefon och via e-post. I arbetet ingår att ge kunden byggteknisk 
rådgivning, räkna på offerter och ha kundansvar. Sammanfattat skall du skapa varaktiga relationer 
med både nya och befintliga kunder.

Vi söker nu dig som har tidigare erfarenhet av försäljning av byggmaterial. 

Som person ser vi att du är serviceinriktad, noggrann, positiv och har hög social kompetens samt 
god datorvana. Tidvis kan arbetstempot vara högt så det är fördel att kunna ”hålla många bollar 
i luften”. Våra öppettider är mycket generösa vilket innebär arbete vissa kvällar och helger.  
För jämnare könsfördelning uppmuntrar vi kvinnliga sökanden.

Frågor kring tjänsten besvaras av Henrik Rauge, chef för säljkontoret & trähallen, telefon 08-601 12 00. 

Din ansökan sänder du via e-post till henrik.rauge@byggole.se snarast, dock senast 15 sept 2014.

Fyren Vård & Omsorg AB växer och söker
Kväll och Dagpersonal samt timvikarier.

Du får gärna vara undersköterska/vårdbiträde eller ha
flerårig vana med att arbeta inom hemtjänst. Vi arbetar i 

Gustavsberg och på Ingarö. Vi på Fyren erbjuder våra kunder hög 
kontinuitet. Du som söker arbete hos oss ska ha körkort.

Välkommen med din ansökan!
Lotta Johansson 076 006 14 85

Anne Hedbom 076 006 14 08
Lotta.fyren@gmail.com, anne.fyren@gmail.com

Vi söker utbildad fritidspedagog 
med ansvar för fritidsverksamheten.

Gå in på vår hemsida 
www.davinciskolan.com

Läs mer på Kontakt/Lediga jobb.  

Elitettan dam

Älta - Hammarby     1-2 (0-1)
Älta: Thordis Hronn Sigfusdottir 
Älta - LB07     1-1 (1-1)
Älta: Thordis Hronn Sigfusdottir 
Kvarnsveden - Sunnanå     0-1 (0-0)
Bollstanäs - Halmia     3-0 (2-0)
Hammarby - QBIK     3-0 (3-0)
Mallbacken - Hovås/Billdal     6-1 (3-0)
Umeå Södra - Djurgården     1-0 (0-0)

Mallbacken 19 14 2 3 45 – 24 44
Hammarby 19 12 5 2 51 – 26 41
Sunnanå 18 10 4 4 35 – 14 34
Kvarnsveden 19 10 3 6 27 – 19 33
Djurgården 19 9 5 5 54 – 29 32
LB07 19 9 4 6 43 – 37 31
Hovås/Billdal 19 9 3 7 28 – 22 30
Sirius 18 8 3 7 26 – 25 27
QBIK 19 5 8 6 19 – 20 23
Bollstanäs 18 7 2 9 32 – 42 23
Älta 19 6 4 9 31 – 34 22
Umeå Södra 19 5 1 13 18 – 46 16
Halmia 19 2 1 16 17 – 51 7
Brommapojk 18 1 3 14 12 – 49 6

Division 1 södra Svealand dam

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

Västerås BK 30 16 12 1 3 53 – 28 37
Örebro SK S 16 11 3 2 46 – 22 36
IFK Nyköping 16 10 4 2 51 – 19 34
Smedby 16 10 3 3 51 – 18 33
Enskede 16 9 3 4 37 – 27 30
Forsby 16 5 5 6 32 – 37 20
Älvsjö AIK 16 4 6 6 24 – 26 18
Boo 16 5 2 9 36 – 54 17
Lidingö 16 5 1 10 33 – 50 16
P 18 IK 16 3 4 9 29 – 35 13
Tyresö DFF 16 3 1 12 16 – 50 10
Fanna 16 2 1 13 18 – 60 7

Division 2 södra Svealand dam

Telge United - Nacka Allstars     1-3 (1-2)
Nacka Allstars: Madelaine Rylander,  
Johanna Rhodin, Linn Stamme-Eriksson
Sätra - Tun     4-1 (3-0)
Hällbybrunn - Telge United     4-1 (2-0)
IFK Nyköping 2 - Värmbol     2-3 
Värmbol - Dalhem     3-0 (2-0)

Telge United 13 8 1 4 47 – 24 25
Hällbybrunn 12 7 2 3 38 – 30 23
Värmbol 13 6 3 4 31 – 27 21
Sätra 12 6 3 3 23 – 21 21
Nacka Allstars 13 6 1 6 27 – 27 19
Södersnäck. 12 5 2 5 38 – 33 17
Tun 12 4 3 5 27 – 26 15
IFK Nyköping 2 12 5 0 7 24 – 40 15
Dalhem 13 3 2 8 26 – 37 11
Åker 12 3 1 8 25 – 41 10

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

 NVP

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

 NVP
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Herr och damklockor även 
fickur, klockdelar, mynt, 
medaljer, ordnar, smycken i 
guld eller silver. 
Tel 0709-48 10 80.

HANINGE HANTVERKARV. 30, 08-707 58 00  SÄTRA MURMÄSTARV. 29-31, 08-707 57 00, STÄNGT. www.torvallabil.se

PASSA PÅ! SOMMARPRIS PÅ SX4 CLASSIC 4x4.
 SPARA 45.000:

x4 NU FRÅN

   139.900:-
:

 

SISTA CHANSEN! 
ENDAST 10 ST 
BILAR KVAR.

2

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

Loppis  i Krokhöjden: 
Söndag 7/9, kl 11-14 loppis 
runt gatorna i Krokhöjden. 
Alla medverkande fastighe-
ter har rosa lapp uppsatt på 
sin brevlåda. Välkomna!

Bil köpes: Från -99 och uppåt! 
Allt av intresse! Små fel ej 
hinder. Ring så är bilen såld. 
Rickard 076-265 08 87.

Just nu har vi mdnga fina 
erbjudanden. Till exempel 
sparar du 33 800 kr ncr 
du kuper Kia Sportage 
i  Special Edition!

Heta erbjudanden

kia.com

Hantverkarvcgen 30, 136 44 Haninge
08-707 58 00, www.torvallabil.se
Uppet: Mdn-tors 9-18, fre 9-17, lur 11-15, sun stcngt

Alla erbjudanden gcller t.o.m 30/9  2014 eller sd ldngt lagret rccker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller furetagsavtal och gcller endast lagerbilar frdn Kia Motors Sweden AB. Brcnslefurbrukning blandad kurning Kia Sportage 5,3 7,2 l/100 km, CO2-utslcpp 
139 189 g/km. Testerna cr gjorda enligt EU-kurcykel och miljuklass Euro 5. Bilen pd bilden kan vara extrautrustad. Med reservation fur eventuella tryckfel.

Ncr du kuper en Kia ingdr alltid den trygga kcnslan av Sveriges lcngsta 
nybilsgaranti frdn fabrik. Vclkommen in och provkur hos Torvalla Bil!

7 drs

Sportage Special Edition innehdller bl.a. 17  aluminiumfclgar, xenonljus, elupp-
vcrmd lcderratt, eluppvcrmt bakscte, Bluetooth, regnsensor, LED-ljus fram och 
bak, navigationssystem, panoramasoltak, lcderklcdsel och backkamera.

Kampanjpris: 218 800 kr
SPARA 33 800 KR

SPORTAGE 1,6 2WD SPECIAL EDITION

Bilar köpes även defekta. 
Ring eller sms så blir din bil 
såld snabbt och enkelt. 
Tel 0735-411 232 mvh Giovanni.

Nytt och gammalt! 
Märkeskläder- accessoarer-
inredning- prylar säljes på 
Värmdö vägen 629. Fd Barn-
vagnsbutiken.  Lördag 30 aug 
och söndag 31 aug kl 
11.00-17.00.

Jobba extra hos  
barn med funktions-
nedsättning
Rollen som avlösare innebär att du avlöser  
anhöriga till personer med funktionsned- 
sättning i hemmet. Som ledsagare ledsagar  
du personer medfunktionsnedsättning 
till och från aktiviteter. 

Läs mer på www.varmdo.se/jobb

Värmdö kommun söker dig som vill

Corsa: Bränsleförbrukning blandad körning 3,3-6,3 
l/100 km, CO2utsläpp blandad körning 88-147 g/km.  
Astra: Bränsleförbrukning blandad körning 3,7-6,8 
l/100 km, CO2utsläpp blandad körning 99-159 g/km. 
Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. 5 års 
nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti plus 3 års 
förlängd garanti (den förlängda garantin gäller upp 
till 100 000 km). Priserna gäller modellår 14.

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

opel.se

Välj till Pluspaket för endast

5 900 kr (Ord. pris 9 700 kr)
ECC 
Mittarmstöd fram
Parkeringssensor bak

Opel Astra Active från

149 900 kr
Ord.pris 174 900 kr

Spara
25 000 kr

TYSK KVALITET DU HAR RÅD MED.
Just nu är det extra förmånligt att köpa Opel. Upptäck Astra och Corsa, två välutrustade 
bilar till överraskande lågt pris som tål att jämföras, inte minst med sina tyska konkur-
renter. Kom in och provkör så skänker du dessutom 100 kr till Världens Barn.

Välj till Pluspaket för endast

2 900 kr (Ord. pris 5 000 kr)
Klimatanläggn. (ECC), farthållare 
& färddator, parkeringssensor bak, 
6 högtalare, 15” lättmetallfälgar

Opel Corsa Active från

119 900 kr
Ord.pris 152 800 kr

Spara
upp till

35 000 kr

  OPEL CORSA OCH ASTRA

Prylmarknad

DIVERSEKÖPES SÄLJES

KÖPES

Bilar & Tillbehör



46 NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 26 AUGUSTI 2014

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

RADHUS MED BULLERBYKÄNSLA
Accepterat pris: 4 495 000 kr Boarea: 122 m2, 6 rok
Tomtarea: 143 m2 Energiklass: D
Adress: Hämplingevägen 77
Visning: Sön 31/8 kl. 13.15-14.00 samt Mån 1/9 kl. 18.45-19.15
Mäklare: Jörgen Lundgren, 070-749 02 08

ÄLTA / KOLARÄNGEN

VÄLPLANERAD MED UTEPLATS
Accepterat pris: 1 795 000 kr Avgift: 3 708 kr/mån
Boarea: 62 + 10 m2, 3 rok Energiprestanda: 165 kWh/m2/år
Adress: Örnstigen 57 bv
Visning: Sön 31/8 kl. 12.00-12.30 samt Mån 1/9 kl. 17.30-18.00
Mäklare: Jörgen Lundgren, 070-749 02 08

ÄLTA / BASTUOMRÅDET

GAVEL 3:A/4:A - BÄSTA LÄGE
Accepterat pris: 1 950 000 kr Avgift: 4 936 kr/mån 
Boarea: 81 m2, 3-4 rok Energiprestanda: 115 kWh/m2/år
Adress: Lillvägen 24, 3 tr
Visning: Sön 31/8 kl. 13.00-13.30 samt Mån 1/9 kl. 18.00-18.30
Mäklare: Rebecca Nowicka, 070-749 09 01

ÄLTA / HEDVIGSLUND

Just nu hos Bilia

Skaffa privat
tjänstebil

3 års fri Volvia försäkring & Serviceabonnemang gäller t.o.m. 140831. Månadskostnad privatleasing
baserat på 0:- kontant, 36 månader/4500 mil. Bränsleförbrukning blandad körning: V40 5,3 l/100 km,
CO2 123 g/km. Bilen på bild är extra utrustad. Erbjudanden kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter.
Med reservation för tryckfel och slutförsäljning.

Volvo V40  T2 Your Edition Kinetic
Inkl. Kinetic & Klimatpaket, aluminiumfälg, City Safety start/stop-funktion,

DSTC antisladdsystem, klimatanläggning, bränslevärmare med tidur m.m.

Privatleasing 2.949:-/mån

Tre års
fri Volvia

Hyundai i30 1,6 GDI Business
Inkl. ACC, farthållare, parkeringssensorer bak, Bluetooth, LED-ljus, starthjälp i backe (HAC), 
kylt handskfack, elinfällbara backspeglar, elmanövrerade fönster fram och bak m.m.

Förr 184.900:- 
Nu 159.900:-
Bränsleförbrukning blandad körning i30 5,7 l/100km, CO2 134g/km. Bilen på bild är extrautrustad.
Kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter. Med reservation för slutförsäljning och tryckfel.

Snabb
leverans!
Se fl er Hyundai

på bilia.se

Just nu hos Bilia

Slutspurt på
sommarrean!

Bostadsmarknad



Fräscht och friköpt radhus från 2006 med skyddad tomt
Accepterat pris 6.475.000 kr Kvm 158 Rum 6 varav 4 sovrum
Visas Sön 31/8 15.00-16.00 & tis 2/9 17.30-18.00
Nacka Ragnhild Sjöberg 08-716 25 00

SALTSJÖBADEN/RÖSUNDA - G:A SKOLVÄGEN 37B

Energiprestanda 55 kWh/m², år

Såld! Visning inställd!

Optimalt planerad med
balkong i högt sydvästläge
Utgångspris 1.595.000 kr
Kvm 44 Avgift 2.622 kr
Visas Sön 31/8 12.15-13.00 &
mån 1/9 17.30-18.00
Värmdö Ulrika Andersson   
08-570 308 88

GUSTAVSBERG 2:A
KEDJEBACKEN 2B, 5 TR

Energiprestanda 121 kWh/m², år

Toppfräsch lgh från 2011
med garage i huset
Accepterat pris 3.050.000 kr
Kvm 83 Avgift 4.250 kr
Visas Sön 31/8 12.00-12.45 &
mån 1/9 18.30-19.00
Nacka  Ragnhild Sjöberg
08-716 25 00

EKUDDEN 3:A
EKGRÄND 1

Energideklaration ej utförd

Toppfräsch 3:a med inglasad
balkong i söderläge
Accepterat pris 2.975.000 kr
Kvm 76 Avgift 3.642 kr
Visas Sön 31/8 13.30-14.15 &
mån 1/9 17.30-18.00
Nacka  Ragnhild Sjöberg
08-716 25 00

ALPHYDDAN 3:A
ALPHYDDEVÄGEN 41

Energiprestanda 126 kWh/m², år

Nära Kvarnsjön o Saltsjön
där bad o båtplats väntar
Accepterat pris 1.800.000 kr 
Kvm ca. 50, 4 rok
Visas Sön 31/8 12.00-12.45
Värmdö Olle Westman
08-570 308 88

STAVSNÄS
STORSKOGSVÄGEN 104B

Skärgårdsparadis Havsutsikt
200 m till strand o båtplats!
Utgångspris 3.200.000 kr
Kvm ca. 63 , 3 rok
Visas Sön 31/8 13.45-14.30
Värmdö Olle Westman
08-570 308 88

SÖDERNÄS
STRANDLINJEVÄGEN 16

Högst upp i huset med
inglasad balkong i sydväst.
Utgångspris 2.295.000 kr
Kvm 82 Avgift 4.298 kr
Visas Sön 31/8 13.45-14.30 &
mån 1/9 19.45-20.15  
Värmdö Jenny Svensk
08-570 30888

FARSTADAL 3:A
PUBLIKVÄGEN 13

Energiprestanda 111 kWh/m², år

Snyggt, stilrent i ljus öppen
planl, kamin o balkong
Utgångspris 2.850.000 kr
Kvm 90 Avgift 6.248 kr
Visas Sön 31/8 12.00-12.45
& tis 2/9 18.00-18.30
Värmdö Susanne Rylander
08-570 308 88

GUSTAVSBERG  3.5:A
MARIAGATAN 9B

Energideklaration beställd

Äntligen en stor villa med bra läge till salu i Gustavsberg!
Utgångspris 5.950.000 kr Kvm 175
Visas Sön 31/8 12.15-13.15 & mån 1/9 17.15-18.00
Värmdö Jenny Svensk 08-570 308 88

FARSTA SLOTTSVIK - PALMQVISTS VÄG 19

Energiprestanda 82 kWh/m², år

Välplanerad och fräsch 4:a
med uteplats på 60 kvm.
Accepterat pris 2.995.000 kr
Kvm 101 Avgift 5.913 kr
Visas Sön 31/8 15.00-15.45 &
mån 1/9 17.30-18.15
Nacka Johan Aspenberg
08-716 25 00

SALTSJÖBADEN 4:A
STUREVÄGEN 5

Energiprestanda 166 kWh/m², år

Radhus i idylliskt område
intill Bagarsjön
Accepterat pris 3.750.000 kr
Kvm 98+13, 4 rok
Visas Sön 31/8 12.30-13.30 &
mån 1/9 17.30-18.00
Nacka Kristin Andersson
08-716 25 00

LÄNNERSTA
ALPSTIGEN 14

Energideklaration är beställd

Utbyggd bruksvilla med underbar trädgård
Utgångspris 5.795.000 kr Kvm 178 + 86
Visas Sön 31/8 15.00-16.00 & mån 1/9 18.30-19.15
Värmdö Jenny Svensk 08-570 308 88

GUSTAVSBERG HÄSTHAGEN - MARIAPLAN 5A

Energideklaration beställd

DIN BOSTAD KAN 
VARA en oslipad 
diamant=
VI VET VÄGEN TILL EN LYCKAD FÖRSÄLJNING. 
FRÅGA OSS OM KOMMANDE®.

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

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

fastighetsmäklaren med nöjdare kunder=

FLER BOSTÄDER HITTAR DU PÅ husmanhagberg.se



Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

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

Här har ni chansen att sätta er egen prägel på ert nya hem. På Oxbärsvägen 7 står detta unika och
trevliga hus som också har många fina detaljer. Huset är idag inte helt färdigställt och det finns
således goda möjligheter för köparen att skapa sitt nya drömboende. Kontakta ansvarig mäklare för
mer information och tidsbokning.

Accepterat pris 4 900 000 kr Rum 5 rum, varav 3-4 sovrum Boarea 200 kvm Tomt 1 780 kvm Byggt 2008

Visas Sön 31/8 Mäklare Jonas Backända 073-3460223

Nacka | Gustavsvik
Oxbärsvägen 7

SÄTT DIN EGEN PRÄGEL

Välkommen till Rundvägen 10. Här bor ni i ett charmigt och välplanerat hus med en härlig och
sydvästvänd trädgårdstomt. Insjön är ett lugnt och trevligt villaområde som också är väldigt
barnvänligt. Med naturen och badmöjligheter runt hörnet är detta ett hem att trivas i.

Accepterat pris 4 295 000 kr Rum 4 rum, varav 2-3 sovrum Boarea 110 kvm Tomt 1 789 kvm Byggt 1982

Energiklass E Visas Sön 31/8 11.30-12.15 Mån 1/9 17.30-18.00

Mäklare Jonas Backända 073-3460223

Nacka | Insjön
Rundvägen 10

LUGN ÅTERVÄNDSGATA



Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

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

Accepterat pris 1 495 000 kr

Avgift 4 006:-/mån (inkl värme, va, kabel-tv)

Boarea 59,5 kvm Vån (Hiss)

Energiprestanda 109 kWh/kvm år

VisasSön 31/8 15.00-15.30 Mån 1/9 17.30-18.00

Mäklare Sandra Enåsen Due 0733460227

2:a Nacka | Skogalundsklippan
Skogalundsklippan 30, 1 tr

Mäklare är som 
lunchställen. De 
som är fullsatta 
brukar vara bättre 
än dem som är 
öde. Så varför inte 
ringa Stockholms 
största mäklare?

Accepterat pris 2 790 000 kr Avgift 4 649:-/mån Boarea 92 kvm Vån 4 av 5 (Hiss)

Energiprestanda 113 kWh/kvm år Visas Sön 31/8 15.00-15.30 Mån 1/9 18.00-18.30

Mäklare Magnus Wangerheim 0733-460 225

4:a Nacka | Henriksdalsberget Henriksdalsringen 65

Accepterat pris 1 295 000 kr

Avgift 4 088:-/mån (inkl värme, va, kabel-tv)

Boarea 61 kvm Vån 2 av 3 (Hiss)

Energiprestanda 120 kWh/kvm år

VisasSön 31/8 23.00-12.30 Mån 1/9 17.30-18.00

Mäklare Johan Sörman 0733-460 221

2:a Nacka | Västra Orminge
Ormingeringen 64

Accepterat pris 1 390 000 kr Rum 2 rum, varav 1 sovrum Boarea 36 kvm Tomt 1 725 kvm Byggt 1971

Visas Sön 31/8 12.00-12.45 Mån 1/9 17.30-18.00 Mäklare Lars Nordensvärd 0735-221350

Ingarö | Lillängsdal Skeppsgossevägen 10

Accepterat pris 3 575 000 kr Rum 6 rum, 3-4 sovrum Boarea 156 kvm + 24 kvm Tomt 1 858 kvm

Nära sol och hav! Vakna till Skärgårdens ljud och ljus. Byggt 1965 Energiklass E

Visas Tis 26/8 18.00-18.30 Sön 31/8 15.00-15.30 Mäklare Michael Ahlström 0709-815 805

Värmdö | Ingarö Lillsvängen 13

Accepterat pris 3 995 000 kr Rum 4 rum, varav 3 sovrum Boarea 106 kvm + 7 kvm Tomt 2 815 kvm

Byggt 1965/2007 Energiprestanda 127 kWh/kvm år Visas Sön 31/8 12.30-13.15 Mån 1/9 17.30-18.00

Mäklare Cathrine Olofsson 070-3383523

Värmdö | Gustavsberg Betsede Skogsleden 16

Accepterat pris 2 495 000 kr

Avgift 7 315:-/mån (inkl värme, VA, bas-tv (com

hem))

Boarea 127,5 kvm Vån 7 av 7 (Hiss)

Sön 31/8 Ring för tidsbokning

Mäklare Cathrine Olofsson 070-3383523

4:a Värmdö | Gustavsberg
Gezelius väg 18

Accepterat pris 2 995 000 kr Avgift 2 109:-/mån Boarea 83,1 kvm Visas Sön 31/8 13.30-14.15

Mån 1/9 18.30-19.00 Mäklare Sandra Enåsen Due-Pedersen 0733460227

3:a Nacka | Eknäs Allévägen 5C

EGEN TRÄDGÅRD



ACCEPTERAT PRIS 5 500 000 kr. TOMT 2 000 kvm . EP 77 kWh. VISAS Sö 31/8 12.30-13.30. Må 1/9 17.30-18.00.
Förmansvägen 2. NACKA Maria Fjellner 08-556 184 38.

MENSÄTTRA 5 rok, 117 kvm + 117 kvm + Dubbelgarage

3 sovrum Bergvärme, nya fönster, nyputsad fasad, fräscht tak
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 125 000 kr/bud. TOMT 2 013 kvm . EP Behövs ej. VISAS Sö 31/8 13.00-13.45. Simon Ängs
Väg 5. VÄRMDÖ Magnus Wångrell 0708-84 25 11.

STAVSNÄS 3 rok, 65 kvm

Nära centrum Egen bryggplats och del i sjöbod Gästhus
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 3 300 000 kr. TOMT 1 324 kvm . VISAS Sö 31/8 11.00-11.45. Viltstigen 2. NACKA Maria Fjellner
08-556 184 38.

LÄNNERSTA Villatomt

Full villabyggrätt Vatten och avlopp betalt Fint soligt läge

S
M
S
:A

6
7
2
5
0

T
IL
L
7
1
1
2
2

ACCEPTERAT PRIS 5 250 000 kr. TOMT Friköpt, lättskött om 853 kvm . EP F. VISAS Sö 31/8 15.00-16.00. Ti 2/9
18.00-18.30. Wittes väg 4 A. NACKA Johan Markelius 08-556 184 40.

ÄLTA 5 rok, 143 + 28 kvm

Barnvänligt Insynsskyddad tomt Lugnt läge nära allt Gott skick
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 250 000 kr. AVGIFT 2 063 kr/mån. HISS Ja. EP 139 kWh. VISAS Sö 31/8 13.40-14.10.
Alphyddevägen 63. Garageplats finns att hyra. NACKA Ina Olehed 08-556 184 42.

ALPHYDDAN 2 rok, 44 kvm

Renoveringschans Högt & fritt läge m sjöglimt Mycket väldisponerad
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NACKABUTIKEN NACKA FORUM, TORGHUSET HÖGST UPP, 08-716 17 00, VÄRMDÖBUTIKEN ODELBERGS VÄG 13 A, 08-570 365 00, WWW.SVENSKFAST.SE
*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING



www.berggrenco.se

MÖRTNÄS VÄRMDÖ

Trevlig och påkostad Willa Nordic villa från 2002 i populära Mörtnäs. Total yta om ca 143 kvm, 5 rum, öppen planlösning mellan kök och allrum och en underbar altan i perfekt sydvästläge. 
Påkostat kök, vardagsrum med kamin, två fina badrum och garage. Detta boende uttrycker kvalité och hög trivselkänsla. 

Adress Barrstigen 7A Pris 4 995 000 kr Acceptpris Visas 31/8 kl 12,30-13,15 samt 2/9 kl 17,30-18,15 Mäklare Erik Garpenbeck 0707 300 500

ÅTERVALL INGARÖ

Lyxigt och nyrenoverat hus med nio rum för den kräsne! På Karbyvägen 40 ligger det här representativa suterränghuset i två plan med funkiskaraktär och väntar på nya ägare. Det här är 
ett exklusivt hus med gott om plats för generationsboende. Precis alla av husets drygt 340 kvm är totalrenoverade 2014. Här får ni ett hus med ”nykänsla” och mängder av utvalda detaljer.

Adress Karbyvägen 40 Pris 7 250 000 kr Acceptpris Visas 31/8 kl 14,00-14,45 samt 1/9 kl 17,30-18,15 Mäklare Erik Garpenbeck 0707 300 500

ACCEPTERAT PRIS 2 495 000 kr. AVGIFT 4 354 kr/mån. HISS Ja. EP 116 kWh. VISAS Sö 31/8 12.30-13.10.
Må 1/9 17.30-18.00. Fingerörtsvägen 1. NACKA Ina Olehed 08-556 184 42.

JÄRLA SJÖ 3 rok, 68 kvm

Stor uteplats i soligt läge Ljus hörnlägenhet Fina materialval
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KONTAKT Louise Klingborg 0733-52 73 25, louise.nacka@svenskfast.se.

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA VÅRT NYTILLSKOTT LOUISE KLINGBORG

Mångårig erfarenhet i branschen och av marknaden i Nacka.

NACKABUTIKEN NACKA FORUM, TORGHUSET HÖGST UPP, 08-716 17 00, VÄRMDÖBUTIKEN ODELBERGS VÄG 13 A, 08-570 365 00, WWW.SVENSKFAST.SE



bovida.se | 08-571 400 80

HEMMA PÅ VÄRMDÖ

Värmdö Evlinge

Adress Betesvägen 26, Boyta: 98 m², Tomt: 2 659 m²
Pris: 3 195 000 kr Mäklare: Jan Lundqvist Tel: 070-791 76 46

Visas – ons 27/8 kl 17.30-18.00 & sön 31/8 kl 12.00-12.45

Smakfullt renoverad villa i mycket gott skick på en solig natur/trädgårdstomt. Gästhus,
carport, redskapsbod och vedeldad bastu. Nära till områdets fina bad och båtplatser.

Gustavsberg Björnkärret

Vänligen kontakta mäklaren för personlig visning Ep 87 kWh/m²

Barnvänligt kedjehus i populärt villaområdemed mysig innergård och en baksida
som gränsar mot härligt naturområde. 5 rok varav tre sovrum. Öppen spis, bastu, carport.

Adress Hermelinvägen 39, Boyta: 117 m², Tomt: 209 m²
Pris: 2 995 000 kr Mäklare: Jan Lundqvist Tel: 070-791 76 46

Gustavsberg 3 rok

Bo i historisk bruksmiljö i hamnen. Charmig ljus lägenhet med balkong i söderläge.
Kök och stort vardagsrum i öppen planlösning. Bra förening med hyreslokaler och garage.

Adress Tyra Lundgrens väg 5, 3 tr, Boyta: 82 m², Avgift: 4 173 kr
Pris: 2 650 000 kr Mäklare: Michel Adeheimer Tel: 0707-99 29 99

Visas – sön 31/8 kl 13.15-14.00 & mån 1/9 kl 17.30-18.00 Ep 127 kWh/m²

Lugnet 3 rok

Välkommen till en av de finaste lägenheterna i Brf Stryrmannen. Vardagsrum och
kök i öppen planlösning, helkaklat badrum och tvättstuga. Allt renoverat 2009-2014.

Adress Björnskogsvägen 86, Boyta: 86.2 m², Avgift: 4 800 kr inkl all drift
Pris: 1 895 000 kr Mäklare: Jessica Halvardsson Tel: 070-456 18 13

Visas – sön 31/8 kl 12.00-12.45 & mån 1/9 kl 17.30-18.00 Ep 175 kWh/m²

Ingarö Skälsmara

Visas – sön 31/8 kl 13.30-14.15 övrig tid vänligen kontakta mäklaren Ep 154 kWh/m²

Skärgårdsidyll med ogenerat läge. Rymlig villa med ett soligt pooldäck, rejäla
sällskapsytor, 4-5 sovrum, nyrenoverat badrum, gästhus samt isolerat dubbelgarage.

Adress Signalvägen 2, Boyta: 180 + 30 m², Tomt: 3 015 m²
Pris: 4 195 000 kr Mäklare: Jan Lundqvist Tel: 070-791 76 46

Värmdö Kolvik

Adress Furubacksvägen 23a, Boyta: 146 m², Tomt: 1 502 m²
Pris: 5 295 000 kr Mäklare: Michel Adeheimer Tel: 0707-99 29 99

Visas – sön 31/8 kl 11.45-12.30 & mån 1/9 kl 18.30-19.00 Ep 52 kWh/m²

Nybyggd enplansvilla med centralt läge i attraktiva Kolvik. Stilfullt och modernt
med påkostade materialval. Stort vardagsrum öppet mot kök, fyra sovrum och tre våtrum.



Flytta med Länsförsäkringar

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

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

lansfast.se

ADRESS STUBBSUNDSVÄGEN 1A BOAREA CA 150 M²

ENERGIPRESTANDA BESTÄLLD

FAST PRIS 6,6 MILJ KR-6,8 MILJ KR AVGIFT 5 990 KR/MÅN

VISNING KONTAKTA MÄKLAREN FÖR PRIVATVISNING

MÄKLARE OLOF EDELSVÄRD TEL 0701-62 73 95

6:A NACKA - STORÄNGEN
Nu säljs tre nyproducerade bostadsrättsradhus. Suverän

planlösning. Först till kvarn principen. Välkomna.

ADRESS BECKSJUDARVÄGEN 35, 1 TR BOAREA CA 78 M²

ENERGIPRESTANDA 52 KWH/M² ÅR

ACCEPTERAT PRIS 2 495 000 KR AVGIFT 2 930 KR/MÅN

VISAS SÖ 31/8 14.15-15.00, MÅ 1/9 19.00-19.30

MÄKLARE OLOF EDELSVÄRD TEL 0701-62 73 95

2.5:A NACKA - FINNTORP
Modern lägenhet från 2008. Rymlig lägenhet med stort

badrum och två sovrum. Ca 10 min till Slussen. Välkomna.

ADRESS ALPHYDDEVÄGEN 33, 2 TR BOAREA CA 77.5 M²

ENERGIPRESTANDA 157 KWH/M² ÅR

ACCEPTERAT PRIS 2 595 000 KR AVGIFT 3 986 KR/MÅN

VISAS SÖ 31/8 13.15-14.00, MÅ 1/9 17.15-17.45

MÄKLARE OLA NIKLASSON TEL 076-787 24 85

3:A NACKA - ALPHYDDAN
Väldisponerad lägenhet i attraktivt och omtyckt kvarter.

Inglasad balkong mot väster och många soltimmar.

ADRESS KVARNGRÄND 10, VÅN 5/8 BOAREA CA 103 M²

ACCEPTERAT PRIS 4 795 000 KR AVGIFT 5 170 KR/MÅN

VISAS SÖ 31/8 12.00-12.45, MÅ 1/9 18.15-18.45

MÄKLARE OLA NIKLASSON TEL 076-7872485

4:A NACKA - KVARNHOLMEN
Nyproducerad lägenhet med en suverän planlösning,

balkong mot söder och i mycket gott skick.

ADRESS SICKLA ALLÉ 23, 2 TR BOAREA CA 95 M² / 3 ROK

ENERGIPRESTANDA 122 KWH/M² ÅR

ACCEPTERAT PRIS 4 595 000 KR AVGIFT 5 513 KR/MÅN

VISAS SÖ 31/8 13.00-13.45, MÅ 1/9 18.00-18.30

MÄKLARE OLOF EDELSVÄRD TEL 0701-62 73 95

3:A NACKA - SICKLA ALLÉ
Gavellägenhet med magisk utsikt mot Sickla Sjö. Två

balkonger varav en inglasad. Garanterad gartageplats & hiss.

ADRESS ATLASVÄGEN 49, VÅN 2/5 BOAREA CA 36 M²

ENERGIPRESTANDA 116 KWH/M² ÅR

ACCEPTERAT PRIS 1 795 000 KR AVGIFT 1 691 KR/MÅN

VISAS SÖ 31/8 12.00-12.30, MÅ 1/9 17.00-17.30

MÄKLARE OLOF EDELSVÄRD TEL 0701-62 73 95

1.5:A NACKA - SICKLA
Suverän planlösning med stor balkong åt söder utan insyn.

Låg avgift. Sovloft och rymligt kök. Ca 8 min till Slussen.

ADRESS LILLHOLMSVÄGEN 3 BOAREA CA 60 M², 4 ROK

TOMTAREA 2122 M² ACCEPTERAT PRIS 2 195 000 KR

VISAS SÖ 31/8 12.00-12.45, MÅ 1/9 19.00-19.30

MÄKLARE JONAS LÖNNROTH TEL: 070-162 70 87

FRITIDSHUS - VÄRMDÖ DJURÖ-VINDÖ
Perfekt fritidshus för den som vill ha bra standard, stor

insynsskyddad tomt med mycket sol. Närhet till badplats!

ADRESS KLOSTERVÄGEN 32 BOAREA CA 118 M² / 6 ROK

ENERGIPRESTANDA PÅGÅR TOMTAREA 1075 M²

ACCEPTERAT PRIS 3 995 000 KR

VISAS SÖ 31/8 11.30-12.30, MÅ 1/9 17.30-18.00

MÄKLARE ERIK HARDER TEL 070 - 162 72 07

VILLA VÄRMDÖ - GUSTAVSBERG
Fräsch och välhållen familjevilla med tilltalande planlösning

och centralt läge. Lummig trädgård med lusthus och altaner

ADRESS KEDJEBACKEN 4A BOAREA CA 79 M² / 3-4 ROK

ACCEPTERAT PRIS 2 295 000 KR AVGIFT 4 707 KR/MÅN

VISAS SÖ 31/8 12.45-13.30, MÅ 1/9 17.30-18.00

MÄKLARE ERIKA WALLNER TEL 070-162 70 85

3:A GUSTAVSBERG - KEDJEBACKEN
Ljus och fin hörnlägenhet, centralt belägen högt upp i

fastigheten med fin utsikt över omgivningarna från soldränkt

balkong. Närhet till buss, bad och service.



Nacka | Saltängen
Tranvägen 2, 6 tr

ACCEPTERAT PRIS 1 950 000 KR AVGIFT 6 049 KR BOAREA 93.5 KVM ANTAL RUM 3 ROK VÅNINGSPLAN 2 ADRESS
BERGMOSSEVÄGEN 24 EP 95 KWH/M²/ÅR VISAS SÖN 31/8 KL. 14.30-15.00MÄKLAREMIKAEL HIMANKA 070-756 13 55

3:A GUSTAVSBERG HOLMVIKSSKOGEN — RENOVERAD LÄGENHETMED FIN UTSIKT

UTGÅNGSPRIS 2 500 000 KR BOAREA 114 KVM ANTAL RUM 5 ROK (3 SOVRUM) BYGGÅR 1951 TOMTAREA 2 504 KVM ADRESS
KANTARELLSTIGEN 19 EPG 139 KWH/M²/ÅR VISAS SÖN 31/8 KL 13.00-13.30MÄKLAREMIKAEL HIMANKA 070-756 13 55

DJURHAMN STAVSNÄS — SJÖNÄRA BOENDEMED BÅTPLATS.

WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE
skandiamäklarnaNacka, 08-7184000

skandiamäklarna värmdö,08-54900200

ERA® Mäklargruppen Nacka/Värmdö 

Tel: 08-717 70 00. www.erasweden.com
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SALTSJÖBADEN - RÖSUNDA 
Arkitektritat tvåplans parhus byggt 1988, vackert beläget nära Pålnäsviken med egen båtplats och badstege. Huset har 3-4 sovrum, 
delbart allrum, 2 badrum, nytt renoverat kök, stort vardagsrum med burspråk. Fin trädgård med västläge med planterade träd, buskar 
och blommor. Carport samt förråd.

Adress: Sjökullens väg 18 Utgångspris: 7 500 000 kr Boarea: 160 Kvm Energiprestanda: 152 kWh/Kvm och år Energiprestanda: 
G Visning: Söndag 31/8 kl. 13.30 - 14.30 och Onsdag 3/9 kl. 18.00 - 18.45. Välkomna! Mäklare: Cecilia Hall 070-650 88 06 

SALTSJÖBADEN - NEGLINGE 
Stort familjevänligt parhus i centrala Neglinge med totalt 5 sovrum. Huset är byggt 1978 och har två plan plus inredd vind. Entréplan 
med sällskapsytor, kök och uteplatser. Inredd vind som gjord för barnlek eller myskvällar framför tv eller braskaminen. Huset har inbyggt 
garage och gott om förrådsutrymmen.

Adress: Odenvägen 4 A Utgångspris: 5 900 000 kr Boarea: 212 Kvm Biarea: 25 Kvm Energiprestanda: 116 kWh/Kvm och år 
Visning: Söndag 31/8 kl. 15.00 - 16.00 och Tisdag 2/9 kl. 18.00 - 18.45. Välkomna! Mäklare: Cecilia Hall 070-650 88 06 

SALTSJÖBADEN - IGELBODAPLATÅN 
Smakfullt och mycket läckert omdisponerad trea till tvåa om 86 kvm. Mycket bra läge högst upp med utsikt över trädtoppar. Inglasad 
balkong. Stort, ljust vardagsrum och sällskapsrum. Stilfullt kök. Generös matplats vid fönstervägg. Grovkök. Gäst-wc Helkaklat badrum. 
Sovrum med två garderober. Lgh-förråd bredvid lägenheten.

Adress: Svartkärrsvägen 30, 3 tr Utgångspris: 2 400 000 kr Månadsavgift: 4 109 kr Boarea: 86 Kvm Energiprestanda: 158 kWh/
Kvm och år Visning: Söndag 31/8 kl. 13.00 - 13.45 och Onsdag 3/9 kl. 18.00 - 18.30. Välkomna! Mäklare: Bore Måsén 070-717 75 45

Alphyddevägen 6
4 tr
4 rum + kök
Boarea 96 kvm
3,2 milj
4 986 kr/mån
124 kWh/år
Visning
Sön 31/8
Mån 1/9
Anette Ridder
0735 33 88 31

Välkommen!

Välkommen till attraktiva Alphyddan bara ett stenkast från Sickla köpkvarter. Trevlig lägenhet utan insyn med 
inglasad balkong i söderläge. Stambytt fastighet och renoverade badrum. Mycket nära kommunikationer.

karlssonuddare.se

4 ALPHYDDAN - Hörnlägenhet med balkong



Snart  
säljstart!

Nya bostadsrätter i klassisk designmiljö
Nära hamnen i Gustavsberg ligger den gamla porslins fabriken. Nu bygger 
vi på Ikano Bostad nya lägenheter på samma klassiska designmark – med 
säljstart  i september 2014.

PORSLINSFABRIKEN
GUSTAVSBERG BRF DREJA

© StigLindberg/BUS

Den 14 september startar den allmänna försäljningen 
av Brf Dreja. Anmäl ditt intresse så får du mer information.
Frågor? David Broberg: 08-441 57 27, david@nytthemsthlm.se 
Ikanobostad.se/gustavsberg

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: Söndag 31/8 kl. 15.30 – 16.15

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
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Strands Fönsterputs
Släpp in ljuset!   50% i skatteavdrag

0760 - 47 07 66   www.strandsfonsterputs.se

Helsvenskt byggföretag svensk 
kvalite med svenska priser.

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

BRUAB

– IDÉSNICKARN –
Bygg • Idé & Inredning 

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

J Christensen AB

- Allt inom bygg 
- och våtrum 

Tel 0708-420 571

BYGGARE 

Fräsch lägenhet med trevligt läge i attraktivt bostadsområde. Bra plan-
lösning med tre sovrum och stor, inglasad balkong med egen utgång till 
grönytorna utanför. Nära till service. skolor, dagis och butiker i Orminge 
Centrum. Goda kommunikationer. Boytan är ca 93 kvm och avgiften är 
5.362:-/mån. Pris: 1.990.000:-/bud. Adr: Ormingeringen 41, nb. 
Visning sönd 31/8 kl 12:30-13:15 och tisdag 2/9 kl 17:30-18:00. 
Ansv. mäklare: Jan Önnesjö, 0708-365121, jan.onnesjo@gmail.com.

Västra Orminge - Välplanerad 4:a

Schneider & Co
www.schneiderco.se

MÖLNVIKS CENTRUM
Butikslokal 160 m2.

Lagerlokaler med stora garageportar
77 m2, 100 m2. Hyra från 800 kr/m2 + moms.
KL Förvaltning AB
08-643 13 22, 070-543 64 22  klforvaltning@gmail.com

ADVOKATFIRMAN ÅLHED AB
Hammarby Sjöstad  08-644 03 38  www.alhed.se

  F-skatt, ROT avdrag 
  0709-763380

Vid offert 
20% rabatt

FÖR DIN TRYGGHET 
OCH GARANTI ANLITA ETT

FÖRETAG SOM VARIT ETABLERAD
SEDAN 1993 OCH TÅL ATT

JÄMFÖRAS

Saltsjöbadens Kakelbutik AB
www.saltsjobadenskakel.se

Stuga på Ingarö uth
nära vattnet och buss, nyren, 
2500:-/mån kallhyra. kök/wc/
dusch. Tel 0701-47 09 47.

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

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

www.advokatbyraerna.nu

Datareparationer/Återställning
Internet/Nätverksinstallationer
Hembesök

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

08-776 21 00 • 070-576 21 00

GARAGEPORTSPECIALISTEN HJÄLPER 
DIG ATT HITTA RÄTT GARAGEPORT

Tel 070-576 21 00

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

-30%

M WESTLING BYGG

Tel 070-773 72 63 www.westlingbygg.se

Ulf Mårtenssons Golv

Specialitet golvslipning 

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

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

Badrumsrenoveringar

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

HVS
Hammarby Verktyg & Sliperi AB

Vi slipar sågklingor, hyvelstål, 
fräsar och borrar i HM och HSS.

Tel: 08-6425455
www.hammarbyverktyg.se

Välj den bästa komforten i bostaden med ett FTX aggregat.
FREE serien, Svensktillverkad/kvalitet energisnål och tyst.
För mer information gå in på www.nackaventilation.se

Ö: hyra/ev byte
Kvinnlig pensionär ö hyra lgh 
i Orminge/Gustavsberg. 
Max 5000:-/mån.
Kan bytas mot 2:a i Borg-
holm. Ring 073-898 42 00.

Endast hembesök.

MediFot

Välgjorda 
arbeten utföres

Telefon 08-645 47 90
Vi tillämpar ROT-avdrag

VERKSTADSHALL
Värmdö - Älvsby industriomr.
485 m2, markplan, 2 portar, 
takh 3,6 m. Omg tillträde. 

Kan även köpas. 
johnstown@swedenmail.com

Vad behöver du?

Målare , elektriker, 
snickare, allt-i-allo, någon 
som städar, någon som 
klipper gräs och häckar, 
kör till tippen eller något 
annat?

Kontakta oss idag så 
hjälper vi dig!

08-410 002 09

vi fixar det mesta

™

www.alltjanstpoolen.se

varmdo@alltjanstpoolen.se

Jag finns i Nacka och ger support på

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

KREATIV 
IT-SUPPORT*

Bostad i Värmdö
Söker liten stuga med dusch 
och toa  till vintern. Tel 0704-
226 179  el 0704-224 126.

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 

Tel 08-249 249  Fax 08-756 19 87

Nacka – Industri- och lagerbyggnad
Fastighet med ett utmärkt läge i Kummelbergets företagsområde. 

3 579 kvm plan inhägnad tomtmark och med en stor utökad byggrätt! 
Industri/lagerbyggnad i 2 plan med verkstadshall, kontor och 

personalutrymmen i entréplan samt stor ljus lagerhall på övre plan. 
Byggår 2003. Lokalarea 2 596 kvm. Låga driftkostnader med bl.a. 

bergvärmeanläggning. Bra in- och utlastning med 4 st. vikportar och 
lastkaj. Hela byggnaden blir ledig och tomställd till köparen. 

Fastigheten överlåts i bolagsform.
Pris 19 000 000:-/eller bud. 

www.perlangetun.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

ATELJÉ/ VERKSTAD 
sökes av formgivare 
i Värmdö eller Nacka. 
Kontakta Tonie Zetterström 

tel: 073-704 94 77.

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

Tel 08-574 117 50 www.bravolins.se

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

ann lepp a&b
Arkitektur & Byggnadsvård

 Saltsjö-Boo 

OM- OCH NYBYGGNAD,
BYGGLOV, RESTAURERING.

Mob 0736-63 60 00
annleppab@gmail.com

Bostadsmarknad

IT

Företagens Marknad

FOTVÅRD

FÖNSTERPUTS

ELDSTÄDER & VENT

BOKFÖRING

ÖNSKAS HYRA

ÖNSKAS HYRA

IT

GOLV

Tjänster & Service

Specialister

UTHYRES

ARKITEKTER

BYGGNADSARBETEN

FÖNSTERPUTS

SÄLJES

BYGGNADSKONSULTER

Yrke &
Hantverk

SÄLJES

ADVOKATER

UTHYRES

FLYTTFIRMOR

DIVERSE
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CB RÖR - VET HUR MAN GÖR
Utför det mesta inom VVS, Värme och Enskilt vatten.

Värmdöviks Måleri

Ring oss för fri offert 
070-743 00 30

Medlem i SMS

Kakelugnsrenoveringar 
installation av öppna 

spisar & kaminer. 
 

OLAUSSONS KAKELUGNSMAKERI 
070-591 38 34

LÖVHAMRAKOMPANIET

Markiser & Persienner 3 års garanti 

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

Persienner, Markiser mm

Er leverantör i
Värmdö / Nacka
57140525

www.arnesmarkis.nu

Kvalitet till LÅGPRIS

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

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

Värmdö Städ & Fix
Städ, fönsterputs,
flyttstädning mm.

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

Björn Pettersson
Målerifirma

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

     Allt inom:

   Schakt & markarbeten

   Schaktning

   Tomtplanering

   VA-arbeten

   Sprängning

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

Traditionell trädfällning 
och sektionsfällning.

073-925 78 13 
www.eden-tr.blogspot.se

www.edentradfallning.com

EDEN TRÄDFÄLLNING

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

Tel 070-260 56 90   www.hackklippning.com

MARKISER & PERSIENNER
även service och montering

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

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

Kostnadsfri offert.

Vi är specialister 
på allt inom 

stenarbeten.

073-6827105

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

Tel 0733-497 697

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

08-715 87 18 • 070-813 76 47

Håller rent i Nacka!

FÖR HEM & KONTOR

Telefon: 0733-64 87 12, 08-771 69 76 - E-mail: info@cjallservicehb.se

Städning - Fönsterputsning - Golvvård - Tapetsering 
Målning - Trädgård - Flytt - Bortforsling

www.anund.nu

070-778 28 18

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

Täppan ab

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

AVLOPPSRENSNING
HÖGTRYCKSSPOLNING m.m.

Specialitet:
VILLOR, FASTIGHETER, 

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

F-skatt o Ansvarsförsäkrade

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

Carinas Måleri
070-486 77 88

Tapetsering & Målning
Innehar F-skatt

VI LÄGGER STEN!
 Marksten 
 Trappor 
 Murar

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

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%

Har ni fuktproblem?
VI ÄR SPECIALISTER PÅ 

DRÄNERING & FUKTSKYDD

08-779 80 50 FuktskyddadeHem.se

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

CHRISTIAN
073-962 56 76

NIKLAS
070-446 21 61

Hansson & Larsson

TAK & PLÅT AB
08-734 92 79

Alla slags plåtarbeten.
Fri offert. Fasta priser.  

F-skatt och Ansvarsförsäkring

BERGSPRÄNGNING 
MATJORD & MARKARBETEN

Kjell Jinneby Allservice AB
070-657 83 24

070-715 43 44ABF ENTREPRENADAB

www.abfentreprenader.se

Medlem i SMS
Kostnadsfri offert. Innehar F-skattsedel

070-735 31 70

•  Målningsarbeten
GARANTI

 Takomläggningar

 Putsfasader

 Snickerier

 Målerier

ALLTID BRA 
OCH FASTA 

PRISER!

             Svenska Tak & Fasad

 www.svtak.se
  070-754 75 40

Innehar F-skatt  & ansvarsförsäkring

SE HIT VILLAÄGARE!

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

BYGGLUDDE
ALLT INOM PUTS & MURNING

Skorstenstätning 
Braskaminer

070-775 45 04
08-571 546 17

TRÄDPLOCKAREN
I STOCKHOLM

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

Fritt hembesök & offert.
Ring 715 00 88

www.ormingemaleri.com

ECO GRÄV AB

Rot-avdrag   Försäkringar   F-skatt

info@ecograv.se         ecograv.se

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

tomtplanering, LPS. Minigrävare. Snöröjning.

Kent Forslin
GRÄV & SCHAKT AB

LAGER & MAGASIN
Flyttningar

OT Flytt & Lagertjänst AB
Tel 070-568 80 80, 715 86 36

www.ot-flytt.se

ROT-JOBB
Snickring, målning och tapetsering. 

Bra priser. F-skattsedel. Engelskspråkig. 

Andrej 070-317 41 92

PERSIENNER
Markiser Fönstertätning

Reparationer

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

TA STÄLLNING MOT ORÄTTVISOR  
– ÄVEN I FRAMTIDEN

AMNESTY.SE/TESTAMENTEN

TOMTARBETEN

TRANSPORTER

VVS ARBETEN

MURARE

PERSIENNER

ÖVRIGT

PERSIENNER

STÄDNING

ÖVRIGT

TAKARBETEN

MÅLNING

TAKARBETEN
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 TISDAG 26/8

9.30 Ridsport. Dressyr, 
lag. 
10.30 Suzanne 
möter. (R) 
10.45 Äppelbygd. (R) 
10.55 Ridsport. Dressyr, lag. 
12.30 På islandshäst i Sylarna. (R) 
12.35 Minnenas television: Sonny 
Rollins på Nalen 1959. (R) 
13.05 The school. 
13.55 Ridsport. Dressyr, lag. Direkt.
17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 
18.10 Regionala nyheter. 
18.15 Go’kväll. 
19.00 Kulturnyheterna. 
19.15 Nyheter. 
20.00 Val 2014: Utfrågningen: 
Jimmie Åkesson. 
21.00 En klassiker. 
21.30 Biltokig. 
22.00 Val 2014: Valet med Janne & 
Belinda. 
22.45 Eriks moralkompass. 
23.00 Rapport. 
23.05 Funny people. 
1.25 Vem tror du att du är? (R) 
2.25 Kulturnyheterna. 
2.40–6.00 Nattsändningar.

8.05 Män är alltid 
pojkar. (R) 
9.00 SVT Forum. 
16.00 Rapport. 
16.05 SVT Forum. 
16.20 Vetenskapens värld. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Män är alltid pojkar. 
18.55 Ballongtur. (R) 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 Antikduellen. 
20.00 Året var 1962. (R) 
21.00 Aktuellt. 
21.40 Kulturnyheterna. 
21.45 Regionala nyheter. 
21.55 Nyhetssammanfattning. 
22.00 Sportnytt. 
22.15 Blågula drömmar. 
22.45 Nurse Jackie. (R) 
23.15 Pop on the rocks. (R) 
0.10–5.55 Nattsändningar.

6.00 Top model. (R) 
6.55 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.20 Pretty little liars. 
9.10 Våra bästa år. 
10.00 Lyxfällan. (R) 
11.00 How I met your mother. (R) 
12.00 Hell’s kitchen. 
13.00 Project runway. 
14.00 Lyxfällan. 
15.00 Top model. 
16.00 The real housewives 
of Orange County. 
17.00 How I met your mother. 
18.00 Million dollar listing New York. 
19.00 Masterchef USA. 
20.00 Kniven mot strupen. 
21.00 Navy CIS. 
22.00 Paradise hotel. 
23.00 Million dollar listing 
New York. (R) 
0.00 Sex and the city. 
1.15–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Malou efter tio. (R) 
11.35 Hem till gården. 
12.45 Tillbaka till 
Aidensfi eld. (R) 
14.00 Mitt galna hem. (R) 
15.00 House. (R) 
16.00 Sommar med Ernst. (R) 
17.00 Polar Music Prize. 
18.25 Bloopers. (R) 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheterna. 
19.20 Vädret. 
19.30 Bröd – bara bröd. 
20.00 Idol 2014. 
21.00 Undeniable. 
22.00 Nyheterna. 
23.00 Polar Music Prize – banketten. 
23.55 Borgias. (R) 
1.00 House. (R) 
2.00 Medium. (R) 
2.55–4.45 Nattsändningar.

6.00 Desperate 
housewives. (R) 
6.50 Kära Susan. 
7.15 Frasier. 
7.40–8.05 Mike & 
Molly. (R) 
8.30 Sjunde himlen. 
9.25 Grey’s anatomy. (R) 
10.20 Private practice. (R) 
11.15 Desperate housewives. 
12.10 Ellen DeGeneres show. 
13.05 The bachelor. 
14.00 One Tree Hill. 
15.00 Vänner. (R) 
16.05 Private practice. 
17.00 Grey’s Anatomy. 
18.00 Mike & Molly. 
18.30 Vänner. 
19.30 The Big bang theory. 
20.00 Hart of Dixie. 
21.00 Mom. 
21.30 Trophy Wife. 
21.55 Mixology. 
22.25 Super fun night. 
22.55 The Big bang theory. (R) 
23.20 Body of proof. 
0.20 CSI. 
1.20–6.00 Nattsändningar.

 ONSDAG 27/8

6.00 Rapport. 
6.05 Regionala 
nyheter i sammandrag. 
6.25 Gomorron Sverige. 
9.25 Ridsport. Dressyr. 
12.30 Val 2014: Utfrågningen: 
Jimmie Åkesson. (R) 
13.30 Ridsport. Dressyr. 
17.00 Kalla krigets fordon (R)  
17.10 Hjem. (R) 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 
18.10 Regionala nyheter. 
18.15 Go’kväll. 
19.00 Kulturnyheterna. 
19.15 Regionala nyheter. 
19.30 Rapport. 
20.00 Uppdrag granskning. 
21.00 Anders tar parti. 
21.30 Hundra procent bonde. 
22.00 Familjen. 
22.30 Idrottslärarens drömmar 
och dilemman. 
23.00 Lärandets idéhistoria. 
23.30 Rapport. 
23.35 En klassiker. (R) 
0.05 Biltokig. (R) 
0.35–6.00 Nattsändningar.

8.05 Män är alltid 
pojkar. (R) 
9.00 SVT Forum. 
15.30 Rakt på. 
16.00 Rapport. 
16.05 SVT Forum. 
16.20 Blågula drömmar. (R) 
16.50 Fotbollskväll. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Män är alltid pojkar. 
18.55 Anslagstavlan. 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 Antikduellen. 
20.00 Världens bästa skitskola. 
21.00 Aktuellt. 
21.40 Kulturnyheterna. 
21.45 Regionala nyheter. 
21.55 Nyhetssammanfattning. 
22.00 Sportnytt. 
22.15 Babel. (R) 
23.15 Vi minns Lauren Bacall. 
0.00–5.55 Nattsändningar.

6.00 Top model. (R) 
6.55 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.20 Pretty little liars. 
9.10 Våra bästa år. 
10.00 Lyxfällan. (R) 
11.00 How I met your mother. (R) 
12.00 Hell’s kitchen. 
13.00 Project runway. 
14.00 Lyxfällan. 
15.00 Top model. 
16.00 The real housewives 
of Orange County. 
17.00 How I met your mother. 
18.00 Million dollar listing New York. 
19.00 Masterchef USA. 
20.00 Chicago PD. 
22.00 Paradise hotel. 
23.00 Million dollar listing 
New York. (R) 
0.00 Sex and the city. 
1.20–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Malou efter tio. (R) 
11.35 Hem till gården. 
12.45 Tillbaka till 
Aidensfi eld. (R) 
14.00 Mitt galna hem. (R) 
15.00 House. (R) 
16.00 Sommar med Ernst. (R) 
16.55 Äntligen hemma. (R) 
17.50 112 – på liv och död. (R) 
18.25 Lotto, Joker och Drömvinsten. 
18.35 112 – på liv och död, forts. (R) 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheterna. 
19.20 Vädret. 
19.30 Bröd – bara bröd. 
20.00 Idol 2014. 
21.00 Leifs restaurang. 
22.00 Nyheterna. 
23.00 Brottskod: Försvunnen. 
23.55 Borgias. (R) 
1.00 House. (R) 
2.00–4.10 Nattsändningar.

6.00 Desperate 
housewives. (R) 
6.50 Kära Susan. 
7.15 Frasier. 
7.40–8.05 Mike & 
Molly. (R) 
8.25 Sjunde himlen. 
9.20 Grey’s anatomy. (R) 
10.15 Private practice. (R) 
11.10 Desperate housewives. 
12.05 Ellen DeGeneres show. 
13.00 The bachelor. 
14.05 One Tree Hill. 
15.00 Vänner. (R) 
16.00 Private practice. 
16.55 Grey’s anatomy. 
17.55 Mike & Molly. 
18.25 Vänner. 
19.30 The Big bang theory. 
20.00 Råttjägarna. 
21.00 Bastuklubben. 
21.30 Sånt är livet. 
22.00 Castle. 
23.00 The Big bang theory. (R) 
23.25 Body of proof. 
0.25 CSI. 
1.25 The walking dead. 
2.20–6.00 Nattsändningar.

 TORSDAG 28/8

6.00 Rapport. 
6.05 Regionala nyhe-
ter i sammandrag. 
6.25 Gomorron Sverige. 
10.00 Hem till byn. 
10.55 Go’kväll. (R) 
11.40 Uppdrag granskning. (R) 
12.40 Val 2014: Valet med Janne & 
Belinda. (R) 
13.25 En klassiker. (R) 
13.55 Biltokig. (R) 
14.25 Seglats med Mathilde. (R) 
14.35 Hundra procent bonde. (R) 
15.05 Anders tar parti. (R) 
15.35 Mrs Brown’s boys. (R) 
16.05 Gomorron Sverige. 
16.35 Minnenas television: Harry H – 
Fågel eller fi sk. (R) 
17.35 Örtskolan. 
17.40 Radiohjälpen 75 år. 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 
18.10 Regionala nyheter. 
18.15 Go’kväll. 
19.00 Kulturnyheterna. 
19.15 Regionala nyheter. 
19.30 Rapport. 
20.00 Val 2014: Utfrågningen: Jan 
Björklund. 
21.00 Friidrott. 
22.00 Val 2014: Valet med Janne & 
Belinda. 
22.45–6.00 Nattsändningar.

9.00 SVT Forum. 
16.00 Rapport. 
16.05 SVT Forum. 
16.20 Agenda. (R) 
17.05 Kvällsgäss. (R) 
17.10 Historien om korvvagnen. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Män är alltid pojkar. 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 Antikduellen. 
20.00 Friidrott. Zurich, Schweiz. 
21.00 Aktuellt. 
21.40 Kulturnyheterna. 
21.45 Regionala nyheter. 
21.55 Nyhetssammanfattning. 
22.00 Sportnytt. 
22.15–5.55 Nattsändningar.

6.00 Top model. (R) 
6.55 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.20 Pretty little liars. 
9.10 Våra bästa år. 
10.00 Lyxfällan. (R) 
11.00 How I met your mother. (R) 
12.00 Hell’s kitchen. 
13.00 Project runway. 
14.00 Lyxfällan. 
15.00 Top model. 
16.00 The real housewives 
of Orange County. 
17.00 How I met your mother. 
18.00 Vanderpump rules. 
19.00 Masterchef USA. 
20.00 Lyxfällan. 
21.00 NCIS: Los Angeles. 
22.00 The crazy ones. 
22.30 Michael J Fox show. 
23.00 Navy CIS. 
0.00 Sex and the city. 
1.15 Navy CIS. (R) 
2.15–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Malou efter tio. (R) 
11.35 Hem till gården. 
12.45 Tillbaka till 
Aidensfi eld. (R) 
14.00 Mitt galna hem. (R) 
15.00 House. (R) 
16.00 Sommar med Ernst. (R) 
17.00 Äntligen hemma. (R) 
17.55 112 – på liv och död. (R) 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheterna. 
19.20 Vädret. 
19.30 Jamie Oliver: Middag 
på 30 minuter. (R) 
20.00 Tina på besök. 
21.00 Obduktion - Whitney Houstons 
sista timmar. 
22.00 Nyheterna. 
23.00 Brottskod: Försvunnen. 
23.55 Borgias. (R) 
1.00 House. (R) 
2.00–4.45 Nattsändningar.

6.00 Desperate 
housewives. (R) 
6.50 Kära Susan. 
7.15 Frasier. 
7.40–8.05 Mike & 
Molly. (R) 
8.30 Sjunde himlen. 
9.25 Grey’s anatomy. (R) 
10.20 Private practice. (R) 
11.15 Desperate housewives. 
12.10 Ellen DeGeneres show. 
13.05 The bachelor. 
14.00 One Tree Hill. 
15.00 Vänner. (R) 
16.05 Private practice. 
17.00 Grey’s anatomy. 
18.00 Mike & Molly. 
18.30 Vänner. 
19.30 The Big bang theory. 
20.00 Böda camping. 
21.00 Arga restaurangen. 
22.00 Under the dome. 
22.55 The Big bang theory. (R) 
23.20 Body of proof. 
0.20 CSI. 
1.20–6.00 Nattsändningar.

 FREDAG 29/8

6.00 Rapport. 
6.05 Regionala 
nyheter i sammandrag. 
6.25 Gomorron Sverige. 
10.00 Go’kväll. (R) 
10.45 Eriks moralkompass. (R) 
11.15 Familjen – syntolkat. 
11.45 Val 2014: Utfrågningen: Jan 
Björklund. (R) 
12.45 Val 2014: Valet med Janne & 
Belinda. (R) 
13.30 Ridsport. 
17.00 Gomorron Sverige. 
17.25 Semesterresa till 70-talet. 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 
18.10 Regionala nyheter. 
18.15 Go’kväll. 
19.00 Kulturnyheterna. 
19.15 Regionala nyheter. 
19.30 Rapport. 
20.00 Doobidoo. 
21.00 Retro. 
21.30 Miranda. 
22.00 Suits. 
22.45 Stones live i Hyde Park. 
23.45 Rapport. 
23.50 The war – Trädkojan. 
1.50–6.40 Nattsändningar.

8.00 Män är alltid 
pojkar. (R) 
9.00 SVT Forum. 
16.00 Rapport. 
16.05 SVT Forum. 
16.20 Anslagstavlan. 
16.25 Matlagning enligt Heston. 
16.50 Kobra. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Män är alltid pojkar. 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 Antikduellen. 
20.00 Familjen Stein. 
20.55 Anslagstavlan. 
21.00 Aktuellt. 
21.20 Kulturnyheterna. 
21.25 Regionala nyheter. 
21.30 Sportnytt. 
21.45 Mannen från Le Havre. 
23.20 The story of fi lm. (R) 
0.25–5.50 Nattsändningar.

6.00 Top model. (R) 
6.55 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.20 Pretty little liars. 
9.10 Våra bästa år. 
10.00 Lyxfällan. (R) 
11.00 How I met your mother. (R) 
12.00 Hell’s kitchen. 
13.00 Project runway. 
14.00 Lyxfällan. 
15.00 Top model. 
16.00 The real housewives 
of Orange County. 
17.00 How I met your mother. 
18.00 Vanderpump rules. 
19.00 Sommartider. 
20.00 Crisis. 
21.00 This means war. 
23.15 The warrior’s way. 
1.10 Paradise hotel. (R) 
2.10 Svenska rivieran. 
3.10 Crisis. (R) 
3.55 Alla älskar Raymond. (R) 
4.15–6.00 Nanny McPhee och den 
magiska skrällen.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Malou efter tio. (R) 
11.35 Hem till gården. 
12.45 Tillbaka till 
Aidensfi eld. (R) 
14.00 Mitt galna hem. (R) 
15.00 House. (R) 
16.00 Sommar med Ernst. (R) 
16.55 Äntligen hemma. (R) 
17.50 Hästen är din. 
17.55 112 – på liv och död. (R) 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheterna. 
19.20 Vädret. 
19.30 Postkodmiljonären. 
20.00 Kristallen. 
22.00 Nyheterna och Sport. 
22.15 Vädret. 
22.25 The day after tomorrow. 
0.50 Just friends. 
2.40–4.40 Öga för öga. 

6.00 Desperate 
housewives. (R) 
6.50 Kära Susan. 
7.15 Frasier. 
7.40–8.05 Mike & 
Molly. (R) 
8.35 Sjunde himlen. 
9.30 Grey’s anatomy. (R) 
10.25 Private practice. (R) 
11.20 Desperate housewives. 
12.15 Ellen DeGeneres show. 
13.10 Real housewives 
of New Jersey. 
14.10 One Tree Hill. 
15.05 Vänner. (R) 
16.05 Private practice. 
17.00 Grey’s anatomy. 
18.00 Mike & Molly. 
18.30 The neighbors. 
19.00 Arga restaurangen. (R) 
20.00 Top 20 funniest. 
21.00 The Big bang theory. 
22.00 Taking lives. 
0.15 Under the dome. (R) 
1.15 Sånt är livet. (R) 
1.45 Confi ned. 
3.30–6.00 Nattsändningar.

 LÖRDAG 30/8

7.10 Uppdrag 
granskning. (R) 
8.10 Engelska 
Antikrundan. (R) 
9.00 Go’kväll. (R) 
9.45 Tårtor till tusen. (R) 
10.15 Ridsport. Fälttävlan terrängritt. 
17.00 På islandshäst i Sylarna. (R) 
17.05 Anne och Hannah. 
17.45 Anslagstavlan. 
17.50 Helgmålsringning. 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 
18.15 Go’kväll. 
19.00 Sverige! 
19.30 Rapport. 
19.45 Sportnytt. 
20.00 Atleterna. Svensk underhåll-
ning från 2014. 
21.00 Brevfi lmen. 
21.30 Det blodröda fältet. 
22.25 I nöd och lust. 
0.10 Rapport. 
0.15 Ett rop på frihet. 
2.50 Val 2014: Utfrågningen: Jan 
Björklund. (R) 
3.55–6.10 Nattsändningar.

8.00 Män är alltid 
pojkar. (R) 
9.00 Rapport. 
9.05 Agenda. (R) 
9.50 Historien om korvvagnen. (R) 
10.00 Rapport. 
10.05 Rekviem för en trollslända. (R) 
10.30 Antikduellen. (R) 
11.00 Rapport. 
11.05 Antikduellen. (R) 
12.05 Rapport. 
12.10 Antikduellen. (R) 
13.10 Vetenskapens värld. (R) 
14.10 Babel. (R) 
15.10 Familjen Stein. (R) 
16.05 Rapport. 
16.10 10 saker du inte visste om. (R) 
16.30 Tänk till – Valet. 
17.00 Friidrott. 
20.40 Marley. 
23.00 AC/DC – live at River Plate. (R) 
23.45 Anslagstavlan. 
23.50 Blågula drömmar. (R) 
0.20 Nurse Jackie. (R) 
0.50–5.35 Nattsändningar.

6.00 Guys with kids. 
6.30 Growing Up Fisher. 
7.00 Nanny. 
7.30 Alla älskar Raymond. (R) 
8.00 Jims värld. (R) 
10.00 American idol. 
12.00 Masterchef USA. (R) 
16.00 Michael J Fox show. (R) 
16.30 The crazy ones. (R) 
17.00 Djurakuten. 
18.00 The night shift. (R) 
19.00 Hell’s kitchen. 
20.00 The Eklands. 
21.00 Hit and run. 
23.05 Mumien – återkomsten. 
1.40 Program meddelas senare. 
2.35 DEBS. 
4.00 American idol. (R) 
5.30–6.00 Nanny. (R) 

6.00 Barnprogram. 
7.58 Nyhetsmorgon. 
11.30 Idol 2014. (R) 
14.35 Världens största 
husdjur. (R) 
15.45 Grease. 
17.55 Keno. 
18.00 Vinnare V75. 
19.00 Nyheterna. 
19.10 Sporten. 
19.25 Vädret. 
19.30 Postkodmiljonären. 
19.55 Lotto, Joker och Drömvinsten. 
20.00 Fångarna på fortet. Svensk un-
derhållning från 2014. 
21.30 Sherlock Holmes. Amerikansk-
brittisk action från 2009. 
22.00 Nyheterna. 
22.05 Vädret. 
22.15 Sherlock Holmes, forts. 
0.20 Catch me if you can. 
3.05 Världens grymmaste. (R) 
4.15–4.45 Bloopers. (R) 

6.00 No ordinary family. 
6.50 Malibu country. 
7.15–8.05 Gilmore girls. 
8.55 Brothers & sisters. 
9.50 Hart of Dixie. (R) 
10.45 Gordon’s kitchen 
nightmares. (R) 
11.45 Råttjägarna. (R) 
12.45 En stark Norgehistoria 
med Morgan & Ola-Conny. (R) 
13.45 Böda camping. (R) 
14.45 Super fun night. (R) 
15.15 Mixology. (R) 
15.45 Trophy wife. (R) 
16.15 Mom. (R) 
16.45 The Big bang theory. (R) 
17.40 Pensionärsjävlar USA 
med Betty White. 
18.10 Monsters vs aliens. 
20.00 America’s funniest 
home videos. Amerikansk 
underhållning från 2013. 
21.00 Bastuklubben. (R) Svensk 
humorserie från 2014. 
21.30 Starsky & Hutch. Amerikansk 
komedi från 2004. 
23.30 Nowhere boy. Brittisk-kanaden-
siskt drama från 2009. 
1.25 I mördarens spår. 
3.35 The protector. 
4.20 Nya spår. 
5.15–6.00 Jeremy Kyle show. 

 SÖNDAG 31/8

6.10 Drömturen. (R) 
7.10 Landet runt. (R) 
7.55 Minnenas televi-
sion: Harry H – Fågel eller fi sk. (R) 
8.55 Go’kväll. (R) 
9.40 Tårtor till tusen. (R) 
10.10 Brevfi lmen. (R) 
10.40 Anders tar parti. (R) 
11.10 Hem till byn. (R) 
12.05 Hundra procent bonde. (R) 
12.35 Hjem. (R) 
13.20 Hur Beatles blev Beatles. (R) 
14.15 Ridsport. Fälttävlan. 
17.30 Seglats med Mathilde. (R) 
17.40 Suzanne möter. (R) 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Nyheter. 
18.15 Landet runt. 
19.00 Sportspegeln. 
19.30 Rapport. 
20.00 Val 2014: Utfrågningen: Stefan 
Löfven. 
21.00 Millennium. (R) 
22.30 Akuten. 
23.20–5.15 Nattsändningar.

9.05 Örter – natu-
rens eget apotek. (R) 
9.25 Kvällsgäss. (R) 
9.30 Blågula drömmar. (R) 
10.00 Rapport. 
10.05 Gudstjänst. 
10.50 Husbåt som sommarboende. (R) 
11.00 Rapport. 
11.05 Gendopning 
och gulddrömmar. (R) 
12.00 Rapport. 
12.05 Rekviem för en trollslända. (R) 
12.30 Friidrott. 
16.10 Rapport. 
16.15 Hur Sverige styrs. 
16.30 Tänk till – Valet. 
17.00 Fais pas ci fais pas ça. 
17.54 Kortfi lmsklubben – spanska. (R) 
18.00 Judarnas historia. (R) 
19.00 Världens natur: Thailand. 
19.50 Ekorrar på besök. (R) 
19.55 Anslagstavlan. 
20.00 Babel. 
21.00 Aktuellt. 
21.15 Agenda. 
22.00 Sportnytt. 
22.10–5.00 Nattsändningar.

6.00 Guys with kids. 
6.30 Growing Up Fisher. 
7.00 Nanny. 
7.30 Alla älskar Raymond. (R) 
8.00 Jims värld. (R) 
10.00 Tough love. 
11.00 Happily divorced. 
11.30 Save me. 
12.00 Vanderpump rules. (R) 
13.55 Top model Australien. (R) 
14.55 Kniven mot strupen. (R) 
15.55 This means war. 
18.00 Lyxfällan. (R) 
19.00 Mistresses. 
20.00 Bones. 
21.00 Jakten på 
den försvunna skatten. 
23.30 Mumien – drakkejsarens grav. 
1.35 Paradise hotel. (R) 
2.35 Top model Australien. (R) 
3.25–5.20 Nattsändningar.

5.55 Barnprogram. 
7.58 Nyhetsmorgon. 
11.30 Fångarna 
på fortet. (R) 
12.55 Leifs 
restaurang. (R) 
13.55 Solsidan. (R) 
14.25 Bloopers. (R) 
15.40 Grease 2. 
17.55 Keno. 
18.00 Tina på besök. (R) 
19.00 Nyheterna. 
19.10 Sporten. 
19.25 Vädret. 
19.30 Enkla rätter med Nigel. (R) 
20.00 Parlamentet – superval 2014.
Svenskt underhållningsserie från 2014.  
20.30 Solsidan. (R) 
21.00 Sherlock Holmes: 
A game of shadows. 
22.00 Nyheterna. 
22.05 Vädret. 
22.15 Sherlock Holmes: 
A game of shadows, forts. 
23.50 Fotbollskanalen Europa. 
0.30 The merry gentleman. 
2.30 Enkla rätter med Nigel. (R) 
3.00–4.45 Nattsändningar.

6.00 No ordinary family. 
6.50 Malibu country. 
7.15–8.05 Gilmore girls. 
8.45 Brothers & sisters. 
9.35 Carrie diaries. 
10.30 The neighbors. (R) 
11.00 Pensionärsjävlar USA 
med Betty White. (R) 
11.30 Extreme couponing. 
12.00 Sommarspelen 2011. 
13.00 Livet på BB. 
14.05 Me, my bump and I. 
15.05 The Bachelorette. 
17.00 Real housewives of New York. 
18.00 Familjen Kardashian. 
19.00 Arga restaurangen. (R) 
20.00 Gordon’s kitchen nightmares. 
21.00 Project X – hemmafesten. 
22.45 Criminal minds. (R) 
23.45 Castle. (R) 
0.45 I mördarens spår. 
2.50 Nya spår. 
3.55 Real housewives 
of New York. (R) 
4.45–5.30 Jeremy Kyle show. 

 MÅNDAG 1/9

6.00 Rapport. 
6.05 Sportspegeln. 
6.25 Gomorron 
Sverige. 
10.00 Landet runt. (R) 
10.45 Doobidoo. (R) 
11.45 Bloggistan. (R) 
12.15 Made in Finland: 
Ilkka Immonen. (R) 
12.45 Val 2014: Utfrågningen: Stefan 
Löfven. (R) 
13.45 Kalla krigets fordon. 
13.55 Synnöve Solbakken. 
15.30 Gomorron Sverige. 
16.00 Drömturen. 
17.00 Engelska Antikrundan. 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 
18.10 Regionala nyheter. 
18.15 Fråga doktorn. 
19.00 Kulturnyheterna. 
19.15 Regionala nyheter. 
19.30 Rapport. 
20.00 Vem tror du att du är? 
21.00 Hjem. 
21.45 The tunnel. 
22.35 Mrs Brown’s boys. 
23.05 Gör inte detta hemma. 
23.35–6.00 Nattsändningar.

8.00 Judarnas his-
toria. (R) 
9.00 SVT Forum. 
16.00 Rapport. 
16.05 SVT Forum. 
16.20 Gudstjänst. (R) 
17.05 Hur Sverige styrs. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Andra världskriget börjar. 
18.50 Kalla krigets fordon. (R) 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 Antikduellen. 
20.00 Tänk till – Valet. 
21.00 Aktuellt. 
21.40 Kulturnyheterna. 
21.45 Regionala nyheter. 
21.55 Nyhetssammanfattning. 
22.00 Sportnytt. 
22.15 Fotbollskväll. 
22.45 Rashygienens historia. (R) 
23.40–5.00 Nattsändningar.

6.00 Top model. (R) 
6.55 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.20 Pretty little liars. 
9.10 Våra bästa år. 
10.00 Lyxfällan. (R) 
11.00 How I met your mother. (R) 
12.00 Hell’s kitchen. (R) 
13.00 Project runway. 
14.00 Lyxfällan. 
15.00 Top model. 
16.00 The real housewives 
of Orange County. 
17.00 How I met your mother. 
18.00 Million dollar listing New York. 
19.00 Masterchef USA. 
20.00 Tonårsbossen. 
21.00 The night shift. 
22.00 Paradise hotel. 
23.00 Million dollar listing 
New York. (R) 
0.00 Sex and the city. 
1.20 Navy CIS. 
2.20–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Malou efter tio. (R) 
11.35 Hem till gården. 
12.45 Tillbaka till 
Aidensfi eld. (R) 
13.55 Mitt galna hem. (R) 
15.00 House. (R) 
16.00 Sommar med Ernst. (R) 
17.00 Äntligen hemma. (R) 
18.00 112 – på liv och död. (R) 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheterna. 
19.30 Halv åtta hos mig. 
20.00 Idol 2014. 
21.00 Estonia 20 år senare. Svensk 
dokumentär från 2014. 
22.00 Nyheterna. 
23.00 Brottskod: Försvunnen. 
23.55 Borgias. (R) 
1.00–4.45 Nattsändningar.

6.05 Desperate 
housewives. (R) 
6.50 Kära Susan. 
7.15 Frasier. 
7.40–8.05 Mike & 
Molly. (R) 
8.20 Sjunde himlen. 
9.15 Grey’s anatomy. (R) 
10.10 Private practice. (R) 
11.05 Desperate housewives. 
12.05 Ellen DeGeneres show. 
13.00 Real housewives 
of New Jersey. 
14.00 One Tree Hill. 
15.00 Familjen Kardashian. (R) 
16.00 Private practice. 
16.55 Grey’s anatomy. 
17.55 Trophy wife. 
18.25 Vänner. 
19.30 The Big bang theory. 
20.00 En stark Norgehistoria 
med Morgan & Ola-Conny. 
21.00 Criminal minds. 
21.55 Law & order: 
Special victims unit. 
22.55 The Big bang theory. (R) 
23.25 Body of proof. 
0.25 CSI. 
1.20–6.05 Nattsändningar.
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Vi ses på NVP.se

Din egen 
tidning 

på nätet.Lokal, aktuell, 
trovärdig - varje dag � Nyheter

� Blogg

� Kultur

� Debatt

� Krönikor

� Sport

� Familjebilder

� Tävlingar

� Annonser

� Lokal
information

och mycket, mycket mer!

Nour El Refai är trött på 
argumenten till varför 
många unga personer 
inte röstar. I ”Tänk till – 
valet” vill hon öka intres-
set för att gå till valurnan. 

– ”Jag vet inte vad jag ska 
rösta på”, ”politik tilltalar 
inte mig”, och ”det gynnar 
inte mig” håller inte. Det 
tar inte jättelång tid att 
sätta sig in, i alla fall ytligt, 
i vad partierna vill, säger 
hon.

I tre program tar hon 
tempen på valrörelsens 

hetaste frågor tillsammans 
med inbjudna gäster. Till 
Mynttorget i Stockholm, 
300 steg från riksdagshu-
set, kommer bland annat 
experter inom de olika 
valfrågorna samt politiskt 
engagerade ungdomar. 

– Utifrån diskussionerna 
som förs kan förstagångs-
väljare förhoppningsvis få 
ett hum om vilka politiska 
frågor som intresserar 
dem.

Nour El Refai hoppas 
också på att programmet 
kan fungera som en ögon-

öppnare hos politiker och 
äldre personer. 

– Jag vill till exempel slå 
hål på myten om att vår 
generation är bortskämd. 
Det fi nns inga jobb, ingen-
stans att bo – samtidigt 
som det ställs väldigt höga 
krav på unga i dag. 

Hon blir förbannad på 
dem som inte röstar, som 
inte tycker att politiken 
rör dem. 

– Bryr man sig inte om 
politiken bryr man sig inte 
om hur man lever.   
 SVT2 LÖRDAG 16.30

Mannen från Le Havre
DRAMA ¡¡¡¡

Åldrad skoputsare i Le

Havre lever ett stillsamt, 

inrutat liv– tills afrikansk 

pojke på väg till London

dyker upp. Aki Kaurismäki 
berättar en djupt rörande 

historia. (Le Havre, Finland/

Frankrike, 2011).

 SVT2 FREDAG 21.45

I nöd och lust
KOMEDI  ¡¡¡¡

Allvarligt underhållande

efter Nora Ephrons själv-

biografi  (och manus) om 

sitt äktenskap med legen-

dariske ”Watergate”-jour-

nalisten Carl Bernstein. 

Meryl Streep är makalös, 

Jack Nicholson… eh, 

sjunger. (Heartburn, USA, 

1986).

 SVT1 LÖRDAG 22.25

Jakten på den
försvunna skatten
ÄVENTYR  ¡¡¡¡

Steven Spielberg återupp-

fi nner matinéfi lmen. Harri-
son Ford är perfekt som 

hjälte på jakt efter den 

mytomspunna arken.

Oscarsbelönad. (Raiders of 

the lost ark, USA. 1981). 

 TV3 SÖNDAG 21.00

Nour vill påverka unga

TV TISDAG 26 AUGUSTI–MÅNDAG 1 SEPTEMBER 2014FILMTIPS 

Nour El-Refai bjuder in en mix av experter och vanliga människor för att diskutera partiernas olika förslag.

Hämndsaga
i vilda västern
Den amerikanska serien 

”Hell on wheels” utspelar 

sig i USA under 1860-talet. 

Kriget är över och industri-

aliseringen drar fram. Ex-

soldaten Cullen Bohannan 

återvänder, och fi nner att 

hans familj blivit dödad. .

 NETFLIX/HBO NORDIC

Landskamp 
mot fi nnarna
Finnkampen är den enda

i dag levande landskampen 

i friidrott. Som bekant är 

det Finland och Sverige 

som drabbar samman och 

tävlar i friidrottens olika 

grenar. Kampen avgörs på 

Olympiastadion i Helsing-

fors. SVT2 LÖRDAG 17.00

Malin leder 
årets tv-gala
”Kristallen”, galan där årets 

bästa tv prisas, fi rar tioårs-

jubileum. Skådespelerskan 

och Hollywoodstjärnan

Malin Åkerman är tillsam-

mans med David Hellenius 

ett av fl era programledar-

par som leder galan.

 TV4 FREDAG 20.00

Dokusåpan
är tillbaka
Nu öppnas dörrarna till en 

ny säsong av dokusåpan 

”Big brother”. Adam Alsing 
leder programmet, och vid 

sin sida har han den norska 

tv-profi len Pia Lykke. Det 

blir både svenska och 

norska deltagare i huset.

 KANAL 9 SÖNDAG 21.00

SPORTPLAY

GALA REALITY



 NVP SISTA FRÅGAN:

Är du för eller emot 
fartkameror? 

Lotta Lundberg, 
46 år, Saltsjö-Duv-
näs, kommunika-
tör:

– Beror på var 
de är placerade, 
utanför skolor 
och i tätbebyggt 
område är det 
bra.

Emma Myhrman, 
35 år, Skvaltan, 
passhandläggare:

– Fartkameror-
na är till för att 
folk ska hålla far-
ten och det verkar 
fungera.

Sara Karlsson, bu-
tikschef i Nacka, 
25 år, Södertälje:

– Folk sänker 
hastigheten där 
k a m e r o r n a  ä r 
placerade, så det 
skulle behövas 
fler vid skolorna.

Arne Borg, 71 år, 
Finntorp, pensio-
när:

– De fyller sin 
funktion, framför-
allt kamerorna på 
Stavsnäsvägen.Läs om hur många som har åkt 

fast i fartkameror i våra kommu-
ner på sidan 7. 










