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Boende sätter upp 
sina egna fartgupp
BOO Trots en lång och enveten kamp har de bo-
ende på Björnstigen i Boo inte lyckats övertyga 
kommunen om att sätta upp fartgupp. Nu har 

oron över barnens säkerhet fått dem att ta saken 
i egna händer – och på nytt dra fram sina egna 
fartgupp på vägen.  ➤6

 

Två kryssades  
in i fullmäktige
NACKA/VÄRMDÖ Flera 
kandidater klarade krite-
rierna för att personväljas 
i Nacka och Värmdö. Men 
bara två politiker tog en 
plats i de högsta beslutande 
församlingarna enbart tack 
vare kryssen. 
 ➤18-19

Fabriksskal ska fyllas av bostäder
VÄRMDÖ Som ett betongskelett. Så ser Sanitetsporslinsfa-
briken ut just nu. Här ska bostäder byggas, i ett av alla pro-
jekt som pågår i det gamla fabriksområdet. Sammanlagt 
blir det 1 400 lägenheter i Porslinskvarteren. ➤8-9

VÄRMDÖ 26

Nöjesprofil död  
efter ridolycka

HAMMARBY SJÖSTAD 35

Minskad trafik 
med ny tunnel

TEMA NÄRINGSLIV 27-33

Stjärnkock blir 
bagare i Orminge

SALTSJÖBADEN 16-17

Älgöbor tar strid 
om sprängskador

SPORTEN

Kläder som ger 
både ris och ros
VÄRMDÖ Klädskaparen 
Marie Teike är en av konst-
närerna i årets Höstsalong 
på Porslinsmuseet. Hennes 
plagg kan ge uttryck för 
samhällskritik – men också 
glädje. För hantverk kan ge 
både kraft och inspiration, 
tycker hon.
 ➤36-37

Hon hotades  
för sin slöja
VÄRMDÖ När Sara Saa-
douni var ute på sin kvälls-
promenad dök plötsligt en 
hotfull man upp. Han kall-
lade henne ”smutsig jävel”, 
sa att hennes slöja var ”skit 
på huvudet” och utgav sig 
för att vara polis. ➤12-13

Tjejer mår  
sämre än killar
NACKA/VÄRMDÖ Skill-
naderna är fortsatt stora 
mellan tjejer och killars 
psykiska hälsa i Värmdö 
och Nacka. Tjejer har mer 
ont i huvudet och är oftare 
missnöjda med sitt utseen-
de. Det visar statistik som 
länsstyrelsen har tagit fram. 
 ➤10

S flirtar med  
allianspartierna ➤4
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Grannarna Tozer Islercelik och Erik Östensson har länge förgäves kämpat för farthinder på Björnstigen i Björknäs. Love Östensson, på cykeln, är ett av många 
barn i området. FOTO: JENNY FREJING

NACKA HANDBOLL
Efter premiärförlusten 
behövde Skuru visa att de 
klarar sig utan profilerna 
klubben tappat. Det gjorde 
de, och lättnaden bland 
spelarna var stor.          ➤42

Skurus sköna 
premiärseger
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Tjejer mår sämre än killar. 
Exakt så skriver vi i en rub-
rik den här veckan. Resulta-

tet är hämtat från den så kallade 
Stockholmsenkäten, och budska-
pet är det samma varje gång.

Underlaget är stort nog för att gå 
att lita på statistiskt. Ändå är det 
något i rapporten som till slut fått 
mig att börja tvivla. Mår tjejer verk-
ligen så mycket sämre än killar?

I brist på vetenskapliga motbe-
vis kan jag bara gå tillbaka till min 
egen skoltid. Varken på högstadiet 
eller gymnasiet kan jag påstå att 
jag uppfattade killar som generellt 
lyckligare eller mer lyckade än 
tjejer. 

Möjligen var tjejerna mer seriö-
sa, eller förväntades vara det. Som 
kille var det mer legitimt att skoja 
och flamsa. Nästan förväntat. 
Däri tror jag en del av förklaring-
en – och problemet – ligger. Att 
killarna i min gymnasieklass var 
omogna och barnsliga var en all-
män sanning bland tjejerna. (För-
modligen även rent objektivt.) 
Men tillåts man lägga mer tid på 
trams kanske man har mindre tid 
över till självanalys?

Det är hur som helst jäkligt trist 
att läsa att 23 procent av de lokala 
gymnasietjejerna i enkäten tycker 
att de ofta inte duger någonting 

till. Det är förstås inte sant. Men 
Stockholmsenkäten mäter inte 
vem som har verklig anledning att 
vara olycklig, utan ungdomarnas 
känslor och självbilder. 

De kan dessvärre vara nog så 
sanna.

Gör trams och flams 
killar mer lyckliga?

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.

Det pratas om nollvisionen 
i trafiken, men då kan man 
undra hur någon tänker!

Åkte nyligen på Skeviks-
vägen med min lilla lastbil 
och såg till min förvåning 
att en ny cykelbana/trot-
toar håller på att anläggas, 
som blir bredare än de 
flesta vägarna på Värmdö. 
Kvarvarande körbana för 
bilar och bussar har blivit 
så smal att bussar måste 
mötas mycket nära varan-
dra. Dessutom har kantsten 
lagts mot trottoaren. Även 
den mindre begåvade kan 

räkna ut att till exempel 
en buss som håller ut för 
möte kommer att studsa 
på kantstenen när snö och 
halka sätter in, med en 
frontalkrock som påföljd, 
istället för att bussen glider 
ner i diket och landar mjukt 
i snön. Man bara undrar 
vem som tänkt ut den här 
fantastiska lösningen.

Bygg gärna cykelvägar. 
men håll dem på avstånd 
från övrig trafik, så kanske 
man slipper onödiga olyck-
or.

Yrkeschauffören

Obegripligt på 
Skeviksvägen

INSÄNT  

LÄSARBILDEN

ANDERS MILDE

anders.milde@nvp.se

JÄTTESTORT TACK till er, 
tre  fantastiska killar, som 
hjälpte mig när jag halka-
de vid Bagarsjön och bröt 
foten och benet i slutet av 
juli. Om det inte varit för er 
vet jag inte vad som hade 
hänt. Ni var fantastiska! 
Jag skulle så gärna vilja 
träffa och tacka er. NVP 
har mitt telefonnummer. 
   Hör av er!
 Ulla Platten, Boo

DAGENS ROSOR vill vi ge 
till Linus och Johnny på 
Bygg Ole i Nacka, som var 
fantastiskt hjälpsamma 
och serviceminded inför 
vårt köp av impregnerat 
virke tisdag kväll den 16 
september. Stort tack och 
lycka till i ert yrkesval.

Leif och Ellinor

VECKANS ROS. Lördagen 
den 16 augusti, vid 11-ti-
den, körde jag bil förbi 
Värmdö kyrka mot Hem-
mesta. 
   Plötsligt från ingenstans 
sprang en ståtlig dovhjort 

Artikeln om skoltrötthet  
bland Värmdös högstadie-
elever engagerade.

Så länge det fria skolva-
let fungerar som det gör 
i dag, att studiemotive-
rade elever väljer bort 
de kommunala skolorna 
och friskolorna väljer 
att ta in högpresterande 
elever, kommer studie-
motivationen att förbli 
låg. 
 Staffan

När man är 14-15 år kan 
och vet man ju allt. Det 
finns inget mer värt att 
veta. Klart man blir trött.

Hasse Bittergubbe

Kommentarer 
från NVP.se

”På bussen igår 
hände det.” 

Läs hela inlägget på:
nvp.se/nackaboigen

Från bloggarna

Förra fredagen firade Brunns skola 40 år, med en över 30 
meter lång rulltårta och uppträdanden med bland andra 
Värmdöbon Mikael Rickfors. Sedan starten har elevantalet 
vuxit från 100 till drygt 700.  FOTO: THOMAS JOHANSSON
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VECKANS TISTEL till dig i 
den mörkgrå Volvon, som i 
torsdags morse, i höjd med 
Skogalundsgrillen på Värm-
dövägen, körde hänsynslöst 
genom en stor vattensam-
ling så att jag, gångtrafik- 
anten i svart jacka, blev full-
ständigt genomblöt. 

Hört talas om att sakta 

ner farten, eller ta en min-
dre sväng runt sådana vat-
tenpölar? 

Jag kom sent till arbetet 
efter att helt plaskblöt fått 
vända hem, duscha och 
byta om medan du bekvämt 
körde vidare i en torr bil.

Dyngsur gångtrafikant

Plaskblöt i morgontrafiken

Massor av rosor
över vägen. Trots snabb 
och häftig inbromsning 
kolliderade vi och hjorten 
blev liggande vid vägkan-
ten. Något omtumlad läm-
nade jag bilen och försök-
te ringa med mobilen. 
   Då stannade en bil, en 
man steg ur och såg med 
ett ögonkast vad som 
hänt. Han sa ”Jag fixar det 
här” och ringde polis och 
viltvårdare. Min okände 
vän lämnade mig inte för-
rän polisen snabbt kom till 
platsen. 
   Polisen satte mig i bilen, 
sköt hjorten och skjutsade 
mig hem. En viltvårdare 
tog hand om hjorten. 
   Stort tack till min okände 
hjälpare, tack för att du 
stannade hos mig. Jag är 
nästan 93 år. 
   Tack till världens bästa 
polis för vänlig omtanke 
och att ni stödde mig!

Anders Westerlund, Kalvsvik

VECKANS ROSOR går till 
världens proffsigaste och 
bästa kennel Strandsmed-

jan med Maria och Jessica 
i spetsen! Vi är så tack-
samma för allt ni gjort 
för Sabbi, (och även oss), 
som var sjuk och nu efter 
er kärleksfulla, proffsiga 
omvårdnad är pigg och 
frisk igen! Ni kan vända 
mörker till solsken! Miljo-
ner tacksamma kramar. 
 Sabbi och Ziri med familj

EN HEL RABATT 
FULL MED 
ROSOR 
vill 
jag här-
med ge 
till Nacka 
parkför-
valtnings 
anställda, som tack för 
alla underbara plantering-
ar vid rondeller och vägar. 
I ingen annan kommun 
har jag sett så många fina 
och välskötta blomster-
arrangemang! Har tänkt 
skriva om detta i flera år, 
och äntligen kom jag mig 
för. Tusen tack!

Gull-Britt Norling
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EVEREST DEN HÅRDA VÄGEN
Välkomna torsdagen 2/10 kl. 19.00 
till Dieselverkstadens Lilla scen, Sickla
Hör expeditionsledaren 
Jack Berg själv berätta om den 
spännande och framgångsrika 
bestigningen av Mount Everest 
- på den svåra nordväggen 
- 1991. Från idé till topp…
 
Vuxen 160 kr, under 18 år 100 kr.
Medlem i Friluftsfrämjandet rabatt 20 kr.
Biljetter köps på plats från kl. 18.00.
Kontant betalning. Begränsat antal.

NACKA – SALTSJÖBADEN

Öppet Hus på Amadeus Förskola
Amadeus Förskola har en unik verksamhet med aktiviteter 
både inom Sång & Musik, Dans & Rörelse, Bild & Form 
samt Natur & Samhälle. Vi engagerar oss också i rättigheter 
för alla världens barn.

På Internationella barndagen, måndag den 6:e oktober
kl. 16.00–18.00, bjuder vi på en eftermiddag fylld av aktivi-
teter och underhållning. Du som är intresserad av att få en
inblick i vår verksamhet är hjärtligt välkommen!

Alla medarbetare och barnen på Amadeus Förskola

Amadeus Förskola
Edövägen 2, 132 30 Saltsjö-Boo tel. 08-715 2530, 070-715 6183

UPP TILL

50%
rabatt på tusentals utvalda handknutna, 

moderna och orientaliska mattor.

20%
rabatt på röllakan, ryamattor och kelimmattor

20%
rabatt på reparation och rengörning av alla sorters mattor.

Persienkajal Orientmattor AB
Ektorpsv 4 (i Ektorp centrum), Nacka
Mån-fre 11-18, Lör 10-16
08-716 27 23, www.persienkajal.just.nu
Etablerad sedan 2000

ÅRETS STORA MATTREA
NACKA Vi, Socialdemokra-
terna och Miljöpartiet, är 
två av de partier som gick 
fram i det kommunala valet 
och tillsammans med Cen-
terpartiet och Folkpartiet 
samlar vi nästan hälften av 
Nackaväljarnas röster. 

Den mörkblå politik som 
Moderaterna dikterat under 
nästan 40 år har bara stöd 
av drygt en tredjedel av 
väljarna. 

Valresultatet bekräftar 
att Nackaborna vill se en 
mittenregering med grönt 
inslag.

Vi vill utveckla kommunen 
så att varje Nackabo får 
makten över sin vardag, en 
vardag som är nära och kli-
matsmart.  Ett Nacka som 
uppmuntrar, skapar förut-
sättningar för och tar till-
vara varje persons förmåga 
att växa och utvecklas. I 
partiers vallöften, valmani-
fest och handlingsprogram 
finner vi i de flesta frågor en 
gemensam syn med Folk-
partiet och Centerpartiet. 
En grön mittenpolitik leder 
till ett bättre Nacka. Här är 
några konkreta exempel, 
där vi fyra partier är över-

en,s men där Moderaterna 
står i vägen för utveckling-
en.

Vi kämpade under 2013 
för att barn till föräldra-
lediga och arbetslösa ska 
omfattas av 30 timmars 
barnomsorg i veckan. Ett 
förslag som Moderaterna 
motsatte sig och stödpar-
tierna i Alliansen röstade 
emot. Folkpartiet lovar nu 
30 timmars barnomsorg för 
barn till föräldralediga och 
arbetslösa i sitt valmanifest. 
Vi har finansieringen och 
kan tillsammans se till att 
förverkliga detta löfte.

I ett fruktsamt samarbete 
lyckades vi innan som-
maren tillsammans med 
Folkpartiet, Centerpartiet 
och Kristdemokraterna 
säkra ett viktigt grön- och 
fritidsområde för våra äldre 
vid Danvikshem genom att 
prioritera livskvalitet före 
ett fåtal lyxvillor. Endast 
Moderaterna kämpade för 
lyxvillorna. Ett samarbete 
med oss innebär fortsatt 
livskvalitet och trygghet för 
Nackas äldre.

Vi är också överens med 
Folkpartiet, Kristdemokra-

terna och Centerpartiet om 
behovet av en snabbare ut-
byggnad av cykelbanor. De 
behöver stå klara tidigare 
än år 2030 som Moderater-
na till slut gick med på.

Det flyttar in 80 000 till 
Stockholmsregionen varje 
år. Nacka växer och plane-
rar för stadsbygge, tunnel-
bana och många bostäder 
och arbetsplatser. I ett 
sådant läge är det viktigt 
att ha god hörsamhet och 
kontakt med medborgarna. 
Därför vill vi, i likhet med 
bland andra Folkpartiet, 
införa lokala nämnder 
med politiker som har god 
förankring i sina bostads-
områden. Det bäddar för 
en förnuftig utbyggnad och 
ett gott välkomnande av 
våra nya grannar. Mänsk-
lig och nära politik är en 
drivkraft som vi delar med 
kollegorna i Folkpartiet 
och Centerpartiet, vilket 
står i bjärt kontrast mot 
Moderaternas avskaffande 
av områdesnämnder och 
minskande av politiker nära 
medborgarna.

Barnen är vår framtid och 
vi ser Centerpartiets vilja 

att, i likhet med oss, införa 
giftfria förskolor och skolor 
samt ekologisk mat i skolor 
och på äldreboenden. Vi 
har skrivit motioner om 
detta och är fast beslutna 
att införa detta. Men även 
här ser vi att stödpartierna 
i Alliansen hade svårt att få 
gehör för dessa frågor hos 
Moderaterna.

Blockpolitiken fördum-
mar och vi politiker är ge-
mensamt skyldiga väljarna 
att göra vårt yttersta för att 
utveckla Nacka vidare. Med 
ovanstående talande ex-
empel konstaterar vi att ett 
mittenstyre med tydlig grön 
profil är något som väljar-
kåren i Nacka har uttryckt i 
valresultatet. 

Vi är beredda att lyssna 
på väljarna och ta ansvar 
för detta.

Khashayar Farmanbar, S 
oppositionsråd 

Carl-Magnus Grenninger, S
ordförande för S i Nacka 

Sidney Holm, MP 
språkrör i Nacka

Åsa Marnell, MP
språkrör i Nacka

Louise Ollivier, MP
ordförande för MP i Nacka

Framtiden finns i mitten 
– inte hos de mörkblå

S och MP är överens med FP och C i många frågor, som be-
hovet av snabbare utbyggnad av cykelbanor i Nacka ...

... och att införa ekologisk mat på kommunens skolor och äld-
reboenden.   FOTO: NADIA ENEDAHL/JENNY FREJING





Ambassadör 
körde in i stolpe 
SALTSJÖBADEN En bil kör-
de på lördagseftermidda-
gen in i en stolpe i Solsidan. 
Polisen misstänkte rattfyl-
leri, men kunde inte utföra 
någon kontroll, eftersom 
föraren är ambassadör. 

– Vi kunde inte ta prover, 
på grund av den diplomatis-
ka immuniteten, säger P-O 
Göthberg, Nackapolisen.

Ambassadören blev inte 
skadad, och släpptes på 
plats.

– Nu går ärendet vidare 
till UD, säger P-O Göthberg.

Fisksätra firas  
i dagarna fem
FISKSÄTRA Karneval, barn-
kulturfestival, centrumfest 
och kulturkonferens. De 
kommande dagarna firas 
Fisksätras 40-årsjubileum 
stort. Den 3 oktober klock-
an 17 blir det karneval i 
centrum. På själva födelse-
dagen, den 5 oktober, hålls 
öppet hus på bland annat 
Folkets hus och Fisksätra-
skolan. Kulturkonferensen, 
på temat uppväxtvillkor, 
äger rum den 6-7 oktober.

Man sågs slå 
kvinna inne i bil
SICKLA Vid halv sju på lör-
dagskvällen ringde flera an-
mälare och sa att de sett en 
man misshandla en kvinna i 
en bil på Järlaleden i Sickla. 
Polisen tog upp jakten, och 
fick tag på mannen i Väs-
tertorp. Han förhördes och 
släpptes, men är fortsatt 
misstänkt för misshandel.

 NVP NYHETER
6 NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 30 SEPTEMBER 2014

VÄRMDÖ 12-13
»Min slöja är min identitet»

NOTERAT

HELGEN I 
KORTHET
LÖRDAG
05:18 En man kör av vägen 
vid Björkviks brygga på 
Ingarö. Han förs till sjukhus 
med lindriga skador, och 
misstänks ha kört rattfull.

15:48 Två bilar kolliderar 
på 222:an i Kaffebacken. 
En person förs till sjukhus 
med lindriga skador.

19:18 Ett tiotal 13-14-åringar 
har tagit sig in på Kunskaps-
skolan i Saltsjöbaden. De 
misstänks för olaga intrång.

22:05 Ett vittne ser hur en 
för polisen känd missbru-
kare ger sig på fyra-fem 
parkerade bilar på Skarpö-
vägen i Boo. Bilarna får 
repor och bucklor.

22:47 En bil voltar av 
vägen i korsningen Asp-
viksvägen/Skyttevägen i 
Gustavsberg. Föraren, som 
är oskadd, misstänks för 
rattfylleri.

BJÖRKNÄS
De fick ingen hjälp 
av Nacka kommun. 
Då köpte grannarna 
på Björnstigen egna 
fartgupp för att stop-
pa fortkörningen. 
Några dagar senare 
plockades guppen 
bort av kommunen.

– Man känner sig 
maktlös, säger Tozer 
Islercelik, som ändå 
inte har gett upp 
kampen. 

Så känner i alla fall fa-
miljerna på Björnstigen i 
Björknäs, som under tre 
års tid på olika sätt försökt 
få bukt med fortkörarna på 
gatan. 

Det är 30-gräns, men 
många ligger trots det mel-
lan 40 och 50 kilometer i 
timmen på gatan.

Många barnfamiljer
Detta trots att boende pla-
cerat ut blomlådor som 
fartdämpare, ringt upp fö-
rare som de tagit registre-
ringsnumret på, och varje 
år skickat in en ny ansökan 

till Nacka kommun om att 
få fartgupp.

– Vi är många familjer 
med jämnåriga barn som le-
ker med varandra. De cyklar 
och promenerar till varan-
dra och är aktiva i området. 
Vi är oroliga för att någon 
snart blir påkörd, säger To-
zer Islercelik.

Betalade guppen själva
När de i år återigen fick nej 
på sin ansökan från kom-
munen – med motiveringen 
att det gjorts hastighetsmät-
ningar i området och att det 
saknas behov, samt att det 
inte finns kommunala re-
surser – köpte de in farthin-
der för egna pengar.

– Vi gick ihop sex familjer 
och delade på kostnaden för 

tre farthinder, och placera-
de själva ut dem på gatan. 
Vi hamrade ner dem i mar-
ken en fredagseftermiddag, 
på måndag vid lunch hade 
kommunen tagit bort dem, 
säger Tozer Islercelik.
Fungerar inte blomlådor-
na?

– De måste ställas på ett 
visst sätt enligt kommunen, 
och då sänks inte farten. De 
är mest där för syns skull, 
säger Tozer Islercelik, som 
tillsammans med grannarna 
känner sig ordentligt motar-
betade av Nacka kommun.

– Det har gått tre år nu, 
och jag kan inte förstå att 
jag som förälder inte kan 
göra något åt saken. Man 
känner sig helt maktlös. Till 
och med när vi gör allt själ-

va och bekostar det så mot-
verkar de oss. Jag förstår 
inte deras motvilja.

Därför har grannarna 
kommit på en egen taktik, 
fram tills något görs.

– Vi tar fram farthindren 
på fredagen. På söndag 
kväll rullar vi upp dem på 
uppfarterna igen. Fartgupp 
är det enda som skulle fung-
era, säger Tozer Islercelik.

Inte helt förtjust
Mikael Ranhagen, enhets-
chef på trafikenheten, låter 
inte helt förtjust över de bo-
endes egna initiativ.

– Vi kan inte acceptera att 
folk lägger ut farthinder. De 
är inte utmärkta med skyl-
tar och då kan farliga situ-
ationer uppstå. Det är väg-

hållarna, i detta fall kom-
munen, som ska ha ansvar 
för gatorna. Det är också 
vanligt att det blir konflikter 
bland de boende på gatan 
om folk lägger ut saker på 
vägarna utan tillstånd, sä-
ger han.
Vad krävs för att en gata 
ska få fartgupp?

– Det är ganska mycket 
som ska in. Det är väldigt 
platsspecifikt, men i regel 
gör vi mätningar av hastig-
het, kollar olycksstatistik 
och undersöker om det är 
passager som många barn 
passerar. I huvudsak är det 
vid skolor och förskolor, sä-
ger Mikael Ranhagen.

Ytterligare mätningar
Mikael Ranhagen berättar 
att kommunen haft en dia-
log med de boende, och att 
de ska göra ytterligare has-
tighetsmätningar på gatan 
till hösten. Men att det är 
svårt att strössla med fart-
gupp.

– Det är också en fråga för 
räddningstjänstens fram-
komlighet när vi hanterar 
frågor om fartgupp. Det 
måste ses samlat. 

GUSTAV GRÄNDEBY

Vad krävs för fartgupp?
När Nacka kommun ska 
bedöma om det behövs 
läggas fartgupp är det 
flera olika faktorer man 
tittar på. 

Några exempel är:
* Medelhastighet efter att 
kommunen varit ute och 
mätt.

* Vilken typ av trafik det 
rör sig om.
* Hur många fordon som 
passerar.
* Passagebehovet på ga-
tan, som kan vara stort 
vid exempelvis skolor och 
förskolor.
* Förekomst av trottoar på 
gatan.

* Farthindrets påverkan 
på räddningstjänstens 
framkomlighet.
* Vilken typ av farthinder 
som är bäst lämpat, om 
ett farthinder visar sig 
behövas.

KÄLLA: MIKAEL RANHAGEN,  

TRAFIKENHETEN NACKA KOMMUN

Grannarna Tozer Islercelik och Erik Östensson har tillsammans gjort en pirataktion och satt ut egna fartgupp i Björknäs, en insats som kommunens tjänste-
män inte är förtjusta i. FOTO: JENNY FREJING

De fick inga farthinder på 
villagatan – satte dit egna



Man hotade  
döda sin bror 
GUSTAVSBERG En 22-årig 
man från Gustavsberg har 
dömts till fyra månaders 
fängelse sedan tingsrätten 
funnit honom skyldig till 
olaga hot, stöld och brott 
mot knivlagen. 

Det olaga hotet rör ett 
bråk med brodern, som 
22-åringen hotat att döda. 
22-åringen ska ha burit 
kniv vid tillfället för bråket, 
och varit drogpåverkad, 
vilket gjorde situationen 
särskilt hotfull. 

22-åringen sitter redan i 
fängelse, där han avtjänar 
ett tio månaders straff för 
bland annat grov misshan-
del.

Måste betala 
tillbaka 178 000
BOO Han uppgav oriktiga 
anställnings- och inkomst-
förhållanden från septem-
ber 1989 till juni 1993. 
Det gjorde att den 59-årige 
mannen från Boo fick för 
mycket sjukpenning utbe-
tald. Nu har han dömts att 
betala tillbaka 177 593 kro-
nor till Försäkringskassan. 

NOTERAT
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OM HÖSTENS NYA JACKOR 
I butiken väntar just nu massor av snygga höstnyheter och mängder med bra erbjudanden. Vi står beredda att ge dig tips 
och svara på dina frågor. Välkommen till en varmare, skönare och snyggare höst på Team Sportia!

999:
ORD.PRIS 1999:-

999:
ORD.PRIS 1599:-

1299:
    ORD.PRIS 1799:-

TENSON MALLOY
Tenson streetjacka i funk-
tionsmaterial. Vind och 
vattentät med tejpade 
sömmar. Avtagbar huva, 
justerbar midja samt förböj-
da ärmar. Herrstorlekar.

HALVA 
PRISET!

TENSON 
JENNY
Tenson parkas i 
halvlång modell. 
I vind och vatten-
tätt funktions-
material med 
tejpade sömmar. 
Avtagbar huva 
och justerbar 
midja. 
Damstorlekar.

SPARA
500:

NB CALLIE 
PARKA WMNS
North Bend halvlång 
vadderad parka 
med dunlik nande 
padding, fast huva, 
quiltat foder och 
skinndetaljer. 
Damstorlekar.

1499:
TENSON 
THILDA
Tenson street-
jacka med lätt 
vaxad yta och 
teddyfoder. 
Fast huva och 
fickor med lock. 
Material i 65% 
Polyester och 
35% Bomull. 
Damstorlekar

Fråga

VÄRMDÖ
Värmdö kommuns 
hantering av sekre-
tessbelagda hand-
lingar är inte säker. 
Det konstaterar revi-
sionsbyrån KPMG. 

Nu anmäls kommu-
nen på nytt till Data-
inspektionen.

Som NVP berättat har hund-
ratals läkarjournaler adres-
serade till skolsköterskor 
under två års tid öppnats 
och sorterats av kommu-
nens internservice, alltså 
vaktmästarna. Kommunen 
anmäldes därför till Inspek-
tionen för vård och omsorg, 
IVO, för brott mot offentlig-
hets- och sekretesslagen och 
patientjournallagen. 

Öppet för alla anställda
Men IVO tog inte upp anmä-
lan, då man ansåg att klago-
målet saknade direkt bety-
delse för patientsäkerheten 
och att det saknades skäl att 
överväga åtalsanmälan.

Kommunrevisorerna har 
nu anlitat KPMG, som ge-
nomfört en förstudie av 
posthanteringen med cen-
tral postöppning. De kon-
staterar att posthantering-

en inte är säker, eftersom 
kommunhuset är öppet för 
alla anställda. Man rekom-
menderar därför kommu-
nen att se över hanteringen. 
Men under förutsättning att 
utbildning och kompetens 
finns, samt att de anställda 
skrivit under att de tagit del 
av information om sekre-
tess, så ser KPMG dock inte 
något hinder till att ett be-
gränsat antal registratorer 
kan hantera sekretessbelag-
da handlingar. 

”Undemålig studie”
Tord Bergmark, legitimerad 
läkare, är kritisk till gransk-
ningen, som inte tar upp 
frågan om att skolhälso-
vårdsjournaler, medicinska 
utredningar och andra pa-
tientuppgifter har öppnats 
och hanterats centralt. Inte 
heller har revisorerna varit 
i kontakt med skolhälsovår-
den och dess ansvariga.

– De nämner över huvud 
taget inte problemet med 
att sekretessbelagd post till 
skolhälsovården sprättas. 
Det medför tyvärr att förstu-
dien i sin helhet är under-
målig, säger han.

I förstudien framgår det 
att vaktmästarna sorterar 
och lägger post som inte ska 

öppnas åt sidan. Det gäller 
anbud och post till facket 
och överförmyndarnämn-
den.

– För sådan post råder 
tydligen sekretess. Men 
sekretesstämplade jour-
nalhandlingar och annan 
post till skolhälsovården 
sprättas, även när posten är 
stämplad med ”konfiden-
tiellt” och har adress med 
namngiven skolsköterska 
vid skolhälsovården. Detta 
trots att medicinska journal-

handlingar har hög grad av 
sekretesskydd enligt sekre-
tesslagen och datajournal- 
lagen, säger Tord Berg-
mark, som tycker att kom-
munens ledande politiker 
och revisorer tar för lätt 
på sekretessfrågorna inom 
skolhälsovården.

Torbjörn Andersson, 
ordförande för kommun-
revisorerna, säger att man 
beställt en förstudie av hur 
kommunens posthantering 
fungerar generellt, inte 

en särskild granskning av 
sekretessfrågan eller hur 
skolhälsovården och intern-
service hanterar medicinska 
journaler. 

– Det finns ingen anled-
ning att göra en fördjupad 
studie i nuläget, säger han.

Värmdö kommun har nu 
anmälts till Datainspektio-
nen för misstänkt överträ-
delse av offentlighets- och 
sekretesslagen. 

CHARLOTTA WESTLING

Mer kritik mot brevhantering

En förstudie av Värmdös posthantering visar på brister.   FOTO: CHARLOTTA WESTLING
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Mest läst på  
NVP.se (xx/x-xx/x)
1. xxxxxxxx
2. xxxxxxxx
3. xxxxxxxx
4. xxxxxxxx

HÖSTKAMPANJ!
Köp ditt spabad 

RÄNTEFRITT 
i upp till 36 månader.

Begränsad period mellan  
1-31 oktober, gäller max  

100 000kr/person.

Berusad kund 
vägrade betala
ÄLTA  En mycket berusad 
person fick följa med till 
polisen för tillnyktring efter 
att ha vägrat att betala sin  
taxinota. 

Kunden hade dessförin-
nan blivit avsläppt i höjd 
med Statoilmacken i Älta. 
När hen inte ville betala för 
sin resa larmade chauffören 
polisen. 

Trots närvaron av lagens 
långa arm vägrade kunden 
betala och fick följa med för 
tillnyktring på stationen i 
Nacka strand. 

Kunden är misstänkt för 
bedrägligt beteende. 

JO-kritik för 
sent svar
VÄRMDÖ Kommunstyrel-
sen i Värmdö får kritik från 
JO för att det tog elva veck-
or innan man besvarade 
en begäran att få ta del av 
löneuppgifter. 

Den 5 juni begärde en 
Värmdöbo att få ut löne-
uppgifter för två kommu-
nanställda. 

Den 17 juni, efter att 
Värmdöbon skickat två 
påminnelser, skickades 
ett meddelande från kom-
munen om att begäran var 
skickad till personalavdel-
ningen. 

Värmdöbon JO-anmälde 
kommunen i augusti, då 
hon fortfarande inte hade 
fått ut handlingarna.

Nu riktar JO kritik mot 
kommunen för den lång-
samma handläggningen. 

NOTERAT

GUSTAVSBERG Gustavsbergs flaggskepp, Sa-
nitetsporslinsfabriken, omvandlas just nu 
till bostäder. Den som passerar ser bara ett 
betongskelett, men bygget ingår i ett av de 
största byggprojekten i kommunens historia. 
Med ett brak fälls den 150 
åriga eken vid Oljeberget 
intill den gamla Sanitets-
porslinsfabriken. 

Just nu pågår det största 
sammanhållna bostadspro-
jektet i Värmdös historia. 
Ett drygt tiotal aktörer arbe-
tar med att omvandla hela 
fabriksområdet till de nya 
Porslinskvarteren. I förra 
veckan inledde Ikano den 
första etappen nya bostäder 
som byggs där Oljeberget 
stått. Men intill pågår det 
mest spektakulära bygget 
i området. Nämligen om-
vandlingen av den gamla 
Sanitetsporslinsfabriken till 
nya moderna bostäder. Den 
som passerar genom Gus-
tavsberg ser en helt urblåst 
fabriksbyggnad, bara ett bä-
rande betongskelett är kvar.

Det är Blå Eken, ett Stock-
holmsbaserat företag, och 
Backahill, som köpt guld-
kornet i området. Byggrät-
ten i fabriken och i ett av 
lanterninhusen ligger på 
cirka 15 000 kvadratmeter.

– Det är jättekul! Vi skapar 
en ny stad, en ny stadsdel. 
Projektet är en stor utma-
ning, men nu har vi möjlig-

heten att göra något bra och 
annorlunda. Det är också kul 
att göra små lägenheter, det 
är något som saknas i Gus-
tavsberg, säger Martin Steen, 
projektledare på Blå Eken.

Etagelägenheter
Företaget har specialiserat 
sig på komplexa byggpro-
jekt och påbyggnader av 
befintliga flervåningshus 
och vindar i centrala Stock-
holm. I Fabriken ska det nu 
byggas 240 lägenheter, va-
rav merparten smålägenhe-
ter, men även större lägen-
heter. I Lanterninhuset ska 
det bli etagelägenheter. 

– Vi ser fabriken som ett 
flaggskepp för området. Vi 
vill bevara fabriksbyggnaden 
så långt som möjligt och be-
hålla fabrikskänslan, en stu-
diokänsla, med bevarade tak-
bjälkar och stolpar. Självklart 
kommer det att vara Gustavs-
bergsblandare och porslin, 
och hög kvalité på inredning-
en, säger Martin Steen.

Funkis bevaras
Blå Ekens byggprojekt är 
mycket omfattande och 
kommer att pågå i cirka 2,5 

år. Fabri-
kens hög-
del från 
60-talet 
ska beva-
ras, lik-
som fun-
kisfasa-
den från 
30-talet. 

Sanit- 
etsporslinsfabrikens fem 
våningar ska byggas på 
med två ytterligare plan. 
Dessutom ska mittdelen av 
huset rivas för att ge plats 
åt det gång- och parkstråk 
som planeras genom he-
la området. Parallellt med 
bygget pågår fortfarande 
produktion av sanitetspors-
lin i bortre änden av huset, 
först i december ska de va-
ra ute. Dessutom har Ikano 
börjat med sin första etapp i 
grannkvarteret. 

Bygget är uppdelat i tre 
etapper, första inflytt be-
räknas till december 2015. 
Priset på lägenheterna kom-
mer att ligga på mellan en 
och fem miljoner. Men någ-
ra tiomiljonerslägenheter 
blir det inte, även om Ikano 
sålde slut sin första etapp på 
en vecka.

– Vi har ingen sådan am-
bition. Vi har inte sett att 
marknaden velat ha det än, 
säger Martin Steen.

CHARLOTTA WESTLING

I Porslinskvarteren ska 
1 400 bostäder byggas. 
Främst lägenheter, både hy-
resrätter och bostadsrätter, 
men även radhus. Det är 
många aktörer inblandade:

Värmdö kommun 
150 lägenheter.
Etapp 1 och 2, hyresrätter, 
markanvisning pågår.
Etapp 3, hyresrätter, mark-
anvisning pågår.

Järntorget

 

Etapp 1-3,
 
225 lägenheter 

1-5 rok, byggstart 2015, sälj-
start hösten 2014.

JM AB
Etapp 1, 43 lägenheter, säljs 
nu, inflyttning 2015.
Etapp 2, 74 lägenheter, säljs 
nu, inflyttning 2016. 
Etapp 3, 62 lägenheter, sälj-
start december, byggstart 
2015, inflyttning 2016-2017.

Blå Eken
240 lägenheter i Sanitets-
porslinsfabriken och Lan-
terninhuset. 1–5 rok.

Många inblandade i omvandlingen

Fabrikskänslan blir kvar  
Ombyggnaden av fabriksområdet till en ny stadsdel är ett av de största    

Martin Steen

Fabriksområdet kommer att rymma 1 400 lägenheter totalt..

Mest läst på  
NVP.se (19-26 sep)
1. Träd föll ner över bil
2. Två medvetslösa perso-
ner hittades på rejvfest
3. Grannar stoppar äldre-
hus
4. Ungdomsfest spårade ur
5. Facket: Låt folket avgöra 
broavgiften
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Elisabeth är tillbaka efter mamma- 
ledigheten. Full av inspiration 
och skaparglädje.
Mitt mål med ditt besök hos oss 
är att Du alltid skall känna dig nöjd.

Nya och gamla kunder 
önskas välkomna.

VÄLKOMMEN TILL SICKLA!

Järnia Sickla, köpkvarteret i Sickla 08-400 157 11

Silikonredskap 

15 kr/st
Ord.pris 29 kr

Kökshanddukar
2-pack, 100% bomull. Röd, blå eller grå. 
Med bra infäst hängare.

2 pack 29 kr
Ord.pris 59 kr

Takfärg
Lady Sensitive 3 liter. 

99 kr
Ord.pris 356 kr

TILLFÄLLIGT 
PARTI!

Vi har även Lady Väggfärg 
3 L från 299 kr.

Takrännerensare
från Fiskars
Teleskopskaft Quikfit  220-400cm.

449 kr
Ord.pris 699 kr

Doftblock 
i massivt cederträ
Håll dina kläder och skor fräscha,
har även viss positiv verkan mot skadeinsekter.

4 pack 79 kr

Brand-
släckare
Pulver 6kg

249 kr
Ord pris 399kr.

Sekatör 
I tre olika färger.

29 kr/st

på flaggskepp
   byggprojekten i Värmdös historia

Etapp 1, säljstart november, 
färdigställt 2015.
Etapp 2, färdigställt 2016.
Etapp 3, färdigställt 
2016/2017. 

CTE Bygg
2 tomter. Oklart när bygge 
påbörjas.

Stena Fastigheter
Etapp 1, 140 lägenheter, 
byggstart 2015, inflyttning 
2016
Etapp 2, start kvartal 1 2016, 
inflyttning 2017

Ikano

Etapp 1– 49 lägenheter på 
Chamottevägen, 1–4 rok, 
start kvartal 3 2014, inflytt-
ning våren 2016
etapp 2–7 byggstart ej fast-
ställd
3 tomter med radhus, bygg-
start ej fastställd

Projektanalys Ch Svensson 
Västra Portvaktsstugan från 
1888 omvandlas till tre lä-
genheter, inflyttning hösten 
2014. 
En nybyggnation med 10 

bostadsrättslägenheter, in-
flyttning 2015.

L&D
Radhus, byggstart ej fast-
ställd.

Andra aktörer i området

ombyggnation av Bad- 
karsfabriken pågår för 

-
skolan.

produktion i området fram 
 

Fabriksbyggnaden omvandlas till 240 moderna  
lägenheter med takhöjd på upp till 3,90 meter. De  

nedersta våningsplanen får balkong eller uteplats.
FOTO: JENNY FREJING
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NVP har tittat på Stock-
holmsenkäten, en under-
sökning som länsstyrelsen i 
Stockholms län gör och som 
kartlägger bland annat al-
kohol-, drog- och tobaksan-
vändande, kriminalitet och 
psykisk hälsa bland elever i 
årskurs nio och årskurs två 
på gymnasiet.

Känner att de inte duger
När det gäller psykisk häl-
sa mår flickorna sämre än 
pojkarna på i princip samt-
liga undersökta områden. 
Skillnaderna märks redan 
i nionde klass och följer se-
dan med upp till gymnasiet. 
Runt en tredjedel av de sva-
rande tjejerna i årskurs två i 
Nacka och Värmdö har an-
gett att de vill ”ändra myck-
et på sig själva”. Motsvaran-
de siffra bland jämnåriga 
killar i Nacka är 13 procent, 
och 17 i Värmdö.

När det gäller det egna ut-
seendet så är runt hälften av 

tjejerna nöjda, medan siff-
ran bland killarna i årskurs 
två i Nacka är 74 procent. 

Och så där håller det på: 
Tjejerna i såväl årskurs nio 
som andra året på gymna-
siet känner oftare att de inte 
duger, har mer ont i huvu-
det och svårare att somna. 
I förra enkäten, som kom 
2012, angav 41 procent av 
de svarande killarna och 
tjejerna i Nacka att de hade 
problem att somna. 2014 
angav 50 procent av tjejerna 
respektive 39 av pojkarna 
att de hade svårt att komma 
till ro vid läggdags. Samma 
tendens syns i Värmdö.

Tjejer har med sig Ipren
I cafeterian på Nacka gym-
nasium sitter William 
Seth-Wenzell, Marlene Pav-
lu Lewin och Malin Kjell och 
pluggar inför ett matteprov. 
De går andra året och kän-
ner igen en del av problemen 
ovan bland sina jämnåriga. 

– Det är många som ofta 
har ont i huvudet. Flera tjej-
kompisar säger att de har 
ont och har med sig Ipren, 
säger Malin Kjell.

William, Marlene och Ma-
lin menar att föräldrar del-
vis är nyckeln till att kunna 
prata om hur man mår. Men 
det är inte alltid det går.

– Jag pratar med min fa-
milj, men det är många som 
kanske inte har samma re-
lation till sina föräldrar. De 
kanske jobbar mycket och 
inte har tid att prata, säger 
Malin.

– Det är viktigt, men jag 

tror många stänger det in-
om sig, säger Marlene.
Hur är det med lärarna då?

– Det är en stor skola och 
man har kanske inte samma 
relation till sina lärare som 
man hade i högstadiet, sä-
ger Malin.

– Lärarna har inte den kol-
len, många pratar med kom-
pisarna istället, men jag tror 
tjejer är bättre på det än vad 
killarna är, säger William.
Hur upplever ni kontakten 
med kurator och skolskö-
terskor?

– Man vet var de finns, 
men det är nog få som bokar 

tid och går dit och pratar, 
säger William.

Alla tre betonar istället 
betydelsen av kompisar som 
stöd när man mår dåligt. 

När det gäller drogan-
vändandet är andelen som 
har testat narkotika fortsatt 
hög bland gymnasisterna i 
undersökningen. Av killar-
na i årskurs två i Nacka har 
39 procent angivit att de 
har testat knark och 23 pro-
cent av tjejerna. I Värmdö 
är siffran 26 respektive 20 
procent. 

ERIK LJONES

erik.ljones@nvp.se

Tjejer mår sämre än killarna
Så många är nöjda med sitt 
utseende
 Killar  Tjejer
Nacka 76 % 52 %
Värmdö 68 % 54 %
 

Så många har haft huvud-
värk en gång i veckan eller 
oftare
 Killar  Tjejer
Nacka 21 % 33 %
Värmdö 17 % 43 %

Elever som har dålig aptit en 
gång i veckan eller oftare
 Killar  Tjejer
Nacka 20 % 23 %
Värmdö 20 % 30 %

Elever som har svårt att 
somna en gång i veckan 
eller oftare
 Killar  Tjejer
Nacka 39 % 50 %
Värmdö 36 % 49 %

Elever som ofta tycker att 
de inget duger till
 Killar  Tjejer
Nacka 9 % 23 %
Värmdö 9 % 23 %

I Nacka svarade 290 pojkar 
och 291 tjejer från årskurs 
två i gymnasiet. I Värmdö 
var fördelningen 134/146.

Ungas hälsa

William Seth-Wenzell, Marlene Pavlu Lewin och Malin Kjell på Nacka gymnasium känner igen 
en del av problemen som nämns i rapporten bland sina skolkamrater.  FOTO: NADIA ENEDAHL

NACKA/VÄRMDÖ
Att många unga människor, framför allt flick-
or, mår dåligt på ett eller annat sätt hör vi 
ganska ofta. Nu kommer statistik från läns-
styrelsen som visar att skillnaderna i måen-
det mellan tjejerna och killarna i Nackas och 
Värmdös gymnasier ökar.
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OUTLETOUTLET

VÄRMDÖ KÖPCENTRUM

ÖPPETTIDER BUTIK: 

VARDAGAR  9.00-19.00 
LÖRDAG  9.00-17.00
SÖNDAG OCH HELG  10.00-17.00 

ÖPPETTIDER OUTLET:
VARDAGAR  9.00-18.00
LÖRDAG 9.00-16.30
SÖNDAG 10.00-16.30 Tel 08-574 10 250 www.brisak.se

LAGERRENSNING
KLÄDER, TEXTIL, MÖBLER, INREDNING, LEKSAKER, SKOTTKÄRROR, 

DYNOR, KONSTVÄXTER, KONTORSARTIKLAR m.m.

ALLT SKA BORT!
NYA ARTIKLAR VARJE DAG!

Med reservation för slutförsäljning

25-åriga Sara Saadouni var 
ute på en kvällspromenad 
i Gustavsberg förra freda-
gen. Plötsligt stod en man 
framför henne. I ett inlägg 
på Facebook, som i förra 
veckan hade delats över  
2 200 gånger, skriver hon 
om den omskakande upple-
velse som följde.

Ringde polisen i fickan
Hon berättar att mannen 
sa att han var polis och att 
hans schäfer var en polis-
hund, som reagerat på ”det 
hon planerar”. Han ville vi-
sitera Sara och blev allt mer 
hotfull. Enligt Sara kallade 
han henne ”smutsig jävel”, 
och sa att hennes hijab (slö-
ja) var ”skit på huvudet” och 
att hon inte har några rät-
tigheter nu när SD ”snart är 
det största partiet”.

Sara var livrädd att attack-
eras av hunden, men lycka-
des ringa 112 på mobilen i 
fickan. Inom några minuter 
kom polisen, och mannen, 

som inte var polis, greps.
Händelsen har satt djupa 

spår i Sara. Dagen efter var 
hon närmast apatisk. På 
söndagen övergick chocken 
i ilska.

– Vad ger en människa 
rätt att bete sig så? Vetska-
pen om att liknande saker 
sker varje dag gör mig så 
arg, säger hon.

”Åk hem” är vardagsmat
Som muslimsk kvinna är 
hon van att höra glåpord.

– Folk har skrikit ”Åk 
hem” när jag har varit och 
handlat. Och jag får många 
blickar. Det är tyvärr var-
dagsmat. Men jag har aldrig 
varit med om något så all-
varligt förut.

Efter att ha pratat med 
familj och vänner valde hon 
att offentliggöra sin historia.

– Jag har en vän som bli-
vit slagen och avryckt slöjan 
i tvättstugan. En annan har 
blivit påhoppad och fått 
stenar kastade på sig. Jag 

tänkte att nu är det nog. Det 
finns många kvinnor som 
är med om liknande saker, 
men som inte kan språket. 
Det är min skyldighet att 
vara deras röst, säger Sara, 
som förra veckan var med 
i NVP och berättade om 
Dunya, en kvinnojour för 
utländska kvinnor som hon 
driver.

Fick 120 meddelanden
Mottagandet av Facebook-
inlägget var överväldigan-
de.

– Nästa morgon hade jag 
fått 120 meddelanden och 
flera hundra kommentarer. 
Folk vill starta olika initiativ 
och stödgrupper för perso-
ner utsatta för hatbrott.

Att det hon utsattes för 
var ett hatbrott tycker Sara 
Saadouni, som pluggar juri-
dik, är solklart.

– Jag blir besviken om det 
inte rubriceras så. 

Händelsen har satt spår i 
Sara. 

GUSTAVSBERG
Hon har vant sig vid glåpord för sin slöja, men händelsen förra freda-
gen var den värsta Sara Saadouni upplevt. 

En hotfull man, som sa sig vara polis, kallade henne ”smutsig jävel” 
med ”skit på huvudet” och ville bussa sin hund på henne.

– Att liknande saker sker varje dag gör mig så arg, säger hon.

Sara blev hotad av falsk polis: ”Din  
– Nu tittar jag en extra 

gång över axeln. Det allra 
värsta är att någon har in-
kräktat i min föräldraroll. 
Om jag med nöd och näppe 
kan skydda mig själv, hur 
ska jag då kunna skydda 
mina barn, säger Sara, som 
har en sjuårig dotter och en 
femårig son.

”Rasism mer accepterad”
Hon tillägger:

– Men min slöja är min 
identitet. Jag skulle inte må 
bättre av att ta av den. Jag 
är svensk, och Sverige är 
lika mycket mitt land som 
någon annans. Vi har reli-
gionsfrihet här. Det måste 
människor acceptera.

Händelsen har också gjort 
henne orolig över samhälls-
utvecklingen.

– När jag växte upp var 
det fult och skamligt att va-
ra rasist. Nu är det mer ac-
cepterat att uttrycka sig ra-
sistiskt och kränkande och 
att se ner på folk.

HANNA BÄCKMAN

Det var här, i parken vid 
kommunhuset i Gustavs-
berg, som Sara Saadouni 
blev angripen av mannen 

som sa sig vara polis.
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smutsiga jävel”
NACKA/VÄRMDÖ

Först lade polisen ned Sara Saa-
dounis fall, i brist på bevis. Men 
sedan aktiverades anmälan igen.

När NVP ringde förundersökningsledaren 
Annika Teckner i tisdags sa hon att hon lagt 
ner anmälan.

– Ord står mot ord. Berättelserna är inte 
samstämmiga. Och det finns inga vittnen.
Anser du mannen vara lika trovärdig 
som Sara?

– Det gör jag ingen bedömning av.
Men senare samma dag aktiverade An-

nika Teckner åter anmälan. Anledningen 
var att hon varken hade lyssnat på inspel-
ningen av Sara Saadounis samtal till SOS 
Alarm, eller inhämtat information om hur 
poliserna på plats upplevde situationen.

Få anmälningar om hatbrott
På fredagen berättar hon för NVP att 
SOS-inspelningen inte gav ny information 
och att hon inväntar ett pm från poliserna.
Är det sannolikt att du lägger ner utred-
ningen igen?

– Ja, tyvärr.
Händelsen är rubricerad som olaga hot 

och föregivande av allmän ställning. Huru-
vida det rör sig om hatbrottsmotiv är inte 
klarlagt. Enligt Annika Teckner har endast 
ett fåtal anmälningar med hatbrottsmotiv 
gjorts till Nackapolisen under 2014. 

HANNA BÄCKMAN

Anmälan lades ned 
– och togs upp igen

 FOTO: JENNY FREJING







Mystisk tjuv  
stal ur frysbox
SALTSJÖBADEN En man 
i 30-årsåldern greps när 
han på onsdagen försökte 
stjäla kött ur en frysbox på 
Erstaviks gård. Mannen 
upptäcktes av en anställd 
på gården som larmade 
polisen. När polisen kom 
upptäckte de att fönster och 
dörrar brutits upp i ett när-
liggande fritidshus. Inne i 
huset fanns mat, kläder och 
cigarettfimpar, och polisen 
misstänker att mannen har 
bott i huset en tid. Mannen 
misstänks för stöld. 

Svartsjukt ex 
döms för hot
BOO Den 53-årige mannen 
från Boo var, enligt tings-
rättens dom, svartsjuk på 
ex-hustrun, som träffat en 
ny man. Mannen kunde in-
te hantera svartsjukan utan 
konfronterade och hotade 
ex-hustrun och hennes nya 
sambo. Enligt ex-hustrun 
ska mannen bland annat 
ha hotat att skjuta skallen 
av henne. Mannen säger 
att han varken kan erkänna 
eller förneka brott, att det 
rört sig om gräl och att han 
inte minns vad han sagt. 
Mannen döms till villkorlig 
dom och till dagsböter.

Bilar krockade 
vid sjukhus
EKTORP Två bilar krockade 
på Värmdövägen vid åtta-
tiden på fredagsmorgonen. 
Enligt polisen fick ingen av 
personerna i bilarna några 
allvarligare skador. En av 
dem tog sig till Nacka sjuk-
hus på egen hand, dit per-
sonen ändå var på väg. 

NOTERAT
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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!

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

Din lokala hantverkare
Anno 1980 

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

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

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

Vi öppnar butik 
i Sickla!
Den 25 september slår vi upp portarna till 
en ny butik i Sickla köpkvarter. Här kan du 
lämna in gåvor och samtidigt shoppa kläder, 
leksaker, kuriosa och böcker av alla de slag.

Varmt välkommen till oss i Siroccohuset, Sickla 
köpkvarter.

STRÖMMA OUTLET
STOCKHOLMS STÖRSTA SORTIMENT
TILL STOCKHOLMS LÄGSTA PRISER

Butiken hittar du på Värmdö, vid Strömma Kanal
Öppettider: Torsdag-Söndag 11-17

www.strommaoutlet.com facebook.com/strommaoutlet
Tel: 571 406 10

VI REAR DENNA VECKA
PÅSLAKAN 

Satin Percale Egyptisk Bomull Fr 149:-
UNDERLAKAN 

Satin Percale Egyptisk Bomull Fr 139:-
MATTOR 

Badrumsmattor Trasmattor Plastmattor mm
SOVKUDDAR/TÄCKEN

Supersoft Sovkudde Dunkänsla Fr 169:-
Supersoft Microfiber Dunkänsla Fr 399:-

FROTTÈ 
Egyptisk Kammad Bomull 4 storlekar

15 olika färger Fr 25:-
MASSOR MED PLÄDAR REAS Fr 49:-

 MORGONROCKAR Olika modeller Fr 249:-

ÄLGÖ
Omkring 15 fastig-
hetsägare på Älgö 
har ställt skade-
ståndskrav mot 
Nacka kommun där-
för att man anser att 
fastigheter skadats 
vid utbyggnaden av 
vägar och VA på ön.

De flesta ärenden väntar 
fortfarande på att avgöras 
av det försäkringsbolag som 
kommunen anlitar.

– När det kommer in en 
fråga om sprängskada eller 
ett annat skadeståndsären-
de skickas det direkt till 
försäkringsbolaget, så att 
det blir utrett oberoende, 
säger Susanne Skoglund, 
som arbetar som kom-
munens projektledare på 
Älgö.

Anita Edholm och Bernt 
Byström på Älgövägen har 
dock redan fått avslag på 
sitt krav på ersättning för 
skador de anser uppkommit 
vid sprängningarna.

Enligt dem var det när 
sprängingar intill huset bör-
jade som det blev stopp i det 
rör som leder gråvatten ut 
till en stenkista utanför hu-
set.

– Det skakade så att saker 
kunde falla ner från fönster-
brädor när de sprängde, sä-
ger Anita Edholm.

Ålder eller sprängning?
När stenkistan frilades visa-
de det sig att det cementrör 
som lett vatten ut ur huset 
var krossat, med fuktskador 
i källarens golv och väggar 
som följd. 

Anita Edholm och Bernt 
Byström anser att det är 
vidrationerna från spräng-

ningar som orsakat proble-
met.

Kommunens försäkrings-
bolag kommer dock till en 
annan slutsats – att röret 
”inte skadats i entreprena-
den och det finns heller inte 

något direkt orsakssamband 
mellan det trasiga röret och 
skadan”. Kommunen häv-
dar att det är stenkistans 
placering, för nära huset, 
och ålder, som är orsak till 
fuktskadorna.

Ny Älgötvist – 



x 
x

NOTERAT

NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 30 SEPTEMBER 2014 17

Stort utbud av kurser 
och utbildningar i 

Vardagslydnad samt 
Aktivering.

– Ibland uppstår skador 
under utbyggnadstiden, 
men de kanske inte beror på 
just entreprenaden, säger 
Susanne Skoglund.

Paret har velat se resul-
tatet av de mätningar av 

vibrationerna i huset som 
sprängningarna gav upphov 
till, men dessa har inte gått 
att få eftersom den entre-
prenör som utförde spräng-
ningarna gick i konkurs.

Kommunen anser dock 

inte att mätningarna är 
centrala, eftersom besikt-
ningarna av frastigheten 
inte visat på att ”någon 
skada uppkommit med an-
ledning av entreprenaden, 
varför vibrationsprotokoll 

inte heller varit aktuellt i 
detta fall”.

– Vi har fått extra kostna-
der för detta, och nu får vi 
driva det vidare i domstol, 
säger Anita Edholm.

LENNART SPETZ

om skadade hus

Bernt Byström och Anita Edholm på Älgö har fått fuktskador i sitt hus 
efter att avloppet gått sönder. De anser att orsaken är sprängningar  

intill huset, men det tycker inte Nacka kommuns försäkringsbolag.

 FOTO: JENNY FREJING



Kvinna påkörd  
– förare smet
SICKLA En kvinna blev förra 
tisdagskvällen påkörd vid 
ett övergångsställe i Sickla 
köpkvarter. 

Bil och förare avvek från 
platsen. 

Enligt Nackapolisen ska-
dades kvinnan inte allvarligt, 
men klagade på ont i nacken 
och fördes med ambulans till 
Södersjukhuset för under-
sökning. 

Tjuvar skrämda 
på flykten
NACKA Vid halv tolv förra 
måndagsförmiddagen ring-
de en anmälare till polisen 
och sa att två personer 
försökte göra inbrott på Ny-
sätravägen i Nacka. 

Efter att ha knackat 
på dörren och ryckt upp 
altandörren, skrämdes in-
brottstjuvarna, som enligt 
vittnet var i 20-årsåldern, 
på flykten. 

De försvann till fots, i 
riktning mot Nackanäsvä-
gen. 

Trots att polisen satte in 
hundpatrull i området, hit-
tades de inte.

NOTERAT
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NACKA
När personkryssen 
räknats i Nackas 
kommunval visar det 
sig att Nackalistans 
och Centerpartiets 
väljare prioriterat 
”sina” politiker an-
norlunda än på val-
sedeln.

En person får en 
plats i fullmäktige 
enbart tack vare per-
sonkryssen.

Bosse Ståldal stod på plats 
nio på Nackalistans valsedel 
och skulle i och med det in-
te få någon av partiets fyra 
platser i kommunfullmäk-
tige. 

Men totalt 203 person-
kryss ändrar på den saken 
och flyttar upp honom till 
andra plats. 

– Det är roligt att folk har 
förtroende för mig. Jag ha-
de inte väntat mig det. Vill 
folk att jag ska sitta i Kf så är 
det roligt, säger Bosse Stål-
dal.

Han har inte fokuserat på 
att få just personröster, men 

berättat att han slutar på 
Boo folkets hus vid årsskif-
tet och kommer att ha mer 
tid för politiken. 

– I valrörelsen tryckte jag 
mycket på att Nacka ska 
arbeta förebyggande med 
barn och unga. Då ökar de 
humanitära vinsterna och 
samhället tjänar mycket 
på det i slutändan. Sen är 
stadsplanefrågor viktiga, 
och min gamla käpphäst är 
att Orminge ska få en sim-
hall. Vi är 30 000 innevåna-
re idag. 

Kommunalråd förbikryssat
Också i Centerpartiet sker 
omflyttningar. Även om 
det bara handlar om den 
inbördes ordningen mellan 
partiets tre toppnamn, får 
kommunalrådet Hans Peter 
(88 kryss) se sig förbikrys-
sad av Mia Wallgren (216 
kryss) och Christine Lorne 
(220 kryss).

Mia Wallgren blir första-
namn (hon har fler kryss i 
en valkrets) och hon per-
sonkryssas dessutom till en 
plats i landstingsfullmäkti-
ge, där hon hittills varit er-
sättare.

Om personkryssen får 
någon påverkan på partiets 
arbete är för tidigt att säga. 

– Om jag får engagemang 
i både landstinget och kom-
munen förbättrar det för 
mig när jag ska arbeta, sär-
skilt när det handlar om kol-
lektivtrafik. 

Hur styret kommer att se 
ut i Nacka de kommande 
åren är inte klart. 

– Nu är det hela havet 
stormar. Det kan bli föränd-
ringar i nämndstrukturen, 
så vi vet inte ens vilka poster 
som ska fördelas än. Sen får 

vi se vilka poster partierna 
får och hur de fördelas inom 
partiet.

Enligt Mia Wallgren 
”verkar det som” att Alli-
anspartiernas huvudspår 
är att fortsätta styra Nacka 
tillsammans. Men inget är 
klart, och C vill se hur man 
utifrån sin starkare ställning 
efter valet kan driva frågor. 

– Vi har lite mer pondus 
nu efter valresultatet och vi 
har tankar på vilka frågor vi 
vill bli bättre på att driva. 
Vad kan du tillföra som 
politiker?

– Jag har mycket erfa-
renhet. Jag är jurist och 
har erfarenhet av politiska 
uppdrag på, kommun-, di-
strikts- och landstingsnivå. 
Jag är också med i Center-
kvinnornas förbundsstyrel-
se. Jag vill driva politiken 
framåt inom företagande 
och miljö. Det kan vi gö-
ra mycket åt i Nacka, inte 
minst när vi ska förtäta och 
bygga ut.

De jobbigaste delarna 
kan vara situationen under 
byggskedet när framkom-
ligheten påverkas.

LENNART SPETZ

De kryssar sig in i politiken
Omflyttningar i listorna för NL och C när personkryssen räknats

Mia Wallgren, C, och Bosse Ståldal, NL.

Nackas tio personvalda:
Mia Wallgren, C: 216 
röster
Christine Lorne, C: 220
Bosse Ståldal, NL: 203
Mats Gerdau, M: 1 528
Jan-Erik Jansson, KD: 106
Camilla Carlberg, V: 182
Christina Ståldal, NL: 438
Eric Myrin, SD: 246
Efson Goitom, NL: 170
Gunilla Grudevall-Steen, 
FP: 249

Personvalda
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FP-väljares röst 
gick till Manuel 
VÄRMDÖ
Drygt två veckor ef-
ter valet är det ännu 
oklart vilka som ska 
styra Värmdö. Däre-
mot är det klart vilka 
som ska sitta i full-
mäktige. En som lyck-
ades kryssa sig ända 
in i fullmäktige är Ma-
nuel Lindberg, FP. 

Var femte Värmdöbo kryssa-
de den politiker de helst vil-
le se i kommunfullmäktige. 
Sammanlagt las 6 024 per-
sonröster. 

Nio politiker i Värmdö 
kommun personvaldes. Det 
vill säga de klarade fempro-
centsspärren. Men bara en 
enda kandidat kryssade sig 
hela vägen in i fullmäktige, 
utan att vara ett av de topp-
namn som kommit in ändå. 
Niondenamnet på FP:s lis-
ta, Manuel Lindberg, 40 år, 
från Ingarö, fick fler röster 
än toppnamnet Anders Gul-
lander och tar ett mandat.

– Han bedrev en aktiv 
personvalskampanj, inrik-
tad mot ungdomar och fri-
tid, och lyckades väl, säger 
Anders Gullander, FP, som 
också blev personvald.

S-topp populärast
En annan som lyckades 
kryssa sig förbi på valsedeln 
var MP:s Malin Åberg Aas, 
som nu tar partiets första 
mandat före förstanamnet 
Max Ljungberg. Han kom-
mer dock in i fullmäktige 

eftersom han står som för-
stanamn på valsedeln.

Flest personröster kam-
made oppositonsrådet An-
nika Andersson Ribbing 
hem. Även KD:s förstanamn 
Stefan Dozzi fick många 
personkryss.

För S blev det också stor-
slam för ungdomslistan. Tre 
kandidater tog tre mandat 
och föryngrar fullmäktige; 
Kalle Lindqvist, 24 år, Disa 
Påhlman, 22 år och Tor Ar-
nekleiv, 19 år. S har nu lägst 
medelålder av alla partier i 
fullmäktige. Totalt samlade 
ungdomslistan 419 kryss, 
ingen klarade dock fempro-
centsspärren för att räknas 
som personvald.

37 lämnar politiken
Ett stort antal politiker, 37 
stycken, lämnar nu Värm-
dös riksdag, kommunfull-
mäktige. Antingen för att de 
inte blev invalda, eller inte 
ställde upp i årets val. 

Däribland kan nämnas 

fullmäktigeledamöterna 
Clarence Örhammar, KD, 
som inte ställde upp i årets 
val, och Hans Lindqvist, 
C, som stod på plats sju. 
Men även samhällsbygg-
nadsnämndens ordföran-
de, Peter Frej, M, som stod 
på plats 40. Andra kända 
ledamöter som slutar är 
fullmäktiges andre vice 
ordförande Gösta Claeson, 
S, ledamöterna Börje Hell-
ström, S, Jan-Olof Land-
qvist, S, Olle Markstedt, FP, 
Lars Alenfalk, C, och Ag-
neta Ericsson, MP lämnar 
Värmdöpolitiken.

Trots att det gått två och 
en halv vecka sedan valet 
har ingen ny majoritet till-
trätt. Sista fullmäktige med 
nuvarande majoritet är i 
morgon onsdag. Den 22 ok-
tober ska ett nytt fullmäkti-
gepresidium väljas, och då 
bör man ha formerat en ny 
majoritet och opposition.

CHARLOTTA WESTLING

VÄRMDÖ

Måhända är kom-
munstyrelsens ord-
förande Monica Pet-
tersson, M, väl känd 
lokalt. Men när hon 
överklagade länssty-
relsens beslut om att 
utvidga strandskyd-
det ville regerings-
kansliet veta om hon 
hade mandat att fö-
reträda kommunen.

I januari överklagade Moni-
ca Pettersson, M, och kom-
mundirektör Stellan Folkes-
son länsstyrelsens beslut om 
att utvidga strandskyddet i 
kommunen. 

Kommunen ville få till 
stånd ett undantag för ett 
område i anslutning till 
Björkviks brygga på Ingarö. 
Dessutom ville man att läns-
styrelsen skulle fastställa 
en administrativ gräns på 

kartan, för att underlätta 
hantering av bygglov och 
strandskyddsdispenser. 

Till överklagandet hade 
kommunen bifogat en tjäns-
teskrivelse med ett förslag 
till beslut, nämligen att över-
klagan skulle godkännas. 

Men Regeringskansliet, 
miljödepartementet, tyckte 
inte det var solklart att Mo-
nica Pettersson eller Stellan 
Folkesson var behöriga att fö-
reträda kommunen i strand-
skyddsärendet, eftersom det 
inte framgick av handling-
arna. Något protokoll från 
kommunstyrelsen hade man 
inte fått. Därför bad man 
kommunen att styrka det. 

Som svar på regeringens 
begäran skickade kommu-
nen då ett dokument där 
det framgår att nämndens 
ordförande har rätt att fatta 
beslut i ärenden som är så 
brådskande att nämndens 
beslut inte kan avvaktas. 
Sådana beslut ska dock an-

mälas vid nästa nämndsam-
manträde. Men något pro-
tokoll har regeringskansliet 
hittills inte fått.

Nu ska regeringskansliet 
pröva om överklagandet 
från Värmdö följer de regler-
na för överklaganden. Något 
beslut om behörighetsfrå-
gan har enligt miljöpröv-
ningsenheten inte fattats. 
Det tar regeringen ställning 
till i samband med beslutet 
i själva sakfrågan, alltså om 
det utvidgade strandskyd-
det ska gälla eller inte.

CHARLOTTA WESTLING

Regeringen tvekar inför 
Värmdös företrädare

Monica Pettersson, M.

Manuel Lindberg.

Värmdös personvalda:
Manuel Lindberg, FP, 157 
röster
Anders Gullander, FP, 85 
Malin Åberg Aas, MP, 157 
Stefan Dozzi, KD, 182 
Annika Andersson  
Ribbing, S, 619
Monica Pettersson, M, 
367
Ina Ununger, C, 89
Per Vegelow, SD, 240 
Thorulf Empfevik, 118

Personvalda











NACKA/VÄRMDÖ
Sex gym i Nacka och 
Värmdö står redo, 
men deltagarna är 
färre än tidigare. Nu 
efterlyser 90-plus-
gympan i båda kom-
munerna tränings-
sugna seniorer.

90-plusgympan, som star-
tades på Sickla hälsocenter 
2011, har blivit rikskänd 
genom bland annat en do-
kumentär i SVT och ett stort 
antal tidningsartiklar.

Men deltagarna strömmar 
inte till så som anordnarna 
hade hoppats. I dag finns ett 
30-tal aktiva i Nacka och fem 
i Värmdö, att jämföra med 
sammanlagt ett 60-tal förra 
hösten.

Sedan landstinget dragit 
sig ur och inte längre beta-
lar för projektet, har Nacka 
kommun klivit in som fi-
nansiär. Det innebär att alla 
Nackabor över 90 år erbjuds 
att vara med, gratis. Gym 
på fem platser i kommunen 
står redo: I Sickla, Älta, Or-
minge, Saltsjöbaden och Ek-
torp. Men på två av dem – i 
Älta och Ektorp – finns ännu 
inga deltagare.

– Vi har kontaktat vård-

centralerna, och hoppas att 
få ihop några. Om vi får en 
eller två till varje ställe, så 
kör vi. Bara man lockar hit 
några, kan det sprida sig 
vidare. Vi hoppas på uppe-
mot 50 deltagare när allt är 
igång, säger projektledaren 
Kristoffer Sjöberg.

I Värmdö finns motsva-
rande bekymmer sedan 
landstinget klev av, men där 
har anordnarna Body joy in-
te ens hjälp av kommunen. 
Deltagarna får ändå fortsät-
ta träna gratis.

– Vi gör det helt själva, för 
att vi älskar den här gruppen 

så mycket, säger gympale-
daren Monica Elsinga.

Den träningsgrupp som 
NVP besökte på Body joy 
förra hösten har krympt.

– Så vi vill verkligen fort-
sätta och sprida att det här 
finns, säger Monica Elsinga. 

HANNA BÄCKMAN

Slutfladdrat i 
bergrummet
HEMMESTA Det bergrum 
som skulle bevaras för över-
vintrande fladdermöss i 
Hemmestatorp har förstörts 
av krossverksamehten. 
Länsstyrelsen gjorde ett 
besök på plats i augusti och 
konstaterade att bergrum-
men nu var öppna med stora 
hål. Det innebär att förut-
sättningarna för fladdermös-
sen att övervintra är borta. 
Bergrummen ska nu sättas 
igen med grova plank, men 
det är enbart en tillfällig lös-
ning. Bland annat finns risk 
för ras. Kommunen anser att 
länsstyrelsen och företaget 
som driver krossen ska hitta 
en permanent lösning åt de 
sällsynta fladdermössen.

Fråga soc – nu 
även i Värmdö
VÄRMDÖ Nu går det att via 
Värmdös hemsida anonymt 
ställa frågor om missbruk, 
barn och relationer via Frå-
ga soc, en webbtjänst som 
sedan tidigare funnits till-
gänglig på nacka.se. Även 
jouren på kvällar och helger 
ska bli mer omfattande.
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Gott om plats på kvällarna
Måndag till torsdag är bassängen öppen 06.15–20.30.

Fredag till 18.30. 

Lördag och söndag 08.00–16.30.

Varmt välkomna!
Tfn 08-570 470 50

Ösby badväg 3

www.gustavsbergsbadet.se

Sökes: Träningssugna 90-plussare

Gympaledaren Monica Ryberg och Rune Kjellander, 
som är en av de 90-plussare som fortfarande är med 
på gympan. Bilden togs vid NVP:s besök på Body joy 
i Mölnvik i november 2013. FOTO: NADIA ENEDAHL

 Träningssugen?

-





Ny häst skola i 
Värmdö får nej
GUSTAVSBERG Mälar-
dalens ridgymnasium får 
avslag på sin ansökan om 
att starta ett lantbruksgym-
nasium med ridutbildning 
i Gustavsberg. Skolinspek-
tionen anser att elevunder-
laget inte är säkerställt, och 
inte heller finansiering och 
lokaltillgång.

Ingen lösning 
för helikopter 
MÖLNVIK Landstinget ver-
kar skrota Ingarökrysset 
som ett alternativ för ambu-
lanshelikoptern. Istället ska 
den nuvarande placeringen 
i Mölnvik prövas av länssty-
relsen. Det skriver tidning-
en Skärgården.

– Jag tror inte att Ingarö-
krysset är något spår i dags-
läget, säger Nils Edsmalm, 
handläggare på landstingets 
hälso- och sjukvårdsnämnd.

Inte heller tycker han att 
placeringen i Mölnvik är 
optimal. Värmdö kommun 
har förelagt landstinget att 
göra en prövning hos läns-
styrelsen om verksamheten i 
Mölnvik utifrån miljöbalken.
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VÄRMDÖ
Nöjesentreprenören 
Hasse Wallman avled 
förra veckan efter en 
ridolycka nära hem-
met på Värmdö.

Han blev 78 år gam-
mal.

Nöjessverige gav förra veck-
an uttryck för sorg och sak-
nad när beskedet om Hasse 
Wallmans död kom. 

Robert Wells, Barbro 
”Lill-Babs” Svensson, Per-
nilla Wahlgren – många 
beskrev på vilket sätt Hasse 
Wallman varit betydelsefull 
för just dem. 

”Otroligt bra människa”
”Hasse Wallman är bor-
ta från jorden. En otroligt 
trevlig och bra människa. 
Jag är chockad och sorgsen 
över detta besked. En av 
Sveriges största nöjesprofi-
ler som bildade plantskola 
för hur många artister som 
helst. Ett stordåd genom-
fört med passion, precision 
och kärlek till vår bransch. 
Ofattbart, vi sågs för bara 
en vecka sedan. Sov gott 
nu Hasse! Jag tänker på din 
familj och jag saknar dig re-
dan”, skrev musikern Peter 

Lundblad, Fruvik, på sin Fa-
cebook-sida.

I ett pressmeddelande 
från Wallmans Nöjen AB 
skriver producenten Mika-
el Gordon Solfors att Hasse 
Wallman somnade in med 
sin familj runt sig.

Råd: ”Bjussa på dig själv”
Informationen kring rid- 
olyckan är knapp. Enligt 
presskommunikén ska den 
ha ägt rum förra fredagen 
i närheten av hemmet på 
norra Värmdö. Tre dagar 
senare, måndagen den 22 
september, avled Hasse 
Wallman.

”Hasse lämnar en stor 
tomhet efter sig och den 
enda trösten jag har är att 
jag vet att i himlen kommer 
änglarna att båda dansa, 
sjunga och servera i bästa 
möjliga regi”, skriver Mikael 
Gordon Solfors.

Genom åren har Hasse 
Wallman också figurerat i 
NVP. På en fråga 2003 om 
vad han skulle säga till en 
ung människa med dröm-
mar om framgång inom en-
treprenörskap:

– Bjussa på dig själv och 
prata inte bara om ”vad får 
man betalt” eller hur myck-
et pengar du ska tjäna, utan 

du ska först lära dig jobbet 
från grunden.

– Lärlingskapet finns ju 
inte längre, men det är det 
bästa sättet att lära sig ett 
jobb man drömmer om. Och 
så får du inte titta på arbets-
tider, de finns inte.

INGEMAR LUNDIN

”Hasse” Wallman föddes 
1936 i Katarina försam-
ling i Stockholm. Han 
studerade vid Beckmans 
reklamskola och inledde 
på 50-talet en mycket 
framgångsrik karriär som 
entreprenör och impres-
sario i nöjesbranschen. 
1963 var han med och för-
de det då relativt okända 
bandet The Beatles till 

Sverige. På 60-talet var 
han reklamchef för Grö-
na Lund. 1991 startade 
han konceptet Wallmans 
salonger, där personalen 
kombinerar servering 
med uppträdanden. 2003 
fick han Albert Bonniers 
pris till Årets företagare. 
Han var passionerad ryt-
tare och blev 1990 nordisk 
mästare i distansritt.

Förde Beatles till Sverige

Hasse Wallman död i ridolycka

Hans Erik ”Hasse” Wallman.
 FOTO: MARIA ÖSTBORG
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Prästkragens väg 15, Saltsjö-Boo. Tel. 08-55661650. www.dahlbacka.se

Viktad förbrukning 1,9 l/100 km och 134 Wh/km, CO2 44 g/km. Förmånsvärde netto vid 50 % marginalskatt. Bilen på bilden är extrautrustad.

824 KM RÄCKVIDD / 1 500 KG DRAGVIKT 
FÖRMÅNSVÄRDE 1 004 KR/MÅN / 4WD

Olof Stenhammar satsar  
15 miljoner på mobilt slakteri

– Vi vill att djuren ska slak-
tas på gården, inte stressas i 
transporter till slakterierna, 
och det tror vi svenska kon-
sumenter också vill, säger 
Olof Stenhammar, Norrnäs-
bo, delägare i Hälsingestin-
tan.

Tillsammans med Britt- 
Marie Stegs, Hälsingestin-
tans grundare och vd, satsar 
han nu på ett mobilt slakteri 
för fullvuxna nötkreatur. 

I förra veckan leverera-
des det första slakteriet till 

Norrnäs, som sedan ska ut 
på turné i landet. 

– Mobila slakterier har 
funnits inom rennäringen 
sedan 60-talet och i Norge 
finns det för mindre tam-
boskap, lamm, grisar. Men 
det här är Europas första 
mobila slakteri för nötkrea-
tur, säger Olof Stenhammar 
som tror att detta är ett steg 
mot framtidens djurhåll-
ning och en hållbar matpro-
duktion.

Ett mobilt slakteri inne-

bär att djuren inte behöver 
lastas eller transporteras 
till slakt. När det är dags 
för slakt kommer slakteriet 
hem till djuret på gården, 
istället för tvärtom, för att 
genomföra en så stressfri 
slakt som möjligt. Djuret 
besiktigas av en veterinär, 
och förs sedan av sin or-
dinarie djurskötare direkt 
från hagen eller gården in i 
slakteriet. 

Efter slakten transpor-
teras kropparna i kylbil till 
företagets styckeri i Sörm-
land. 

Köttet är chipmärkt
Allt kött chipmärks och blir 
spårbart, så att kunden ska 
veta från vilken gård det 
kommer. 

– Vi kan slakta 30 djur per 
dag, eller maximalt 6 000 
per år. Vi sysslar inte med 
storskalighet, utan småska-

lig produktion, nära bonden. 
Hittills har man investe-

rat 15 miljoner kronor i pro-
jektet.

– Vi har en kalkyl som 
motiverar investeringen. 
Många bönder tycker det 
här är intressant. Om fyra 
till fem år räknar vi med att 
gå runt. 

Hälsingestintan har in-

te setts med blida ögon av 
konkurrenter i slakteri-
branschen, som bland annat 
försökt strypa tillförseln av 
kött, något som fick Olof 
Stenhammar, att engagera 
sig. Men det är inte första 
gången Stenhammar ger 
sig in i ett, som många trott, 
”omöjligt” projekt.

SLU följer satsningen
Landsbygdsminister Eskil 
Erlandsson och Jordbruks-
verket är positiva till sats-
ningen. Projektet intres-
serar även SLU som följer 
arbetet och har hjälpt till att 
utforma slakteriet så djur-
vänligt som möjligt. 

– Vi är mycket intressera-
de av detta och har en serie 
forskningsprojekt som på-

går. Eftersom det är så unikt 
vill vi vara med från början, 
säger professor Bo Algers 
vid SLU i Skara, som tror att 
projektet har förutsättning-
ar att lyckas.

– Vad de gjort är att de 
brutit ny mark, nu ser Livs-
medelsverket och Jord-
bruksverket att det går, sä-
ger Bo Algers. Han tror att 
mobila slakterier kan för-
ändra våra köttvanor till det 
bättre, påtagligt kan minska 
transporterna och minska 
miljöpåverkan.

Om två veckor kommer 
den första slakten att ske på 
gården Stora Bjurum i Väs-
tergötland.

CHARLOTTA WESTLING

charlotta.westling@nvp.se

Finansmannen Olof Stenhammar har gett sig in i slakteribranschen. I förra veckan rullade det mobila slakteriet in på hans ägor på Norrnäs i Värmdö.               FOTO: PETER HOELSTAD

”Det här är  
Europas första 
mobila slakteri 
för nötkreatur”

olof stenhammar

SIGGESTA
Från optioner till kött. Olof Stenhammar ger 
sig in i slakteribranschen. Tillsammans med 
entreprenören Britt-Marie Stegs tänker han 
revolutionera inte bara näringen – utan också 
vårt köttätande.
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NACKA
I juni beslutade sig 
Stockholm modecen-
ter för att flytta från 
Järla till Upplands 
Väsby. Men många 
av hyresgästerna 
ville stanna i Nacka. 
Därför utvidgas nu 
Nacka strand som 
modemecka.

– Vi har fått in mellan 80 
och 90 intresseanmälning-
ar från våra medlemmar 
om att få flytta till Nacka 
strand. Många har vänt sig 
till oss efter flyttplanerna 
och sagt att de vill vara kvar 
i Nacka, säger Janike Eleby, 
på Agenturföretagen som är 
en branschorganisation för 
företag inom mode och de-
sign med 650 medlemmar.

Skobranschen på plats
Sedan 2009 huserar Stock-
holms skohus i Nacka 
strand, ”shoe heaven”, som 
det kallas internt av leve-
rantörerna, har expande-
rat sedan dess. Dessutom 
gör närheten till Nacka 
strand-mässan att en flytt 
inom kommunen känns na-
turligare, än att flytta till In-
fra City i norra Stockholm.

Agenturföretagen tog 
upp sina medlemmars öns-

kemål, inledde ett samarbe-
te med Carlyle Group, som 
äger Nacka Strand, och har 
nu skapat det som ska bli 
Stockholm Fashion District.

– Det kändes naturligt för 
många av våra medlemmar, 
som har inarbetade kunder 
och kontakter inom Nacka, 
att fortsätta bygga vidare 
på det. Stockholm Fashion 
District blir som ett paraply 
för olika delar av mode-
branschen. Och mässan blir 
som ett nav för alla, säger 
Janike Eleby.

Teliahuset byggs om
Enligt Agenturföretagen 
kommer gamla Teliahuset 
byggas om för att anpassa 
lokalerna till showrooms. 
Intresseanmälningarna har 
ramlat in, och även om flyt-
ten från Järla inte sker för-
rän 2015/2016 är det flera 
kunder som redan nu vill 
flytta till stadsdelen. 

– De flesta kontrakt kom-
mer vi att förhandla med 
under hösten. Men DK 
Company (som bland annat 
har hand om varumärken 
som InWear och Matinique, 
red. anmärkning) flyttar in 
redan i oktober. 
Vad betyder flytten för er?

– Vårt mål är att samla 
så stora delar av branschen 
som möjligt på ett ställe för 
att lätt kunna samordna 

event och inköp. Och vi gil-
lar ju Nacka, det är en kom-
mun som vi känner uppskat-
tar vår bransch och vill satsa. 
Men vi tror också att Stock-
holm Fashion District kom-
mer att gynna Stockholm 
som modestad, och att vi 
kan mäta oss med andra sto-
ra modestäder som Köpen-
hamn, säger Janike Eleby.
Vad tycker medlemmarna 
om kommunikationerna 
till Nacka Strand?

– De tycker att den fung-
erar bra med båt- och tät 
busstrafik. Dessutom finns 
det flera parkeringshus.

Välkommet tillskott
Owe Löfquist, vd för Tam 
Group, som förvaltar och hyr 
ut lokalerna i Nacka Strand, 
ser flytten till stadsdelen 
som ett välkommet tillskott.

– Det bidrar till att gö-
ra nya Nacka strand till en 
livfull stadsdel med en bra 
blandning av små och medel-
stora kommersiella hyresgäs-
ter, bostäder och övrig kom-
mersiell service, säger han.

De modeföretag som 
ändå väljer att flytta till 
Stockholm modecenter i 
Upplands Väsby kommer 
att göra det vid årsskiftet 
2015/2016. Då ska lokaler-
na stå redo för inflyttning. 

GUSTAV GRÄNDEBY

Modeföretag kliver  
över till Nacka strand

Vid årsskiftet var det tänkt att Stockholm modecenter skulle flytta från Järla till Upplands 
Väsby. Nu väljer en flera av företagen istället att flytta till Nacka strand. Bilden ovan togs i 
samband med modeveckan i Lavalhallen 2010. FOTO: CARL LUNDBORG
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Daniel Lindeberg drev tidigare kända Frantzén/Lindeberg med två Michelinstjärnor. I mitten av oktober öppnar han sitt bageri och kafé i Orminge centrum.                    FOTO: JENNY FREJING
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ORMINGE
Två Michelinstjärnor 
hade han. Så flyttade 
Daniel Lindeberg till 
Orminge centrum och 
öppnar bageri, och 
här vill han stanna.

– Helst av allt vill 
jag bli en mjölig 
gammal gubbe, en 
78-åring som fortfa-
rande kämpar på.  

Väggar har rivits, golv har 
slitits upp. Det är dammigt 
och grått, om tre veckor ska 
det vara blått och turkost. 
Daniel Lindeberg ser sig 
omkring, konstaterar krasst 
att det ser ut att vara måna-
der kvar.

Daniel Lindeberg har 
verkligen gjort en u-sväng 
i karriären. För ett och ett 
halvt år sedan utsågs hans 
tvåstjärniga restaurang 
Frantzén/Lindeberg till den 
tolfte bästa restaurangen i 
världen.

I dag står han och beskri-

ver vilken lyckoträff det var 
att Pressbyrån i Orminge 
centrum ville minska sin bu-
tiksyta, samtidigt som han 
ringde upp centrumägaren 
för att höra om lokaler.

Nedköp? Nej, verkligen 
inte. Daniel Lindeberg kän-
ner att han har träffat rätt.

”Förbannat roligt att baka”
– Snacka om flyt. När jag 
lämnade restaurangen fun-
derade jag på vad jag skulle 
göra. Det jag kände var att 
jag ville vara nära min fa-
milj och att jag tycker att det 
är förbannat roligt att baka. 
Kapar jag två timmar pend-
ling in till stan vinner jag 
sjukt mycket tid. Det finns 
bra konditorier som Gateau 
och Delselius i närheten. 
Men när jag googlade på 
konditori i Orminge dök 
Coop Xtra upp som första-
träff. Så nu satsar jag på att 
fånga upp hela Boo-landet, 
säger han och ler.

Daniel Lindeberg talar sig 
varm om kärleken till Frank-
rike, något som han berättar 

också kommer att märkas 
på konditoriet. Men framför 
allt vill han lyfta det svenska 
bakarvet. Kafémenyn ska 
vara levande, men några 

svenska klassiker kommer 
att vara stående inslag.

Misshandlade mazariner
– Mazarinen har länge blivit 
misshandlad, den ska jag 
lämna en plats för och göra 
med stolthet. För två år se-
dan hade jag nog aldrig ve-
lat servera en prinsesstårta, 
men jag har ändrat mig. Vi 
bagare borde bli bättre på 
att våga baka mer svenskt.
Du går från lyx till förort. 
Måste du tänka om?

– Jag är kanske naiv efter 
att ha varit i konditori- och 
stjärnkrogsvärlden i tio år. 
Men varför ska man inte 

kunna äta en riktig kanel-
bulle i förorten? De flesta i 
Stockholm bor utanför stan. 
Min största mardröm är att 
folk ska säga, där är stjärn-

kocken som flyttade till för-
orten. Jag har inga stjärnor 
längre. Men jag gillar att gö-
ra saker med kvalitet.

Varje gång Michelinstjär-
norna nämns ryggar Daniel 
Lindeberg tillbaka lite. Som 
om han tar avstånd från det. 
Därför är det svårt att und-
vika att fortsätta prata om 
stjärnstämpeln.
Men du förstår väl att folk 
kommer att ha höga för-
väntningar på dig?

– Men jag är ju en före-
detting. När folk träffat mig 
hoppas jag inte bilden av 
mig som Michelinkock kom-
mer att kvarstå. 

Är inte det något bra?
– Både och. Vill jag ha det 

ogjort? Nej. Men det här ska 
inte vara något pretentiöst, 
ingen lyx. Jag vill att mam-
magrupperna ska komma 
hit, att det ska vara barn, 
och kännas familjärt. Det 
går också att vrida på min 
bakgrund, det kan gynna 
konditoriet, men inte mig 
som person, säger han och 
fortsätter:

– Efter alla år inom fine 
dining har jag längtat tillba-
ka till vardagsglädjen. Inne 
i city jobbade ofta vårt kli-
entel, i förorten är det mer 
socialt. Jag vill bygga en 
stark relation till invånarna, 
få stammisar. Här ska folk 
kunna sitta och umgås, lä-
sa tidningen, köpa med sig 
bröd. Det är vardagsglädje 
för mig.

Jagar inte stjärnor längre
Det låter på dig som att du 
har hittat hem, att du kom-
mer att vara kvar i Orminge.

– Helst av allt vill jag bli 
en mjölig gammal gubbe, 

en sån där 78-åring som 
fortfarande kämpar på, sä-
ger han och skrattar. 

– Men så är det, jag hopp-
as att det här blir en lokal 
angelägenhet. Jagade man 
stjärnor förut så vore det 
grymt att om tio år kunna 
säga att jag utsågs till årets 
Nackaföretag, eller så. 

GUSTAV GRÄNDEBY

gustav.grandeby@nvp,se

Lindeberg lämnar stjärnorna: 
”Vill bli mjölig gammal gubbe”

Driver: Lindeberg bageri 
och konditori, med tre an-
ställda, som öppnar i mit-
ten av oktober
Familj: Sambo och tre barn
Bor: Boo
Favoritbakelse: Eclair
Motto: ”Vad är en by utan 
bröd och vad är bröd utan 
en by”

Daniel Lindeberg

”Jag är kanske naiv efter att ha varit 
i konditori- och stjärnkrogsvärlden i 
tio år. Men varför ska man inte kunna 
äta en riktig kanelbulle i förorten?”

Favorit- 
bakelsen eclair.
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Sedlarna sinar i samhället  
– tre av fyra banker nobbar cash
NACKA/VÄRMDÖ
Tillgången på kon-
tanter i samhället blir 
allt mindre. I Nacka 
och Värmdö har bara 
en av storbankerna 
kvar sin kontanthan-
tering. Dessutom 
har tre bankomater 
försvunnit bara det 
senaste året.

 
Har du sällan pengar i plån-
boken? I så fall är du långt 
ifrån ensam. Rent gene-
rellt har utbudet av mynt 
och sedlar minskat under 
många år.

2008 var det sammanlag-
da värdet på kontanter som 
fanns i cirkulation i Sverige 
107 miljarder kronor. I slu-
tet av förra året bara 88 mil-
jarder.

– Det är efterfrågan som 
styr Riksbankens utbud av 
kontanter, säger Susanne 
Meyer, pressekreterare på 
Riksbanken.

Vad som är hönan och 
ägget kan förstås diskute-
ras. Men minskningen av 
kontanter går att se även i 
Nacka och Värmdö. Av de 
fyra storbankerna är det 
bara Handelsbanken som 
hanterar kontanter på sina 
lokala kontor. Men då mås-
te man som kund i förväg 
anmäla om man vill ta ut 
större belopp. I Nacka är 
gränsen 5 000 kronor och i 
Värmdö 10 000 kronor.

”Kunderna vill ha det så”
Johan Wallqvist, tf press-
chef på Handelsbanken 
har en enkel förklaring till 
att kontanthanteringen är 
kvar:

– Våra kunder vill ha det 
så. Därför erbjuder vi kon-
tanthantering på alla våra 
462 kontor i Sverige.  
Men finns det inte risk att 
ni också slutar med kon-
tanthanteringen?

– Det är en hypotetisk 
fråga, men svaret är att så 
länge våra privatkunder ef-

terfrågar kontanthantering 
så erbjuder vi det på våra 
kontor.

Färre bankomater
Även när det gäller storban-
kernas uttagsautomater har 
tillgängligheten minskat 
något bara det senaste året. 
Bolaget Bankomat AB (som 

ägs gemensamt av Nordea, 
SEB, Swedbank, Handels-
banken, Danske Bank och 
sparbankerna) har sedan de 
övertog ansvaret för uttags-
automaterna 2013 minskat 
antalet i Nacka och Värmdö 
från 26 till 23.

En automat har försvun-
nit i Gustavsberg och två ut-

anför Swedbanks kontor vid 
Nacka Forum.

Tilläggas bör att andra 
konkurrenter som erbjuder 
kontanter i uttagsautoma-
ter poppat upp, exempelvis 
Kontanten och ICA-banken.

Enligt Camilla Kinnarinen, 
kommunikationsansvarig på 
Bankomat AB, är det i första 
hand efterfrågan som avgör 
en bankomats livskraft.

– På en del platser kan det 
behövas fler om trycket är 
högt. Eller tvärtom, att nå-
gon plockas bort för att de 
helt enkelt används för lite.
Hur tror du det kommer att 
se ut om fem år. Blir det än-
nu färre bankomater?

– Det är jättesvårt att säga. 
Det beror också på vad andra 
aktörer gör på marknaden.

ANDERS MILDE

HANNA BÄCKMAN

NVP ENKÄT: 

Hur ofta  
använder du 
kontanter? 

Caroline Agnevik, 
16, Stureby:
– Vi har en kaffe-
maskin i skolan, 
den tar bara 
femmor, så där 
använder jag kon-
tanter, men det är 
enda gången. Förr 
använde jag ofta 
kontanter, men nu 
är det bara kort. 

Josephiné Lind-
blad, 16, Skuru:
– När jag får kon-
tanter från släkt 
och sånt använder 
jag det, men inte 
annars.

Sara Pettersson, 
16, Värmdö:
– Jag använder 
också bara kon-
tanter när man får 
av släkten på fö-
delsedagar och på 
julafton och så där, 
aldrig annars. 

Så krymper  
kontanthögen
2008: 107 miljarder
2009: 106 miljarder
2010: 103 miljarder
2011: 99 miljarder
2012: 94 miljarder
2013: 88 miljarder

 
värde på mynt och  
sedlar i cirkulation.

KÄLLA: RIKSBANKEN

Caroline Agnevik, Josephiné Lindblad och Sara Pettersson har sällan kontanter i sina plånböcker.  ENKÄT: INGEMAR LUNDIN, FOTO: JENNY FREJING

Sedelbuntarna blir allt tunnare med åren i kortsamhället.
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Inte BARA grus! 

Vi är det flexibla entreprenadföretaget som kan erbjuda 
våra kunder det bästa och det mesta inom mark & anläggning. Större 

och mindre arbeten utföres.

ENTREPRENAD
Mark- & anläggningsarbeten, VA-arbeten

GRUSTAG
Grus, singel, natursten, jord, fyllnadsmassor och krossprodukter. 

Leveranser samt avhämtning infart Björkviksvägen

ÄVEN LEVERANSER I STORSÄCK.

ÅKERI
Alla typer av transporter.

VI SALUFÖR MARKSTEN SAMT MURAR. VI UTFÖR ÄVEN 
STENLÄGGNING OCH BYGGER MURAR.  

Säby Grustag  Box 90, 134 07 Ingarö
Tel: 570 281 00, E-post: order.mov@telia.com

ÖPPETTIDER GRUSTAG: Mån-Fre 6.30-16.00, Lörd kl 9-14 (tom 11/10)

Besök gärna vår hemsida www.markochvag.se

Nu även granit i lager från

08-448 04 40 Sandsborgsvägen 45, Enskede    
      Skogskyrkogården www.autopunkten.se 
Mån-Fre 9-18 Lör-Sön 11-15
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... Marianne Wallberg, vd 
för öl- och whiskymässan, 
som kommer att ha fullt sjå 
två helger i rad. 4 000 öl,  
3 000 whiskysorter och  
35 000 besökare beräknas 
dyka upp på mässan i 
Nacka strand.

Hur var första kvällen?
– Vi hade rekord på 

pressfronten, omkring 
hundra journalister och 
dryckesbloggare kom till 
vår första dag. Vi hade 
VIP-kväll för branschfolk, 
bland annat är de som dri-
ver Great American Beer 
Festival – världens största 
ölmässa – här hela helgen. 
Vi har blivit kända för våra 
snygga montrar och vår 
vackra industrimiljö, det 
brukar bli en wow-käns-
la. Det är roligt, öl- och 
whiskymänniskor från hela 
världen samlas hos oss. 
Hur går snacket när det är 
så mycket branschfolk?

– Det pratas humle, tren-
der, tekniker och allt möj-
ligt. Även om bryggerierna 

är konkurrenter, så är de 
kollegor på mässan. Det 
finns många roliga trender, 
en är att stora bryggerier 
börjat samarbeta med små 
svenska. Samuel Adams 
har inlett ett samarbete 
med S:t Eriks-ölet. En an-
nan trend är att de stora 
drakarna, Carlsberg, Spen-
drup och Åbro, har gått en 
egen väg som är häftig. Det 
går mer mot hantverksöl. 
Kärlek och känsla för bätt-
re råvaror är grejen. Carls-
berg har till exempel det 
nya Carnegiebryggeriet i 
Sjöstaden. En tredje trend 
är att det görs allt mer låg-
kalori- och alkoholfri öl.

Hur många besökare räk-
nar ni med att få?

– Ungefär 35 000 perso-
ner, men det hänger på 
vädret. Men det viktiga är 
att de verkligt intresserade 
kommer. Och det gör de, 
från Kiruna till Australien.
Är du en öl- eller whisky-
typ?

– Jag kan väldigt myck-
et eftersom jag startade 
mässan redan 1992, men 
jag  dricker inte så mycket. 
Däremot tycker jag att det 
är väldigt roligt att experi-
mentera med öl, whisky och 
vin i mat. Porterstek är en 
favorit!

GUSTAV GRÄNDEBY

 

”Vi har blivit  
kända för våra 
snygga mont rar 
och vår vackra 
industri miljö”

HALLÅ DÄR ...

Marianne Wallberg startade mässan. FOTO: CARL LUNDBORG
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Ensamkommande 
flyktingbarn 
behöver familjehem!    
Värmdö kommuns familjevård söker familjehem till ensam-
kommande flyktingbarn. Kanske har tanken funnits ett tag, 
att du vill hjälpa ett barn eller en tonåring som kommit till 
Sverige som flykting på egen hand? I så fall kanske du ska 
bli familjehem!

Värmdö kommun söker familjehem som är trygga, stabila 
och kreativa! Familjehem är familjer, par eller ensamstående 
som har intresse,tid och energi över att ta emot barn eller 
ungdomar!

I ett uppdrag som familjehem är det bland annat viktigt att 
stötta barnet med skolarbete, fritid och sociala relationer. 
Ert stöd behövs för att ungdomarna ska komma in i det 
svenska samhället. Som familjehem kommer Ni att få 
utbildning samt råd och stöd av socialtjänstens familjevård!

För frågor och intresseanmälan, kontakta: 
Värmdö kommuns socialtjänst, familjevården
Maj Stråhle 08-570 47 226, maj.strahle@varmdo.se
Tomas Rönnqvist 08-570 48 559, tomas.rönnqvist@varmdo.se
Växel 08-570 470 00
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Ett värdshus som stått tomt 
i flera år. En väntkur och 
en vändplats. Det är ingen 
upplyftande syn som mö-
ter besökarna vid hamnen 
i Styrsvik, tycker Fredrik 
Svanberg. Han är affärsut-
vecklare på Gourmet food, 
det företag som sedan tio 

år tillbaka äger fastigheten 
med värdshuset och ett par 
fastigheter intill.

– Vi tycker att det ser gan-
ska illa ut, skräpigt och fult. 
Därför vill vi försköna om-
rådet och skapa en vacker 
skärgårdsbebyggelse, säger 
han.

Tanken är att 12 till 15 
bostäder ska byggas, i form 
av radhus och fristående 
enfamiljshus. En småbåts-
hamn föreslås också, liksom 
att restaurangen åter ska 
öppnas.

Färdigt start-pm
– Vi vill ha en vacker entré 
till Runmarö. Styrsvik är 
ju det första som många 
turister ser på vägen ut till 
skärgården, säger Fredrik 
Svanberg.

Efter flera års diskussio-
ner mellan Gourmet food 

och kommunen finns nu 
ett färdigt start-pm, som 
ska behandlas på kommun-
styrelsens nästa möte. Där 
skriver tjänstemännen att 
det är lämpligt att Runmarö 
förstärks med service, verk-
samheter och boende. Man 
betonar särskilt att hyres-
bostäder vore önskvärda på 
platsen.

Projektet beräknas kos-
ta kommunen 1,4 miljoner 
och detaljplanen väntas 
kunna antas våren 2016.

HANNA BÄCKMAN

SKÄRGÅRDEN
Styrsvik på Runmarö behöver ett ansiktslyft. 
Det menar fastighetsägaren Gourmet food, 
som föreslår bostäder och en återöppnad 
restaurang i området. Bra idé, tycker kommu-
nens tjänstemän.

Trist ö-entré ska livas upp

HAGABERG

Förra måndagens 
hårda byvindar 
fällde ett stort träd 
vid Stavsnäsvägen. 
Trädet föll rakt på en 
personbil, som tre 
personer färdades i.

Vid 12.41 fick polisen in lar-
met om olyckan, som sked-
de på Stavsnäsvägen i höjd 
med Hagaberg, i riktning 
mot Stavsnäs.  

Tre personer satt i bilen 
som träffades av trädet, 

men inga personskador 
rapporterades.  Vägen var 
avstängd i över två timmar. 
Under den tiden leddes 
trafiken om via gång- och 
cykelvägar, men tung trafik 
kom inte fram.

Träffade motorhuven
Enligt ett vittne, som NVP 
har pratat med, träffade trä-
det motorhuven.  

– Men det var nära fram-
rutan. Det såg makabert ut, 
säger hon.  

HANNA BÄCKMAN Olyckan orsakade en hel del köer.  FOTO: HELENA ALSTERMARK

Träd föll rakt på bil 
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På gång i sydöstra Boo:

KVARTERSDIALOGER
med boende och fastighetsägare mellan Boo gård och Gustavsviksvägen. 
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För mer information – se inbjudan som du fått i brevlådan!  
Där framgår det vilken dag och tid som gäller just ditt område.

Läs mer på www.nacka.se/sydostra_boo

HALLÅ NACKABO!

Peugeot 208 Active 1,4 Hdi
114 900:-
0,95% ränta 1 199:-/mån. 36 mån. 

Kontantinsats: 37 917:-. Restvärde 35 412:- 

Peugeot 508SW
Active 1,6 Hdi
159 900:-
0,95% ränta 1 775:-/mån. 
36. mån. Kontantinsats: 47 970:-. 
Restvärde: 50 369:

Peugeot 308SW Kombi 
Active 1,6 Hdi
129 900:-
0,95% ränta 1 399:-/mån. 

36 mån. Kontantinsats: 41 568:-. 

Restvärde: 39 749:-

NÄSTAN NYA PEUGEOT

Friebergs Bil i Nacka, Vikdalsgränd 1,  vid McDonalds Nacka Forum
Öppet: Vard 09.00-18.00 Lör 11.00-15.00

FRI SERVICE* och kompletta vinterhjul ingår 
0,95% ränta
*=2 år eller 3000 mil vilket inträffar först

SJÖSTADEN
Jätteprojektet Stockholms 
framtida avloppsrening medför 
att slamtransporterna genom 
Sjöstaden försvinner. Men 
samtidigt kan ett nytt rör för 
dagvatten behöva sprängas in 
under stadsdelen. 

I maj fattade kommunfullmäktige beslut 
om att genomföra projektet Stockholms 
framtida avloppsrening, som beräknas 
kosta 5,9 miljarder. Projektet går ut på 
att Bromma reningsverk läggs ner och 
att avloppsvattnet genom en nyanlagd 
bergstunnel överförs till Henriksdals re-
ningsverk, via Sicklaanläggningen vid 
Hammarbybacken.

Två anläggningar byggs ut
Den 15 kilometer långa tunneln är tänkt 
att börja byggas 2016. Samtidigt ska an-
läggningarna i Sickla och Henriksdal byg-
gas ut och moderniseras. I slutet av 2018 
planeras sedan nedläggningen av Bromma 
reningsverk påbörjas.

Färre lastbilar  
med ny jättetunnel
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Allt detta görs för att stadens avloppsre-
ning ska anpassas till den växande befolk-
ningen, och till allt högre krav på rening.

För Sjöstadsborna får projektet en kon-
kret, positiv följd: Eftersom slamhante-
ringen i Sickla flyttas till berget i Henriks-
dal, upphör slamtransporterna med lastbil 
genom stadsdelen.

– I dag sker transporterna två till tre gånger 
om dagen. Nu ska de istället ske från Hen-
riksdalsanläggningen, direkt ut till Lugnets 
trafikplats, säger Lars-Gunnar Reinius, speci-
alist på avloppsrening på Stockholm vatten.

Kan bli störningar
Men störningar från Stockholm vattens ar-
beten kan ändå förekomma. Man kan näm-
ligen behöva genomföra sprängningar un-
der Sjöstaden, för att anlägga en ny tunnel 
för dagvatten från södra Stockholm.

– Vi undersöker just nu om dagens tun-
nel mellan Sickla och Henriksdal räcker 
till. Det kan behövas en till tunnel i framti-
den, säger Lars-Gunnar Reinius. 
När kan det arbetet i så fall äga rum?

– Det vågar jag inte svara på än.
HANNA BÄCKMAN

Här får läsarna intressanta 
reportage och nyheter om träd-
gård, heminredning och boende. 

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. 

Härliga höst!
Nu är den här och med den 
Nacka Värmdö Postens tema Hus & Hem.

  

Utgivning 14 oktober

Bokningsstopp
onsdag 

8 oktober



Säljs i Sickla
Stadsmissionens Remake-
märke tillverkas i Sätra och 
Hökarängen och såldes en tid 
i somras i en butik i Sickla. 
Nu finns Remakebutiken på 
Klarabergsgatan i Stockholm.
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KULTUR  
& NÖJE
Kulturredaktör: Lennart Spetz
Tel: 555 266 21  
e-post: lennart.spetz@nvp.se

”Nu är det faktiskt minst 50 år sedan 
jag blev 100 procent tavelmålare”

Nackakonstnären bengt elde hänvisar  
till sin långa erfarenhet för att locka  

besökare till jubileumsutställningen på  
galleri kocks på södermalm, 2 till 12 oktober.

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

Anmäl dig till vår personalpool!

varmdo@alltjanstpoolen.sewww.alltjanstpoolen.se

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

Tveka inte!
Kontakta oss idag för en 
intervju!

08-410 002 09vi fixar det mesta

™

 
… Stefan Mårtensson,  
bloggare och tidigare ord-
förande i Värmdöcentern.

Du ger ut din första bok, 
varför?

– Därför att det här med 
att skriva och kommunice-
ra är så roligt. Jag har fått 
en bra start, jag är en av 
författarna på Bokmässan i 
Göteborg, som ska hålla 
författarsamtal om sin bok.

Boken heter Inte i ett her-
barium, varför?

– Därför att den här per-
sonen i boken inte vill kän-
na sig som en växt som 
pressas, utan som en per-
son som verkligen tar ut 
svängarna i livet. Janne är 
stridsflygare, jaktpilot, så 
småningom lämnar han 
yrket och blir revisor.

Vem är Janne, finns han på 
riktigt?

– Janne har till en del 
funnits. Han har några oli-
ka förebilder, en av dem 
är i verkligheten jaktflyga-
re. Den andra är en annan 
person som i verkligheten 

”Vi börjar undra om han verkligen är död”
HALLÅ DÄR ...

Återvunna kläder 
GUSTAVSBERG
I årets Höstsalong 
möts 37 Värmdö- 
konstnärer på Pors-
linsmueet. 

Temat är ”möten”, 
och i textilformgiva-
ren Marie Teikes klä-
der möts hopp och 
förtvivlan.

Maries kläder har ofta ett 
uttryck, ett ”tyst statement”. 
På den jacka och klänning 
som hon ställer ut på Värm-
dö konstnärers Höstsalong 
är detaljerna många. Där 
finns bland annat en död-
skalle och broderade blom-
mor – symboler för hur olika 
arbete med textilt hantverk 
kan påverka en människa, 
negativt och positivt.

Välgörande märke
De positiva erfarenhet-
er Marie Teike har kom-
mer från hennes arbete på 
Stadsmissionen, där hon 
designar plagg som säljs un-
der märket Remake.

– Vi syr upp nya plagg 
av sådana vi inte kan sälja 
i Stadsmissionens butiker. 
De som syr är personer, 
som inte mår bra av någon 
anledning och som kommer 
till oss för att arbetsträna. 
Det är fantastiskt att se vad 
som händer med dem som 
får skapa med sina händer 
och som sedan kan se det 
de skapat säljas. Det ger en 
självenergiboost, berättar 
hon hemma i radhuset i 
Ösbydalen i Gustavsberg.

För Marie Teike är det ett 
exempel på hur händernas 

arbete kan ge hopp om ett 
nytt eller bättre liv. 

Den moderna textilindu-
strin står för motsatsen till 
det.

– I andra delar av världen 
arbetar människor under 
orimliga förhållanden, med 
långa arbetsdagar och gif-
tiga miljöer. För dem finns 
hoppet bara i huvudet. 

Ny som konstnär
Remake har hon arbetet 
med sedan 2002, men att 
göra egna konstverk av klä-
der har hon bara gjort i ett 
par år. 

– Jag har alltid sytt kläder 
till mig själv, och är utbil-
dad modeillustratör, men 
det var utställningen med 
Jean-Claude Gaultiers ska-
pelser i Stockholm förra året 
som gav mig en bättre själv-
känsla för att skapa konst.

Efter att ha visat några 
skapelser på Liljevalchs vi-
sar hon nu en jacka och en 
klänning på Höstsalongen 
på Porslinsmuseet. 

– Jag gör konst som också 
ska gå att använda – konst 
som ska kunna gå ut. 

Tavla tar plats i klänning
Jackan har detaljer från 
broderade tavlor och kud-
dar och klänningen har fått 
fiskar från en restbit tyg, 
paljetter från ett linne och 
en örn från en t-shirt. 

– Klänningen visar på 
motsättningen mellan olje-
industrin och naturen. Vad 
får vi betala för vårt sätt att 
leva? 

LENNART SPETZ

lennart.spetz@nvp.se 

15% rabatt erhålles vid
medtagande av denna annons

VÅRA TJÄNSTER: Tvätt av Kapell, Markiser, Förtält, 
Båtdynor, Impregnering, Sömnad, Reparationer m.m.

För mer information gå in på: www.nackakapelltvatt.se 
Kontakta oss på telefon: 070-205 84 09

Ni hittar oss på Stenhuggarvägen 2 R, Saltsjö-Boo Kummelbergets Industriområde

Bloggaren Stefan Mårtens-
son debuterar med romanen 
Inte i ett herbarium.

Återvinnare. Marie Teike använder till   

Verk av Elde.



KONSERT Ältabon Thomas Di Leva spelar 
på hemmaplan på lördag, den 4 oktober. Då 
intar han nämligen scenen på Älta kultur-
knut, solo med sin gitarr. I samband med 
konserten säljs hans självbiografiska bok 
”Vi måste prata om allt”.
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VÄRMDÖ SCENSKOLA
Info, anm: varmdoscenskola.nu

DANSKURSER
Gammel & motionsdans mån 19-21, Gilles & folk-
dans ons 19-21. Värmdö Bygdegård. Ej föranm.

GEMENSKAPSDANS
För daglediga: Mån kl 13-14.30. Avg. 150 kr.
Kyrk-Ettan i Gustavsberg.
Värmdö bygdegård:
Tors kl 18.00 - 19.30.
Ledare: Lennart Karlsson, 070-9665515.
Avg. 150 kr. Arr: Värmdö Seniordansare

9 OKTOBER KL 17.30-20
VÄRMDÖ DRAGSPELSGILLE
Gustavsgården.

12 OKTOBER KL 16
FRÅN BELLMAN TILL GÄRDESTAD
Mörtnäskören. Musikens hus, 
Gustavsberg Centrum.

18 OKTOBER KL 17
HÖSTTRÄFF MED ÄRTOR & PUNCH 
Pilhamn. Tema: Gamla torp och gårdar på 
Ingarö. 70 kr. Anm: 070-344 52 66, sen 15/10. 
Arr: Ingarö hembygdsförening

21 OKTOBER KL 13-21
LSS-LAGEN 20 ÅR
Bengt Westerberg berättar. Sång & musik.
Gustavsbergs mässhall.
Arr: Socialkontoret Värmdö kommun

VÄRMDÖ BIBLIOTEK
www.varmdo.se/bibliotek
Gustavsbergs bibliotek:
Sagostund: 3-5 år. Tis 30/9 & 14/10 kl 9.30-10. 
Babyrim: 4-10 månader. Ons 8/10 kl 13.30-14. 
www.bokagrupp.se/varmdo
Advokatjour: Tis kl 17-18.30. 23/9-9/12. 
Fri konsult. 15 min. Ej föranm.
Stickcafé: Drop-in. Ons 8/10 kl 14-15.
Dyslexiveckan: 8-9 oktober. Föreläsningar 
mm. Samarr: Dyslexiföreningen.
Släktforskning: Tors 18/10 kl 15-17. 
Visning av Arkiv Digital.

ALLA BIBLIOTEK
Pettson och Findus fyller 30 år
29/9-5/10: Tipspromenader, pyssel & sagoläs-
ning.

FAMILJEFÖRESTÄLLNINGAR
Gustavsbergsteatern kl 14
Bilj: bokagrupp.se/varmdo. 60 kr. 
Arr: Värmdö kulturenhet
4/10 Panda & Kanin och farligheterna. 
Mittiprickteatern. 3-6 år. Panda är väldigt rädd för 
allt men får hjälp av Kanin …
11/10 Beatrix värld. 
Dockteatern Tittut. 2-5 år. Teater fylld av dans
och musik. Bygger på Beatrix Potters djurböcker.
18/10 Bröderna Pixon och TV:ns hemtrevliga 
sken. Boulevardteatern. 4-6 år. Om fyra bröder 
som älskar TV och dataspel, ända tills TVn går
sönder. De blir tvungna att gå ut och leka …

GUSTAVSBERGS KONSTHALL 
Öppet tor-sön 11-16.
Ny utställning:
INGER ANDERSSON
Om du tänker på en skog
11 okt – 21 dec
Vernissage 10 okt kl 16–19.
Info: gustavsbergskonsthall.se

GUSTAVSBERGS PORSLINSMUSEUM 
Odelbergs v 5 B. Ti-fre 10-16, Lö-sö 11-16.
Ny utställning:
ÖPPEN SCEN – Keramiska möten Sverige och
Vitryssland/Belarus. Om keramisk hantverks-
tradition – sedd i ett internationellt jämförande 
perspektiv. Pågår 4/10-16/11
OBS! Keramikverkstan öppen alla sön kl 12-16 
hela hösten. Handledning. Mer info: 
porslinsmuseum.varmdo.se

ARTIPELAG  
Ny utställning:
HÄR/NU
Ett urval av samtida nordiska konstnärer
17/10-18/1, 2015

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

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

FÖRÄNDRA VÄRLDEN 
– ÄVEN I FRAMTIDEN
Ta ställning mot orättvisor och för alla människors lika värde 
både nu och i framtiden – ge en testamentsgåva.

AMNESTY.SE/TESTAMENTEN

Konstnärerna  
 i Höstsalongen
Aino Östergren, Anette 
Ahrenberg, Anika Las-
mane-Sjöberg, Anna At-
terling, Annika Ottander, 
Betty Anne Mörelius,  
Carolina Backman,  
Catharina Cederström, 
Charlotte Hedberg, Danuta 
Bäckman, Dzintra Hög-
berg, Eva Hübinette, Eva 
Levén, Eva Sjödahl-Essén, 
Eva Skarbäck, Fern Scott 
Olsson, Florian Harbort, 
Giovanni Bizzini, Gunilla 
Blomkvist, Hans Persson, 
June Magnusson, Kajsa 
Löv, Lena Karmi, Lena 
Norsander, Lennart Jo-
hansson, Linda Ljunggren, 
Lotta Canow, Mari Koort, 
Maria Cotellessa, Marie 
Teike, Osvald Andreasson, 
Peter Bergman, Peter 
Prytz, Stina Myringer,  
Åsa Ninasdotter, Jinger 
Bremberg och Anders 
Wallin deltar.

är avliden men som ändå 
skymtat fram i olika kom-
munikationsmedel. Jag 
och en kamrat närvarade 
vid hans begravning, men 
vi har sett honom på bus-
sar, tåg och spårvagnar. Vi 
började undra om han 
verkligen var död. Så sent 
som för några veckor se-
dan skymtade vi honom 
på en spårvagn.

– För några år sedan läs-
te jag en hemlig rapport 
från Försvarets forsk-
ningsanstalt, FOA, där det 
framgick att försvaret ha-

de ett antal taskiga pilo-
ter, som man funderade 
på om man skulle ställa på 
marken. Istället erbjöd 
man dem att meditera. 
Nio, tio av dem fullföljde 
meditationsprogrammet 
och de blev de minst farli-
ga piloterna i flygvapnet. 
Det inspirerade mig. 

-

– Jag ser i princip inte på 
tv. Sedan har jag förhål-
landevis lätt att skriva. Jag 
är en ganska disciplinerad 
individ, plus att jag passar 
för det skrivna ordet.

– Man måste alltid ta an-
svar för sina handlingar. 
Ibland har jag säkert gjort 
livet mer besvärligt för 
mig än det borde vara. 

charlotta.westling@nvp.se

 med ett budskap
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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 30/9, kl 11.00 Senior-Qi gong: Kl 12.00 Tisdagssop-
pa. Kl 13.00 Oasen. Kl 16.30-20.00 Ungdomskväll. 
Kl 19.00 Zenmeditation. Onsdag 1/10, kl 08.30 Morgon-
mässa. Kl18.00 Öppen Qi gong. Kl 18.45 Frigörande and-
ning. Torsdag 2/10, kl 13.00 Finsk samtalsgrupp. 
Kl 19.00 Drömgrupp. Söndag 5/10, kl 11.00 Gudstjänst för 
stora och små med dopkalas, Anna Geijer Lindgren, Sandra 
Signarsdotter, Lennart Siverbo, m.fl. Boo kyrka.
Måndag 6/10, kl 10.00 Må Bra-gruppen. Kl 14.00 Kyrkliga 
arbetskretsen. Tisdag 7/10, kl 11.00 Senior-Qi gong. Kl 
12.00 Tisdagssoppa. Kl 13.00 Oasen. Kl 16.30-20.00 Ung-
domskväll. Kl 18.30 Ignatiansk spiritualitet. 
Kl 19.00 Ungdomsmässa. www.booforsamling.se

Djurö, Möja och Nämdö församling
Djurö kyrka Torsdag 2/10, kl 09.30 Morgonmässa med Åsa 
Meurling. Söndag 5/10, kl 11.00 Familjemässa med Åsa 
Meurling och barnkörsbarn, välkomnande av konfirman-
der och bibelutdelning.
Möja kyrka Söndag 5/10, kl 16.00 Kvällsgudstjänst med 
Åsa Meurling.

Saltsjöbadens församling
Tisdag 30/9, kl 11.45 Lunchmässa. Kl 13.30 Rörelse & Ro, 
församlingshemmet. Kl 18.30 Stillhet & Ro, Skogsö kapell.
Onsdag 1/10, kl 09.00 Morgonbön, Skogsö kapell. Kl 18.30 
Kvällsmässa. Kl 19.00 Au Pair Café, församlingshemmet.
Torsdag 25/9, kl 09.00-12.00 Öppet hus - Babysång & 
café, församlingshemmet. Söndag 5/10, kl 11.00 Mässa, 
Saltis Gospel. Tisdag 7/10, kl 11.45 Lunchmässa. Kl 13.30 
Rörelse & Ro, Församlingshemmet. Onsdag 8/10, kl 09.00 
Morgonbön, Skogsö kapell. Kl 18.30 Kvällsmässa.
www.merasaltis.nu

Skärgårdskyrkan Värmdö
Torsdag 2/10, kl 10-13 Baby-Café. Kl 19.00 Bibelläsning 
och Bön. Fredag 3/10, kl 17-19, 10-12-åringar. Kl 19.00 
Ungdomssamling. Söndag 5/10, kl 11.00 Gudstjänst Ane-
the Carlsson. Musik 
Magdalena Birgersson. Nattvard. 
Söndagsskola. Kyrkkaffe. 
www.skargardskyrkan.nu

  PREDIKOTURER  e-post: predikoturer@nvp.se  

Liljas begravningar

INGRID LILJA 715 33 09
www.liljasbegravningar.se

VIGDA     ▼ 

Vigda: Erland Svensson och Natalia Apostolova 
Nacka 2014-09-20.

GRATTIS ▼ 

Grattis Thea Brente som 
fyllt 9 år den 28/9! Vi älskar 
dig, vår prinsessa. Grattis 
önskar storebror Love, 
mamma Anniqa och pappa 
Richard.

GRATTIS     ▼ 

Ett stort grattis till vår älskade Melvin som fyllde 5 år den 
25/9. Kramar från lillebror Lucas, mamma och pappa.

FÖDD ▼ 

Den 19 juni kom Ellen Glad 
till världen. Många kramar 
från mamma, pappa och 
Aron.

GRATTIS ▼ 

Världens bästa Liv fyller 
5 år! Grattis gohjärtat på
födelsedagen den 
6 oktober. Puss och kram 
från mormor och morfar.

GRATTIS ▼ 

Vi vill gratulera vår Sophie 
som fyller 9 år den 30 
september. Hipp, hipp, 
hurra önskar pappa, Carina, 
Tove och Robin!

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

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

Ingen ska 
vara ofrivilligt 
ensam.
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Vår Älskade

Carola 
Johansson
* 13 oktober 1947 

† Djurö 27 augusti 2014

har alldeles för tidigt lämnat 

oss i stor sorg och saknad

OVE 

JENNY 

Valdemar 

Släkt och Vänner

Nu är Du en stjärna på 
himlen. Du vakar över oss.  
Full av energi och omtanke.  

Du gav aldrig upp.  
Så kärleksfull, glad,  
spontan och stark.  

Din styrka får oss att orka 
Våra minnen ger oss tröst.  
Ditt ljus visar oss vägen.  

I våra hjärtan Du för alltid 
finns kvar.

Minnesceremoni sker i stillhet 
på Djurö den 17 oktober.  

Tänk på Barncancerfonden.

TILL MINNE        ▼ 

Göran Sandahl  
Tidigare rektorn vid Skuru 
skola Göran Sandahl har 
avlidit. Hans närmaste är 
hustrun Eva och barnen 
Kristina, Stefan och Peter 
med familj. 

I dödsannonsen fanns cir-
keln med en punkt i – scout-
ers meddelande på skogens 
stigar: ”Jag har gått hem”. 
Göran hade varit scout och 
ledare och hela livet visade 
han den redbarhet och na-
turkärlek man vill förknippa 
med en sann scout.

Göran Sandahl föddes 
1923 och växte upp i Katri-
neholm. Båda föräldrarna 
var lärare. Bara 18 år gam-
mal tog han studenten i 
Norrköping.  Kriget pågick 
och det blev lång värnplikt. 
Reservofficersexamen 1944 
medförde återkommande 
tjänstgöring som kapten.

Efter folkskollärarexamen 
i Linköping 1946 anställdes 
han i Nacka. Det var studie-
möjligheterna som lockade. 
Geografi, botanik, psykologi 
med pedagogik, biologi och 
engelska resulterade i en fil. 
kand. och tjänst som adjunkt.

Inför nya upplagor av 
Skolornas Uppslagsbok 
engagerades Göran i revide-
ringarna. Eva minns mäng-

den luntor som täckte sals-
bordet. Göran fick uppdrag 
som sekreterare i Nacka 
Skolkommitté och var leda- 
mot av en expertgrupp för 
1962 års skolberedning. 
Han var tidvis skolpsykolog 
och studierektor med ned-
sättning i tjänsten liksom 
– något motvilligt – vikarie-
rande rektor.

 När högstadieskolan i 
Skuru var färdig 1969, var 
Göran onekligen väl rustad 
att leda den. Vad betyder 
då en rektor för sin skola? I 
Skuru blev det ingen kapten 
som gav order och pekade 
med hela handen, men en 
psykolog som lyssnade, 
hade idéer, stöttade när det 
behövdes och lämnade stor 
frihet. Förtroende och tillit 
präglade atmosfären och 
gynnade kreativiteten – allt 
i motsats till effekten av 
kontroll. 

Vid avslutningen för 
årskurs 9 utvecklades en tra-
dition att elever och lärare 
varje år skapade och fram-
förde varsin show – före-
ställningar som blev minnen 
för livet.

Vänlig och glad, enkel och 
prestigelös var Göran lätt 
att närma sig. Detta skapade 
förtroende och trygghet. Att 
handskas med hundratals 

tonåringar kan innebära 
motsättningar, men alla 
kände att Görans starka  
rättskänsla garanterade 
rättvisa även när en elev 
kommit i konflikt med en 
lärare.  

Fester och tillställningar 
var inget som lockade, men 
efter avslutningarna inbjöd 
han och Eva till sommar-
huset på Lidingö – ljuvliga 
kvällar med sång och ge-
menskap i trädgården.

Göran hann även med 
mycket ideellt arbete inom 
scouting och var en tid 
ordförande i Nacka Hem-
bygdsförening. I gömmorna 
finns prissamlingen från 
orientering, skidor men 
mest simning. Både han och 
Eva var friluftsmänniskor 
som vandrade, åkte skidor 
och långfärdsskridskor, och 
när barnen var små häng-
de de med som släptåg på 
kälke över skärgårdsisarna.  
Göran var mycket hemkär 
och huslig och prioriterade 
samvaron i familjen.

Vi lärarkollegor som un-
der tjugo år fick förmånen 
att ha Göran som rektor har 
många glada minnen och 
känner stor tacksamhet.

Lars-Erik Gråsjö, Margareta 
Hedberg, Ingrid Lundbäck

En katastrof sker på en 
sekund. Vi kan skicka en 
operationssal inom 
några timmar.
I katastrofsituationer hänger allt på att agera 
snabbt. Sms:a LÄKARE till 72970 så skänker du 
50 kr eller gå in på lakareutangranser.se för att 
ge din gåva. Tack. 
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DET HÄNDER SENIORMÄSSA på Dieselverkstaden kl 10-17. 
Kom och träffa stadsutvecklare, hemtjänstan-
ordnare, representanter från äldreboenden, 
frivilligorganisationer, brottsförebyggare, frisk-
vårdare, politiker, tjänstemän och många an-
dra. Ingen förbokning men begränsade platser. 

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.

skridskor mm. Kl 9.00-12.30 i 
Ekedalskolans matsal, gym-
nastiksal och Röda skolan. 
Rea 50 procent kl 13.30-14.30.

FAMILJEKONSERT i Dieselverk-
staden på spanska med Caro 
och El Club. Deras musik 
innehåller sydamerikanska 
toner liksom europeisk 
folkmusik, pop och jazz. 
Lilla scen kl 15.00. Bilj: vuxna 
100:-barn 40:-.

KONSERT MED DI LEVA på Älta 
Kulturknut. Älta C kl 19.00. 
Thomas di Leva – Ältabo – 
uppträder solo med gitarr. 
Ett nytt album kom ut förra 
året. Hans självbiografi, Vi 
måste prata om allt, finns att 
köpa vid konserten. Entré: 
270 kr. Biljetter: info@altakul-
turknut.se, tel 773 32 20.

LOPPIS kl 10-15 på Hästhags-
terrassen 1, Gustavsberg. 
Välkommen att fynda i vår 
fina loppis. Många passar på 
att fika hos oss men lockas 
alltid hitta något trevligt att 
köpa. Nya saker hela tiden.
Arr: Guldkanten.

MARIE LÄSER SAGOR FÖR DITT 
BARN i Nacka Forums biblio-
tek kl 13-14.30. Kom och lyss-
na på en saga tillsammans 
med vår sagotant. Boka en 
tid i bibliotekets informa-
tionsdisk. 1-6 barn per grupp. 
Från ca 3 år. Föräldrar ska 
stanna på biblioteket under 
sagostunden.

SÖNDAG 5 OKTOBER

SKA DALKARLSOMRÅDET BEBYG-
GAS? Tomas Fasth, biolog, 
guidar oss i naturen i områ-
det, som rymmer biologiskt 
värdefull äldre skog. Medtag 
gärna matsäck, stövlar/
kängor. Samling kl 10.00 
vid busshpl Dalkarlsvägen. 
Uppl: Kerstin 070-470 01 
60. Samarr: Boo Miljö- och 
Naturvänner och Boo Hem-
bygdsförening.

BIO Pojken med guldbyxorna, 
en film av Ella Lemhagen, 
visas kl 15.00 på Gustavs-
bergsteatern, Gustavsbergs 
C. Från 11 år. Biljett 80:-.

BIO 100 steg från Bombay till 
Paris visas kl 19.00 på Gus-
tavsbergsteatern, Gustavs-
bergs C. Från 7 år. Biljett 90:-.

DREJA, KAVLA, RINGLA ELLER 
MODELLERA med handledning 
av Stina Lord och Emma 
Friberg, båda utbildade på 
Konstfack. Boka tid på pors-
linsmuseum@varmdo.se 
eller per tel 570 356 58.
keramikverkstaden, på Gus-
tavsbergs Porslinsmuseum 
kl 12-16. . En halvtimme vid 
drejskivan med instruktör 
inkl. material, bränning, 
glasering för 195:-.

MÅNDAG 6 OKTOBER

LOPPIS kl 10-15 på Hästhags-
terrassen 1, Gustavsberg. 
Välkommen att fynda i vår 
fina loppis. Många passar på 

att fika hos oss men lockas 
alltid hitta något trevligt att 
köpa. Nya saker hela tiden.
Arr: Guldkanten.

Sagostund Gudrun Hagliden 
berättar sagor. Kl 9.30 och 
10.00 på Sagoberget, Nacka 
Forums bibliotek.

TISDAG 7 OKTOBER

BIO Säg aldrig aldrig visas kl 
19.00 på Gustavsbergstea-
tern, Gustavsbergs C. Från 11 
år. Biljett 90:-.

MODEVISNING på Gustavsgår-
den i Gustavsberg, kl 14.00. 
Kläderna kommer från 
Lorna’s i Orminge. 
Arr: SPF Värmdö.

UTSTÄLLNINGAR

AKVARELLER av Viveca Thu-
resson visas på Älta biblio-
tek 2/10 - 31/10. Välkomna!

SAMLINGSUTSTÄLLNING med 
bla Margareta Anderlind från 
Saltsjö-Duvnäs. Akryl, ak-
varell och kalligrafi. Utställ-
ningen pågår 5-9 okt kl 12-18 
och fredag 10 okt kl 12-15.

HÖSTSALONG med Värmdö- 
konstnärer Gustavsbergs 
porslinsmuseum. Ett  
trettiotal konstnärer med-
verkar med skulptur, måleri, 
foto under temat ”Möten”.
Utställningen är öppen från 
den 27 sept - 5 okt. Tis-fre kl 
10-16, lör-sön kl 11-16. 

GULDKANTENS 

LOPPIS 
på Hästhagsterrassen 1

Gustavsberg 

ÖPPETTIDER I OKTOBER 2014
MÅNDAG 6/10, 13/10, 20/10, 

27/10 KL 10.00-15.00 
ONSDAG 1/10, 8/10, 15/10, 
22/10, 29/10  KL 10.00-19.00 

LÖRDAG 4/10, 18/10  
KL 10.00-15.00 

HÖSTAUKTION 25/10 
Visning kl 12.00. Auktion kl 13.00

Alla pengar vi får in går oavkortat 
tillbaka till våra pensionärer!
Tel: 073-951 42 54

VÄLKOMNA!

Läs mer på vår hemsida jarlaif.se

Höstens Järlanyhet: 

Ledarakademin! 

Järla tar ytterligare kliv mot framtiden. 
Vi vill ha Stockholms bästa och mest kunniga 

fotbollsledare. Den 16-30 november drar vi igång 
Ledarakademin med en blandning av förbunds- 

utbildningar och specialföreläsningar. 
Öppen för alla klubbens ledare. 

Välkomna!

TORSDAG 2 OKTOBER

VANDRING Lär känna din 
egen tätort Gustavsberg. 
Samling kl 10.00 vid parke-
ringen i Gustavsbergs cen-
trum. Arr: SPF Värmdö.

FREDAG 3 OKTOBER

FILMKLUBBEN FILMKNUTEN 
visar filmen Vi – en 
kvalitetsfilm som handlar 
om en kärleksrelation. Den 
iransksvenske regissören 
Mani Maserrat-Agah håller

en inledning i caféet i Älta
Kulturknut, Älta Centrum kl 
19.00. Entré 50 kr, tel 773 32 
20. www.altakulturknut.se

GESTALTANDE BERÄTTANDE 
Dramapedagogen Emilie 
Lund utgår från kända bil-
derböcker och gör gestal-
tande lekfulla berättelser 
av dessa tillsammans med 
barnen. För barn från ca 3 
år. Forum Nacka kl 9.30 och 
10.30. Föranm för privatper-
soner i bibliotekets info-disk. 

LÖRDAG 4 OKTOBER

STOR PRYLMARKNAD i Gus-
tavsberg. Allt för barn 0-15 
år. Begagnade kläder (stl 
74 - ungdom), skor, leksaker, 
babysaker, vagnar, cyklar,



X X

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

LÄSARBILDEN
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Den 18 september, i strå-
lande väder, anordnade 
Attendo Slottsovalen sin  
Attendolunk, ett evene-
mang som hölls för andra 
året i många Attendoverk-
samheter. 

Personalen och anhöriga 

gick uppskattningsvis till-
sammans 55 promenader, 
och varje promenad var 175 
meter. De boende skrapade 
tillsammans ihop 5 250 me-
ter, och personalen 4 375 
meter. Tillsammans har vi 
alltså lunkat hela 9 625 me-

ter, nästan en mil (!!), och 
en guldmedalj delades ut 
till varje deltagare.

Efteråt väntade en trevlig 
sångstund och vätskekon-
troll.

Veronique Annink, 
verksamhetschef

Vi lunkade en mil tillsammans
Marianne Hagman, Clary Åkesson och undersköterskan Camilla Nord kom i mål.
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Tipsa sporten 
Tel: 555 266 26 
e-post: sport@nvp.se

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

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

Islossning för 
Värmdö HC
VÄRMDÖ HOCKEY Efter 
en tackling sex minuter in 
i första perioden avbröts 
matchen mellan Värmdö 
HC och Väsby, och återupp-
togs aldrig igen. Orsaken? 
En del av isen lossnade in-
till motståndarbåset. 

Torsten Hjelm, ordföran-
de Värmdö HC:

– Det är ett stort problem 
och handlar om att under-
hållet av sarg och is är efter-
satt. Men vi hade ett jäkligt 
snyggt intro, skrattar han.

När matchen ska spelas 
om är inte bestämt.

Röda kort och 
nytt poängtapp
NACKA/VÄRMDÖ FOTBOLL  
Nacka FF var länge en het 
kandidat att vinna division 
2 södra och ta klivet upp 
i ettan. Men i och med 
nya tappade poäng (1-1) i 
lördags borta mot Arame-
isk-Syrianska finns inte ens 
chansen i teorin. Nackala-
get ligger nu på fjärde plats 
i tabellen. Värmdö däremot 
vann med 2-0 borta mot 
BKV Norrtälje i en händel-
serik match där Nicholas 
Netteryd gjorde målen, och 
båda Värmdöspelarna Rasi-
an Abdulla och Lamin Allen 
fick lämna planen efter rött 
kort i 90:e matchminuten.

Tog SM-guld i 
överlägsen stil
NACKA ORIENTERING 
OK Ravinens Gustav Berg-
man vann medeldistans-SM 
i orientering i överlägsen 
stil i helgen på tiden 34 
minuter och 49 sekunder. 
Närmast bakom Nackas 
stjärnskott kom Anton Öst-
lin, Malung, två minuter 
efter. Detta trots att Gustav 
Bergman var osäker på om 
han skulle komma till start 
på grund av ryggproblem, 
enligt Svenska orienterings-
förbundet.

Nacka startar 
hockey för tjejer
NACKA HOCKEY Nacka HK 
gör som lokalkonkurrenten 
Värmdö HC och startar en 
hockeyskola för flickor. 
Målsättningen är att starta 
ett renodlat tjejlag till nästa 
säsong. Klubben poäng-
terar att det inte spelar 
någon roll om tjejerna är 
vana skridskoåkare eller 
inte. Skolan startar den 19 
oktober och inkluderar 20 
ispass. Enligt Nacka HK:s 
hemsida kostar skolan 950 
kronor. 

NOTERAT

ÄLTA FOTBOLL
Konflikter inom Äl-
ta IF har lett till att 
huvud tränaren Mar-
celo Fernández av-
gått med omedelbar 
verkan. Nu har as-
sisterande tränaren 
Omid Sulefani tagit 
över tränarrollen. 

Mitt i all turbulens 
ska platsen i Elitettan 
säkras.

Fredagen den 13 december 
förra året presenterade Älta 
IF Marcelo Fernández som 
ny tränare på klubbens offi-
ciella hemsida. Nu i septem-
ber, ungefär nio månader 
senare, har klubben och hu-
vudtränaren gått skilda väg-
ar. Enligt de personer NVP 
pratat med har serielunken 
där Älta länge befunnit sig 
på betryggande avstånd 
från kvalplats, varit allt an-
nat än lugn.

Elitettanföreningen har 
präglats av inre stridighet-
er.

Saknade stöd av styrelsen
7 september, några dagar 
efter bortaförlusten med 
3-1 mot Brommapojkarna, 
meddelade Älta IF att fören-
ingen valt att inte förlänga 
kontraktet med Marcelo 
Fernández, och att tränaren 
då beslutat sig för att avgå 
med omedelbar verkan.

– Jag kände att jag inte 
fick den backning av styrel-
sen med Thomas i spetsen 
(Thomas Larsson är ord-
förande i Älta IF, red. an-
märkning) som behövs i en 
elitförening. Nu kommer 
jag att satsa på den civila 
karriären, skriver Marce-
lo Fernández i ett SMS till 
NVP.

Thomas Larsson håller 
inte med, tvärtom har klub-
ben backat upp tränaren 
”väldigt mycket”. I stället 
hävdar Älta IF:s ordförande 
att det funnits ett missnöje 
bland flera spelare, och att 
det varit den stora orsaken 
till att styrelsen bestämde 

sig för att inte förlänga.

Flera spelare missnöjda
– Det har varit oroligheter i 
leden. Vi hade ett möte med 
spelarna om hur de såg på 
ledarstaben och fotbolls-
filosfin, och vi kände att 
Marcelo inte hade det stö-
det som en tränare ska ha. 
Vi ville meddela honom i ett 
tidigt skede för att han skul-
le kunna hitta nytt arbete.
Hur yttrade sig missnöjet?

– Spelarna tyckte inte att 

de utvecklades tillräckligt 
mycket utan att gå in på de-
taljer. Men i huvudsak var 
det lågt tempo på träning-
arna.
Så, beslutet var inte resul-
tatorienterat?

– Absolut inte, säger Tho-
mas Larsson.

Kort efter att Marcelo 
Fernández bestämt sig för 
att hoppa av förklarade han 
för Upsala Nya Tidnings fot-
bollsblogg att han känt sig 
baktalad inom föreningen. 

Att det varit problem i grup-
pen under sommaren och 
att han fick nej av styrelsen 
när han ville byta assiste-
rande tränare.

Uttalanden som Marcelo 
Fernández avböjer att kom-
mentera. Inte heller vill han 
bemöta kritiken från styrel-
sen om missnöjet bland spe-
larna.

– Jag säger såhär. Av re-
spekt för att laget befinner 
sig i en prekär situation så 
tror jag att det är bäst att 

jag håller en låg profil. Det 
finns alltid två sidor av en 
historia, så även i denna. 
Jag har gått vidare med min 
civila karriär och har inga 
intentioner att munhuggas.

– Det är passé och all min 
kraft ligger på min civila 
karriär nu.

Fortsätter nästa säsong
Omid Sulefani, tidigare as-
sisterande tränare i Älta, 
har nu fått rollen som hu-
vudtränare. Han säger att 
allt fokus ligga på att hänga 
kvar i Elitettan.

– Jag vill inte gå in på 
det som hänt utan fokusera 
på resultaten i stället. Det 
känns bra, föreningen och 
spelarna är helt fantastis-
ka. Vi ska ta poängen för 
att hänga kvar, om det så 
betyder att vi ska spela gris-
fotboll.

Omid Sulefani kommer 
närmast från KIF Örebro 
där han var huvudtränare 
för F19-laget som spelade i 
Flickallsvenskan. Efter flera 
avhopp i Älta under som-
maren, bland annat Elaine 
Moura (knäskada) och Lol-
lo Forss (gravid) fyllde Älta 
IF på med tre spelare från 
Närkelaget.

Allt tyder på att Omid Su-
lefani kommer att ha tränar-
ansvaret även nästa år.

– Som der ser ut nu så 
kommer jag även att fortsät-
ta vara huvudtränare nästa 
säsong, säger han.

Något som bekräftas från 
styrelsen.

– Vi har en muntlig över-
renskommelse att han ska 
fortsätta hos oss, säger Tho-
mas Larsson.

Älta förlorade i söndags 
med 1-0 mot topplaget 
Mallbackens IF Sunne på 
Älta IP. Men mycket ska till 
för att Älta ska hamna på 
nedflyttningsplats. Med nio 
poäng kvar att spela om har 
Älta IF sex poäng ner till 
Umeå Södra, som dessutom 
har sämre målskillnad.

GUSTAV GRÄNDEBY

gustav.grandeby@nvp.se

Tränarbyte efter intern strid

Älta var nära att slå ut allsvenska Linköping FC ur Svenska cupen i torsdags, men förlorade 
med 3-1 efter förlängning. För Omid Sulefani var det tredje matchen som huvudtränare för 
Älta IF.                  FOTO: NADIA ENEDAHL

Skön hemmaseger för Skuru
NACKA HANDBOLL
Hemmapremiären 
och Stockholmsder-
byt mot Spårvägen 
blev en jämn historia 
– åtminstone i första 
halvlek. Sen växlade 
Skuru upp tempot, 
och tog en efterläng-
tad vinst.

Förra årets finalist startade 
säsongen med förlust borta 
mot Höör, hemmapremiä-
ren mot Spårvägen var där-

för viktig för att se var laget 
stod någonstans. Nu vet de. 
Skuru tog till slut en överty-
gande seger över Spårvägen 
inför 532 åskådare i Eriks-
dalshallen.

Linnéa Claesson målhjälte
Men första halvlek var 
jämn, och Skuru fick kämpa 
för att gå in i paus med ett 
måls ledning (12-11). 

Starten på andra halvlek 
blev målrik åt båda håll, och 
lagkaptenen Carin Ström-
berg uppvaktades stundtals 

med tuff punktmarkering av 
spelarna i Spårvägen.

Men det gav utrymme för 
de övriga i laget, och Skuru 
tog över matchen allt mer. 
Sista kvarten kunde Skuru 
spela av med en betryggan-
de ledning. Stor målhjälte 
blev Linnéa Claesson med 
åtta mål för hemmalaget.

Lättnaden och glädjen var 
stor i Skuru när slutsignalen 
ljöd.

GUSTAV GRÄNDEBY

gustav.grandeby@nvp.se

Linnéa Claesson visade prov på stor målform när hon gjorde 
åtta mål mot Spårvägen.          FOTO: JENNY FREJING

CYKEL Eric Herlitz, 13 år från Boo, som tävlar i mountainbike 
och cyclo cross tog guld i båda grenarna förra helgen. På 
lördagen och söndagen vann Boo-cyklisten, som tävlar för 
Tullinge sportklubb, både Hammarby hill i mountainbike 
(i klassen P13-14) och sista etappen av Stockholmscupen i 
cyclo cross (i klassen P14-17). Båda tävlingarna ägde rum vid 
Hellasgården.  



NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 30 SEPTEMBER 2014  43

SPORT
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 30 SEPTEMBER 2014  43

SPORT

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

Bil köpes: Fr -99 o uppåt!  Allt 
av intresse. Små fel ej hinder. 
Även diesel. Tacksam för alla 
förslag. Rickard 076-265 08 87.

Div 2 Norra Svealand
Värmdövallen, Hemmesta
Entré 50 kr. Servering. 
Välkomna!

VÄRMDÖ IF
vs

SOLLENTUNA FF
Söndag 5 oktober kl 14.00

Huvudsponsorer 

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

Bilar & Tillbehör

Bilar & Tillbehör

KÖPES

KÖPES

Det var på med guldhattarna för Älta IF:s 
herrlag, när de besegrade FC Andrea Doria 
med 6-0 på bortaplan. Vinsten innebar avan-
cemang till division 4.             
FOTO: ÄLTA IF

ISHOCKEY

Hockeyettan östra herr

Huddinge - Hammarby     4-2 
Väsby - Vallentuna   3-2 
Hudiksvall - Wings Arlanda  3-0  
Tierp - Enköping     3-2 
Åker/Strängnäs - Värmdö     7-2 
Visby/Roma - Haninge     5-2  
Wings Arlanda - Visby/Roma     1-3  

Visby/Roma 3 3 0 0 12 – 5 9
Åker/Strängnäs 2 2 0 0 10 – 4 6
Hudiksvall 2 2 0 0 6 – 2 6
Huddinge 2 1 1 0 6 – 3 5
Tierp 2 0 2 0 8 – 6 4
Wings Arlanda 3 1 0 2 6 – 8 3
Väsby 2 1 0 1 5 – 7 3
Enköping 2 0 1 1 4 – 6 1
Vallentuna 2 0 1 1 3 – 5 1
Värmdö 2 0 1 1 6 – 12 1
Hammarby 2 0 0 2 4 – 8 0
Haninge 2 0 0 2 4 – 8 0

INNEBANDY

Division 1 mellersta Svealand herr

Huddinge - Farsta     4-7 
Värmdö - Södertälje IBS     7-6 
Strängnäs - Tumba GoIF     6-3 
Nacka Wallenst - Nykvarn     11-2 
Tullinge - Onyx     6-2 

Tullinge 2 2 0 0 12 – 5 6
Värmdö 2 2 0 0 16 – 11 6
Farsta 2 2 0 0 14 – 9 6
Strängnäs 2 1 1 0 12 – 8 5
Nacka Wallenst 2 1 0 1 15 – 8 3

Huddinge 2 1 0 1 11 – 13 3
Onyx 2 1 0 1 8 – 10 3
Ingarö 1 0 1 0 5 – 6 1
Linköping IBK 1 0 0 1 5 – 7 0
Södertälje IBS 2 0 0 2 9 – 13 0
Tumba GoIF 2 0 0 2 9 – 13 0
Nykvarn 2 0 0 2 7 – 20 0

FOTBOLL

Elitettan dam

Älta - Mallbacken     0-1 (0-0)
Bollstanäs - Brommapojk     2-0 (1-0)
Hammarby - Djurgården     2-0 (1-0)
Kvarnsveden - Halmia     5-1 (0-0)
Umeå Södra - Limh Bunkeflo     0-6 (0-3)
QBIK - Sunnanå     0-2 (0-0)
Sirius - Hovås/Billdal     1-1 (1-0)

Mallbacken 23 16 4 3 55 – 27 52
Hammarby 23 14 6 3 58 – 30 48
Kvarnsveden 23 13 4 6 40 – 26 43
Sunnanå 22 12 5 5 41 – 17 41
Djurgården 23 11 6 6 63 – 38 39
Limh Bunkeflo 23 11 5 7 54 – 43 38
Sirius 23 10 6 7 39 – 32 36
Hovås/Billdal 22 9 4 9 30 – 27 31
Bollstanäs 23 8 3 12 37 – 50 27
QBIK 23 6 8 9 23 – 28 26
Älta 23 7 4 12 36 – 42 25
Umeå Södra 23 6 1 16 23 – 57 19
Brommapojk 23 3 4 16 18 – 60 13

Division 2 norra Svealand herr

Norrtälje -  Värmdö     0-2 (0-0) 
Värmdö: Nicholas Netteryd 2
Västerås IK -  Spårvägen     4-0 (2-0)
Karlberg -  Skiljebo     2-1 (0-0)

Akropolis -  Kvarnsveden     3-0 (1-0)
Strömsberg -  Aspudden-Tell     4-1 (1-1)
Konyaspor -  Gamla Upsala     1-1 (0-0)

Akropolis 24 16 7 1 59 – 15 55
Gamla Upsala 24 13 9 2 49 – 27 48
Sollentuna 23 13 5 5 47 – 21 44
Norrtälje 24 12 5 7 53 – 30 41
Värmdö 24 11 5 8 50 – 42 38
Syrianska Ker 23 11 4 8 50 – 33 37
AspuddenÐTell 24 10 7 7 37 – 40 37
Konyaspor 24 8 8 8 31 – 34 32
Skiljebo 24 9 3 12 48 – 50 30
Västerås IK 24 7 8 9 38 – 46 29
Kvarnsveden 24 4 10 10 30 – 44 22
Strömsberg 24 5 7 12 34 – 61 22
Karlberg 24 5 3 16 31 – 56 18
Spårvägen 24 1 3 20 18 – 76 6

HANDBOLL

Elitserien dam

Skövde - Höör H 65     20-28 (11-10)
Heid - Skånela     22-22 (10-13)
Tyresö - Sävehof     17-30 (8-15)
Skuru - Spårvägen     28-22 (12-11)

Sävehof 2 2 0 0 65 – 33 4
Höör H 65 2 2 0 0 58 – 48 4
Lugi 1 1 0 0 30 – 18 2
Skuru 2 1 0 1 56 – 52 2
VästeråsIrsta 1 1 0 0 23 – 22 2
Spårvägen 2 1 0 1 54 – 55 2
Skövde 2 1 0 1 43 – 49 2
Heid 2 0 1 1 44 – 45 1
Skånela 2 0 1 1 40 – 52 1
Önnered 1 0 0 1 21 – 23 0
Tyresö 2 0 0 2 44 – 62 0
Team Eslöv 1 0 0 1 16 – 35 0

Resultat
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Eknäs - Höjdvägen 1 C
Accepterat pris: 1 595 000 kr Avgift: 3 414 kr Hiss: Nej
Visning: sön 5/10 kl 12:00-13:00, mån 6/10 kl 18:00-18:30
EP: 60 kWh/m², år Gunilla Lundstedt 0707-770 432

2:a / 59,5 m²

Västra Orminge - Ormingeringen 78, 3 tr
Accepterat pris: 1 395 000 kr Avgift: 2 655 kr Hiss: Ja
Visning: sön 5/10 kl 13:30-14:30, mån 6/10 kl 19:00-19:30
EP: 120 kWh/m², år Gunilla Lundstedt 0707-770 432

1:a / 37 m²

www.berggrenco.se

LILLÄNGSDAL INGARÖ
Ljust och luftigt fritidshus som har gjorts om till ett exklusivt hem där ni kan bo året runt. Här får ni en mycket stor och insynsskyddad tomt med bland annat carport, gäststuga och en altan på 100 kvadratmeter. Njut 

av den öppna spisen i vardagsrummet samt de exklusiva och påkostade materialvalen i badrum och kök. På en kort promenads avstånd når ni bad- och båtplats. 

Adress Tjällmoravägen 4 Pris 3 500 000 kr Acceptpris Visas 5/10 kl 11,45-12,30 samt enl ök. Mäklare Erik Garpenbeck 0707 300 500

JT´s Rörservice AB
 

RÖRMOKARE/VVS-INSTALLATÖR SÖKES 
Tjej eller kille mellan 25-45 år.
 

Vi är ett etablerat företag sedan 1991 med fn 6 anställda som nu söker 

ytterligare en medarbetare till vårat team i stockholmsområdet.

Du skall vara självgående samt ordningsam och ha en känsla för yrket.

Cerifierad samt körkort är ett krav. 

Är detta något för dig kontakta oss via mail jtsror@gmail.com.

PRIS 3 490 000 KR BOAREA 120 KVM ANTAL RUM 4 ROK BYGGÅR 2005 ADRESS TALLSKOGSVÄGEN 11VISASONS 1/10 KL.

18.00-18.30. KONTOR VÄRMDÖ 08-549 00 200MÄKLARE CHRISTER CARLSSON 070-585 88 89 SMS:A S 1889892 TILL 72456

VÄRMDÖ BARNVIK — TIDLÖST OCH FAMILJÄRT

WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE

skandiamäklarnaNacka, 08-7184000

skandiamäklarna värmdö,08-54900200

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

Värden i Värmdö söker

Projektchef - Bygg

VärmdöBostäder AB är Värmdös ledande bostadsföretag med 
drygt 2000 lägenheter och ett hundratal lokaler. 

I denna rekrytering samarbetar vi med Isaksson Rekrytering & 
Bemanning, kontakta Julia Ohlsson för mer information, 
tel 070-149 25 03, 08-26 77 00.

Projektledare 
fastighet/bygg
Rollen som projektledare – byggprojekt  
innebär att du ansvarar för hela bygg- 
processen och genomför projekt i nära  
samarbete med förvaltare och hyresgäster. 

Värmdö är en kommun som fortsätter att växa.
Vill du bli en av oss, och bidra med
din kompetens för framtidens Värmdö?

Läs mer på www.varmdo.se/jobb   

Värmdö kommun söker en Bostadsmarknad

Bostadsmarknad

Arbetsmarknad



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

STAD/ORT

ADRESS SKYTTEVÄGEN 23, 1TR BOAREA CA 40 M²  
ACCEPTERAT PRIS 945 000 KR AVGIFT 2 238 KR/MÅN 

ENERGIPRESTANDA 157 KWH/M² ÅR

VISAS SÖ 5/10 11.00-11.30, MÅ 6/10 18.30-19.00

MÄKLARE JONAS LÖNNROTH TEL 070-162 70 87

1,5:A GUSTAVSBERG
Fin lägenhet om 1,5 rum och kök. Rymligt vardagsrum med

gott om ljusinsläpp från de stora fönsterna. Ingång från

vardagsrummet till praktisk sovalkov. Köket är renoverat

2012. Nära natur och fina strövområden.

ADRESS BLÅ BLOMVÄGEN 3A BOAREA CA 85.5 M² / 4 ROK

ENERGIPRESTANDA 132 KWH/M² ÅR

ACCEPTERAT PRIS 2 395 000 KR AVGIFT 5 294 KR/MÅN

VISAS SÖ 5/10 11.30-12.15, MÅ 6/10 17.30-18.00

MÄKLARE ERIKA WALLNER TEL 070-162 70 85

4:A GUSTAVSBERG - CHARLOTTENDAL
Ljus och välplanerad lägenhet med egen uteplats samt

gräsmatta i fint sydvästläge. Stort vardagsrum, tre väl

tilltagna sovrum, badrum samt stilrent kök. Lugn förening

med centralt läge och närhet både till buss, service och bad.

ADRESS LJUSKÄRRSVÄGEN 77, BV

BOAREA CA 77.8 M² ENERGIPRESTANDA 112 KWH/M² ÅR

ACCEPTERAT PRIS 1 595 000 KR AVGIFT 4 612 KR/MÅN

VISAS SÖ 5/10 15.00-15.45, TI 7/10 18.00-18.30

MÄKLARE OLOF EDELSVÄRD TEL 070-162 73 95

3:A NACKA - LJUSKÄRRSBERGET
Välplanerad lägenhet i entréplan med mysig balkong åt väster

utan vidare insyn. Modernt badrum. Öppen planlösning. 100

Mbit/s Bredband, Kabel-TV och el ingår i avgiften.

ADRESS SKOGALUNDSKLIPPAN 19, 1 TR

BOAREA CA 90.5 M² ENERGIPRESTANDA 109 KWH/M² ÅR 
ACCEPTERAT PRIS 2 750 000 KR AVGIFT 5 933 KR/MÅN

VISAS SÖ 5/10 13.30-14.15, MÅ 6/10 18.00-18.30

MÄKLARE OLOF EDELSVÄRD TEL 070-162 73 95

4:A NACKA - SKOGALUND
En ljus och exklusivt renoverad lägenhet med en utmärkt

planlösning. Inglasad balkong och tre rymliga sovrum. Nära

buss, bad, natur och mataffär. Välkommen på visning!

ADRESS SVARTKÄRRSVÄGEN 12

BOAREA CA 106.4 M² ENERGIPRESTANDA 161 KWH/M² ÅR

ACCEPTERAT PRIS 2 200 000 KR AVGIFT 4 634 KR/MÅN

VISAS SÖ 5/10 16.15-17.00, MÅ 6/10 19.00-19.30

MÄKLARE OLOF EDELSVÄRD TEL 070-162 73 95

4:A NACKA - IGELBODAPLATÅN
Generös lägenhet med mysig balkong. Varmgarage i huset

som nås direkt med hissen. Förråd. Ca 25 min till Slussen

med Saltsjöbanan. Nära Saltsjöbadens centrum.

ADRESS ALPHYDDEVÄGEN 43

BOAREA CA 44 M² ENERGIPRESTANDA 127 KWH/M² ÅR  
ACCEPTERAT PRIS 1 995 000 KR AVGIFT 2 364 KR/MÅN

VISAS SÖ 5/10 12.00-12.45, MÅ 6/10 17.00-17.30

MÄKLARE OLOF EDELSVÄRD TEL 070-162 73 95

2:A NACKA - ALPHYDDAN
Modern lägenhet i bra skick med en genomtänkt planlösning.

Balkong åt söder utan insyn, nytt kök och badrum stambytt

2009. Ca 8 min till Slussen. Nära bad och natur.



Energiklass - D - 67 kWh/ m²

INGARÖ - KALKARSVEDEN
SJÖTOMT MED FLERA BYGGNADER
OCH STOR BRYGGANLÄGGNING

Kalkarsvedsvägen 26

Boarea ca 230+40 m²

Sjöstuga ca 40 m²

Pris 16 800 000 kr

Byggmästarvilla i stort format, totalt ca 270 kvm på unik sjötomt med 
hänförande utsikt över inloppet mot Kolström. Charmig sjöstuga med 
alla faciliteter och stor brygganläggning vid strandlinjen. 
Garage och ytterligare två gästhus finns på denna mycket vackra 
och skiftande trädgårdstomt. En välskött fastighet med ett underbart 
havsläge med närhet till city och ett utmärkt skärgårdsläge.

Visas efter överenskommelse

Välkommen! 

Mäklare Michel Adeheimer

Tel 0707-99 29 99

bovida.se | 08-571 400 80 

bovida.se  08-571 400 80



bovida.se | 08-571 400 80

HEMMA PÅ VÄRMDÖ

Värmdö Kolvik

Visas – sön 5/10 kl 12.00-12.45 i visningshuset på Näsvägen 13 Ep 47 kWh/m²

Nybyggd 2-plans kvalitetsvilla under uppförande i populärt och tryggt villaområde
nära all service. Genomtänkt planlösning, påkostade materialval och låga driftskostnader.

Adress Näsvägen 7, Boyta: 155 m², Tomt: 1 540 m²
Pris: 5 995 000 kr Mäklare: Jan Lundqvist Tel: 070-791 76 46

Värmdövik

Vänligen kontakta mäklaren för personlig visning

Charmig stuga med kommunalt VA och stor byggrätt. Glimt ner mot Kroksjön och
badrocksavstånd till Korsmosjön. Två sovrum, kök, wc och vardagsrum med öppen spis.

Adress Kroksjövägen 29, Boyta: 62 m², Tomt: 2 363 m²
Pris: 2 785 000 kr Mäklare: Michel Adeheimer Tel: 0707-99 29 99

Värmdö Mörtnäs

Vänligen kontakta mäklaren för personlig visning

Villatomt med glimt mot Grisslingefjärden. Svagt sluttande tomt i söder. Generös
byggrätt, kommunlat VA vid tomtgärns och möjlighet finns att förvärva granntomten.

Adress Skärgårdsvägen 139b, Tomt: 1 963 m²
Pris: 2 095 000 kr Mäklare: Michel Adeheimer Tel: 0707-99 29 99

Gustavsberg 4 rok

Modern lägenhet med stor solig balkong. Bekvämt boende med gångavstånd till
centrum, skolor och kommunikationer. Ljus och trivsamt i välskött förening från 2010.

Adress Kedjebacken 4A, Boyta: 81 m², Avgift: 4 826 kr
Pris: 2 450 000 kr Mäklare: Jan Lundqvist Tel: 070-791 76 46

Visas – sön 5/10 kl 14.30-15.00 & mån 6/10 kl 17.30-18.00 Ep 121 kWh/m²

Nacka Kummelnäs

Åk gärna och titta på tomten själva och kontakta BoCenter 08-505 687 92

Bygg ditt drömhus på en plan villatomt i Kummelnäs. I samarbete med BoCenter
erbjuds en helhetslösning för nyproduktion med valfri husleverantör till ett fast pris.

Adress Sågsjövägen 14, Boyta: 150 m², Tomt: 1 470 m²
Pris: 6 049 000 kr Mäklare: Jan Lundqvist Tel: 070-791 76 46, BoCenter 08-505 687 92

Värmdö Gamla Vik

Optimalt boende för barnfamiljenmed tryggt gångavstånd till flera skolor och buss.
Villa från Eksjöhus om 6 rok. By-88. Plan trädgårdstomt med pool, garage och friggebod.

Adress Näverängsvägen 4a, Boyta: 150 m², Tomt 1 181 m²
Pris: 5 995 000 kr Mäklare: Jan Lundqvist Tel: 070-791 76 46

Visas – sön 5/10 kl 13.15-14.00 övrig tid vänligen kontakta mäklaren



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

ÄLTA / KOLARÄNGEN

STIL, LJUS OCH RYMD
Accepterat pris: 4 275 000 kr / Boarea: 117 m2, 4-5 rok / Tomtarea: 129 m2 / Energiprestanda: 81 kWh/m2/år
Adress: Älta Mossväg 68 / Visning: Sön 5/10 14.00-14.45 och mån 6/10 18.30-19.00
Mäklare: Peter Ramani, 0708-10 39 00

ÄLTA / KOLARÄNGEN 

GAVELHUS – INSYNSSKYDDAT LÄGE
Accepterat pris: 4 275 000 kr / Boarea: 112 m2, 4 rok  / Tomtarea: 177 m2 / Energiklass: F
Adress: Torvmossevägen 15 / Visning: Sön 5/10 15.30-16.15 och tis 7/10 18.30-19.00
Mäklare: Peter Ramani, 0708-10 39 00

ÄLTA / HEDVIGSLUND

HÖRNTOMT PÅ ÅTERVÄNDSGATA
Accepterat pris: 7 250 000 kr / Boarea: 165 m2, 6-7 rok / Tomtarea: 981 m2 / Energiklass: C 
Adress: Björkvägen 24 / Visning: Sön 5/10 13.00-13.45 och tis 7/10 18.00-18.30
Mäklare: Jörgen Lundgren, 070-749 02 08

ÄLTA / ÄLTA GÅRD

SMAKFULL 2-PLANS VILLA
Accepterat pris: 6 995 000 kr / Boarea: 192 m2, 6 rok / Tomtarea: 1 588 m2 / Energiklass: D
Adress: Björnmossvägen 1 / Visning: Sön 5/10 13.45-14.30 och mån 6/10 18.00-18.30
Mäklare: Rebecca Nowicka, 070-749 09 01



Stilfullt gavelkedjehus endast 300m från havet
Utgångspris 2.795.000 kr Kvm 96 + 40
Visas Sön 5/10 12.00 - 12.45 & mån 17.30 - 18.15 
Värmdö Jenny Svensk 08-57030888

INGARÖ BJÖRKVIK - SLINGERSTIGEN 113

Energideklaration beställd

Välplanerat radhus i idylliskt
område intill Bagarsjön
Accepterat pris 3.850.000 kr
Visas se annonsen på
www.husmanhagberg.se
Nacka Kristin Andersson
08-716 25 00

LÄNNERSTA
ALPSTIGEN 14

Energiprestanda 67 kWh/m², Energiklass D

Genuint skärgårdshus från
slutet av 1800-talet
Utgångspris 1.400.000 kr
Visas Sön 5/10
Visningsanmälan!
Värmdö Olle Westman
08-570 308 88

RUNMARÖ
RUNMARÖ UPPEBY 441

Energideklaration behövs ej!

Perfekt 1:a med sjöutsikt,
nytt badrum och bra läge!
Accepterat pris 1.790.000 kr
Kvm 38 Avgift 2.598 kr
Visas Tors 2/10 17.30-18.00
& sön 5/10 12.00-12.30
Nacka Johan Aspenberg
08-716 25 00

EKUDDEN 1.5:A
EKUDDSVÄGEN 3, 3TR

Energiprestanda 171 kWh/m², år

Senior 55+. Fantastisk utsikt
och rymlig inglasad balkong
Accepterat pris 2.300.000 kr
Kvm 71.5 Avgift 4.921 kr
Visas Tor 2/10 17.00-17.30 &
sön 5/10 11.00-11.45 
Nacka Emma Bivstedt
08-716 25 00

JARLABERG 2:A
FYRSPANNSV 74, 3 TR

Energiprestanda 124 kWh/m², år

Rymlig 2:a i mycket bra
skick, balkong i väst!
Accepterat pris 1.590.000 kr
Kvm 59 Avgift 3.247 kr
Visas Sön 5/10 13.00-13.30 &
mån 6/10 17.30-18.00
Nacka Johan Aspenberg
08-716 25 00

SALTSJÖBADEN 2:A
STUREVÄGEN 8B, 1TR

Energiprestanda 42 kWh/m², år

Gavelparhus fr 2011 med
oslagbart solläge. Sjöglimt!
Kvm 108 Avgift 3252 kr
Utgångspris 4.695.000 kr
Visas Sön 5/10 14.00-14.45 &
mån 6/10 19.00-19.45
Värmdö Jenny Svensk
08-570 308 88

VÄRMDÖ MÖRTNÄS
ÄLGGÅRDSVÄGEN 54A

Energiprestanda 59 kWh/m², år

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

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

fastighetsmäklaren med nöjdare kunder=

FLER BOSTÄDER HITTAR DU PÅ husmanhagberg.se

ACCEPTERAT PRIS 3 850 000 kr. TOMT 1 953 kvm. EP C. VISAS Sö 5/10 12.00-12.45. Må 6/10 17.30-18.00.
Månbacken 18. NACKA Maria Fjellner 08-556 184 38.

INSJÖN 5 rok, 207 kvm

Stor insynsskyddad tomt Två eldstäder Uppfräschningsbehov
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ACCEPTERAT PRIS 2 350 000 kr. AVGIFT 3 812 kr/mån. EP 136 kWh. VISAS Sö 5/10 13.30-14.00. Må 6/10
18.45-19.15. Fasanvägen 32, 3tr. NACKA Maria Fjellner 08-556 184 38.

SALTÄNGEN 3 rok, 67,5 kvm

Soligt och insynsskyddat gavelläge i bra skick Balkong 2 sovrum
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ACCEPTERAT PRIS 3 795 000 kr/bud. TOMT 265 kvm (friköpt) . VISAS Sö 5/10 13.00-13.45. Må 6/10 18.00-18.30.
Sundstedts Väg 20. VÄRMDÖ Ulf Åkerstedt 0708-365 131.

HAGHULTA 4 rok, 124 kvm + carport & förråd

Helrenoverat Öppen planlösning Barnvänligt
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VARUDEKLARERAT*

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



Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

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

Accepterat pris 3 995 000 kr Rum 4 rum, varav 3-4 sovrum Boarea 109 kvm Tomt 516 kvm Byggt 1971

Energiklass E Visas Tor 2/10 18.30-19.00 Sön 5/10 12.00-12.45

Mäklare Lina Nordström 0733 460 229

Nacka | Krokhöjden Kastövägen 8

ENPLANSHUS!

Accepterat pris 3 995 000 kr Rum 5 rum, varav 3-4 sovrum Boarea 100 kvm + 50 kvm Tomt 233 kvm

Byggt 1969 Visas Sön 5/10 13.15-14.00 Mån 6/10 18.30-19.00 Mäklare Niklas Norlin 0766-31 00 10

Nacka | Duvnäs Utskog Rudsjövägen 11

FRIKÖPT TOMT

Accepterat pris 4 995 000 kr Boarea 126 kvm Tomt 758 kvm Byggt 1991 Visas Sön 5/10 12.00-12.45

Mån 6/10 17.30-18.00 Mäklare Niklas Norlin 0766-31 00 10

Nacka | Norra Lännersta Västertäppsvägen 27A

ENPLANSHUS

Accepterat pris 3 200 000 Boarea 60 kvm + 60 kvm Tomt 3 580 kvm Byggt 1947

Visas Sön 5/10 14.00-14.45 Mån 6/10 18.00-18.30 Mäklare Elin Bolin 070-8550200

Värmdö | Skevik Dianavägen 14

Accepterat pris 2 595 000 kr Avgift 4 051:-/mån (inkl värme, VA) Boarea 81 kvm Vån 3 av 5 (Hiss)

Energiprestanda 113 kWh/kvm år Välkommen! Mäklare Stefan Dockberg 0733 461 100

3:a Nacka | Henriksdalsberget Henriksdalsringen 67



Hus
Vår fastighetsskötare/snick-
are önskar hyra en stuga/hus
på Ingarö-Värmdö-Nacka. 
Gabriel kan hjälpa dig att se 
till att huset sköts om på rätt 
sätt. Gabriel arbetar på Villa 
Sandudden. Titta in på
www.sandudden.se
Lars 070-556 04 08 
villa@sandudden.se

Stuga på Ingarö
Kvinnlig pensionär ö hyra 
liten vinterbonad stuga på 
Ingarö nära buss. 
Tel 070-444 20 50 
palettprojekt@gmail.com

Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

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

Accepterat pris 3 675 000 kr Avgift 4 680:-/mån (inkl värme, va, kabel-TV, bredband & IP-telefoni)

Boarea 88,5 kvm Visas Tor 2/10 17.30-18.00 Sön 5/10 12.00-12.30

Mäklare Johan Sörman 0733 460 221

4:a Nacka | Finnboda Hamn Finnboda Parkväg 20E Accepterat pris 1 590 000 kr

Avgift 1 740:-/mån (inkl värme, kabel-tv)

Boarea 32 kvm Vån 2 av 2

Visas Tor 2/10 19.00-19.30 Sön 5/10 12.00-12.30

Mäklare Johan Stenis 0733460220

1:a Nacka | Ekudden
Ekuddsvägen 10G

Accepterat pris 1 795 000 kr

Avgift 4 960:-/mån (inkl värme, va, kabel-tv)

Boarea 71,5 kvm Vån 4 (Hiss)

Visas Tor 2/10 18.00-18.30 Sön 5/10 12.30-13.00

Mäklare Sandra Enåsen Due 0733 460227

2:a Nacka | Jarlaberg
Fyrspannsvägen 62, 4 tr

Fågelbro-Sjöutsikt
Hus 1,5 rum, ca 40 kvm, ö-spis, 
dusch, toa uthyres 1 nov - 
30 april -15. Hyra: 3.000:-/mån.
exkl el. Vgr 0706-822 016.

Bli medlem i Ikano Förmån och 
anmäl ditt intresse senast 13 oktober 
så får du välja lägenhet före alla andra!
Ikanobostad.se/gustavsberg.

Bli medlem 
och få förtur!

Ny chans i populära Brf Dreja. 
Bostadsrätterna i första etappen gick snabbt åt. Snart släpper vi etapp två. 
Välkommen till gamla porslinsfabriken och klassisk designmark, nära hamnen 
i Gustavsberg. 

PORSLINSFABRIKEN
GUSTAVSBERG BRF DREJA, ETAPP 2

© StigLindberg/BUS

ANTAL LÄGENHETER: 51 (etapp 2)
STORLEK: 1–4 rum och kök
SÄLJSTART: november 2014
INFLYTTNING: våren 2016

Större boende
Radhus fritidshus villa 
önskas hyra för längre tid. 
Hög hyra. Hyresgaranti. 
Hans Viktor 070-757 73 20.

Rum i Nacka önskas
Skötsam 16-årig tjej önskar 
hyra rum i Nacka pga 
studier. Tel 735-080 620.

UTHYRES ÖNSKAS HYRAÖNSKAS HYRA ÖNSKAS HYRA



I slutet på återvändsgata. Skyddat och soligt ligger denna fräscha fina familjevilla från 2004 med en härligt ljus och luftig känsla. Högt 
i tak, stora fönsterpartier och generös öppen planlösning. Bost.area 174 kvm. Modernt inmurad kamin/öppen spis med vackert murad 
skorsten som bidrar till husets karaktär. Stora terrasser med lekfulla barnytor och fina umgängesplatser. Vackert anlagd, uppväxt och 
lättskött trädgård med äpple, päron- och plommonträd. Gott om plats för barfotabarns lek i gräset. Underbart villakvarter med dagis, 
skolor, badsjö och bollplan. Nära buss och affär. Adress: Alpstigen 9. Ansv.mäklare: Manfred Schneider 0705-13 13 42, 08-715 91 31. 
E-post: schneider.co@telia.com

Schneider & Co 
www.schneiderco.se  

Lännersta - Barnfamiljens drömvilla
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ATELJÉ/ VERKSTAD 
sökes av formgivare 
i Värmdö eller Nacka. 
Kontakta Tonie Zetterström 

tel: 073-704 94 77.

A. LUNDMARK 
MÅLERI & BYGG

Vi uför Badrumsrenoveringar,
till- och ombyggnationer 

samt måleriarbeten.
Även helentreprenad.

Vi innehar F-skattsedel
070-747 28 25

VERKSTADSHALL
Värmdö - Älvsby industriomr.
485 m2, markplan, 2 portar, 
takh 3,6 m. Omg tillträde. 

Kan även köpas. 
johnstown@swedenmail.com

SNICKARE/
PLATTSÄTTARE

 

Diicon A.T. AB
070-88 77 203

CONTAINERS
Uthyrning och försäljning.

Kyl/Frys/Förrådscontainers.
www.consale.com

08-571 621 20

– IDÉSNICKARN –

Spec: ”Compact living” lösningar
08-57034541, 0708-370791

Björkved torr, fin, staplad 
björkved, 3m3 på pall med 
krage och regnskydd. 
Levereras. Tel 070-215 15 50.

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

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

  F-skatt, ROT avdrag 
  0709-763380

Vid offert 
20% rabatt

08-776 21 00 • 070-576 21 00

GARAGEPORTSPECIALISTEN HJÄLPER 
DIG ATT HITTA RÄTT GARAGEPORT

Tel 070-576 21 00
Åkgräsklippare alla modeller 
köpes. Kan vara med defek-
ter. Hämtas omgående:
Roger 0732-541 653.

Datareparationer/Återställning
Internet/Nätverksinstallationer
Hembesök

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

Vi tar emot nya, 
akuta och 

tandvårdsrädda 
patienter.

Även implantatbehandling.

Kvällsöppet. Fri barntandvård.

Ansl. till Försäkringskassan.

SICKLA
TAND-

AKUTEN

Atlasvägen 37 B

Tel 716 40 81

Helsvenskt byggföretag svensk 
kvalite med svenska priser.

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

BRUAB

KONTORSLOKAL ÖNSKAS HYRA  
i Nacka/Värmdö av mindre konsultföretag, 

gärna i Brf. 40-60 kvm. 
För kontakt 0735-25 22 32.

FÖR DIN TRYGGHET 
OCH GARANTI ANLITA ETT

FÖRETAG SOM VARIT ETABLERAD
SEDAN 1993 OCH TÅL ATT

JÄMFÖRAS

Saltsjöbadens Kakelbutik AB
www.saltsjobadenskakel.se

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

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

Torr björk 1,2 m³ 1050:-, 
25 st 60L säck 2000:-.
Asp 1,2 m³ 850:-. minst 2 pall 
inkl. frakt. Tel  070-295 09 25.

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

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

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

§vinder§vik§ Juri§tbyrå

Badrumsrenoveringar

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

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

www.advokatbyraerna.nu

MER INFO PÅ JM.SE

PORSLINSKVARTEREN 2

Nybyggda hem med historiska anor

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

Visning: söndag 5/10 kl 11.30-12.30  
Visningsbostad på Publikvägen 27.
Storlek: 2-5 rok, 62-123 kvm
Pris: 1 850 000-3 400 000 kr 
Månadsavgift: 3 860-6 120 kr
Tillträde: kvartal 1-2, 2016 
Mäklare: Kerstin Granlund,  
08-441 57 12,  
kerstin@nytthem.se

GUSTAVSBERG

Tel 08-574 117 50 www.bravolins.se

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

Silver/nysilver, ljusstakar,
kannor, brickor, vin-kylare, 
vaser, bestick, champange- 
glas, karaffer mm. Tel 0709-
481 080.

M WESTLING BYGG

Tel 070-773 72 63 www.westlingbygg.se

Sugen på KBT terapi? 
Stress, sömnsvårigheter, ångest, mild 

depression, fobier, livstil problematik mm. 
Mkt förmånligt pris under handledning. 
0722-885 868 eller  rojan@ucla.edu

Fantastisk sjöutsikt
Äntligen en 3:a högst upp i huset med Stockholms 

bästa utsikt! 81 kvm.

Adress: Henriksdalsringen 39
Pris: 2.790.000 kr/hbj   Avgift: 4199 kr/mån
Visas: sön 5/10 kl 14.15-15.00 samt tis 7/10 kl 19.00 – 19.30 

Mäklare: Björn Kangas, 070-300 18 14

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

KONTROLLANSVARIG
Nacka Värmdö Kontrollansvar

Tel./SMS 0739-620 123
kontakt@nackakontrollansvar.se

Certifierad av Swedcert

ann lepp a&b
Arkitektur & Byggnadsvård

 Saltsjö-Boo 

OM- OCH NYBYGGNAD,
BYGGLOV, RESTAURERING.

Mob 0736-63 60 00
annleppab@gmail.com

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*

UTOMHUSYTA - KUMMELBERGET NACKA

Inhängnad asfalterad yta uthyres, 5 x 22 meter, elanslutning.
För lagring av EJ brännbart material. 

Kontakta Bo Jakobsson för mer information, 070 743 32 77.

DIVERSE

CONTAINER

IT

BOKFÖRING

Tjänster & Service

UTHYRES

KÖPES

ARKITEKTER

ÖNSKAS HYRA

Specialister

ADVOKATER

Prylmarknad

ÖNSKAS HYRA

TERAPEUTER

TANDLÄKARESÄLJES

BYGGNADSARBETEN

BYGGNADSKONSULTER

SÄLJES

Yrke & Hantverk

IT

JURISTER

Företagens Marknad
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AMC Service AB
Proffs på allt inom städning

Bra priser 50% rutavdrag.

070-32 32 569

Björn Pettersson
Målerifirma

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

Kakelugnsrenoveringar 
installation av öppna 

spisar & kaminer. 
 

OLAUSSONS KAKELUGNSMAKERI 
070-591 38 34

TRÄDPLOCKAREN
I STOCKHOLM

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

Ingarö 
Trädfällning AB

08-571 444 60

www.ingarotradfallning.se

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

tomtplanering, LPS. Minigrävare. Snöröjning.

Kent Forslin
GRÄV & SCHAKT AB

Mobiltfn 070-713 71 17

Saltsjö-Boo • 070-717 22 81

AllMåleriet
- Allt inom måleri -

Fritt hembesök & offert.
Ring 715 00 88

www.ormingemaleri.com

VI LÄGGER STEN!
 Marksten 
 Trappor 
 Murar

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

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

08-715 87 18 • 070-813 76 47

Håller rent i Nacka!

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

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

Tel 0733-497 697

Täppan ab

BYGGLUDDE
ALLT INOM PUTS & MURNING

Skorstenstätning 
Braskaminer

070-775 45 04
08-571 546 17

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

Renovering, montering & försäljning av skorstenar, 
eldstäder och rökgasfläktar. Vi har egen båt 
för ö-jobb.

Kostnadsfri offert.

Medlem i SMS
Kostnadsfri offert. Innehar F-skattsedel

070-735 31 70

Har ni fuktproblem?
VI ÄR SPECIALISTER PÅ 

DRÄNERING & FUKTSKYDD

08-779 80 50 FuktskyddadeHem.se

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

www.anund.nu

070-778 28 18

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

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%

Värmdöviks Måleri

Ring oss för fri offert 
070-743 00 30

Medlem i SMS

Välgjorda 
arbeten utföres

Telefon 08-645 47 90
Vi tillämpar ROT-avdrag

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

Tel 070-260 56 90   www.hackklippning.com

BERGSPRÄNGNING 
MATJORD & MARKARBETEN

Kjell Jinneby Allservice AB
070-657 83 24

LAGER & MAGASIN
Flyttningar

OT Flytt & Lagertjänst AB
Tel 070-568 80 80, 715 86 36

www.ot-flytt.se

Vi klipper din gräsmatta 
och höststädar din tomt!

Även bortforsling av löv o ris.
Ring för kostnadsfritt hembesök. Kennet Nilsson 0735-323 933

 kennet_forvaltning@hotmail.com
 Jourtelefon dygnet runt 072-854 15 00

 

RUT-avdrag 50%

Carinas Måleri
070-486 77 88

Tapetsering & Målning
Innehar F-skatt

LÖVHAMRAKOMPANIET

Markiser & Persienner 3 års garanti 

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

Vi är specialister 
på allt inom 

stenarbeten.

 

073-6827105

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

PERSIENNER
Markiser Fönstertätning

Reparationer

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

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

Ulf Mårtenssons Golv

Specialitet golvslipning 

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

strands fönsterputs
släpp in ljuset! 50% i skatteavdrag

0760-47 07 66
www.strandsfonsterputs.se

Värmdö Städ & Fix
Städ, fönsterputs,
flyttstädning mm.

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

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

ROT-JOBB
Snickring, målning och tapetsering. 

Bra priser. F-skattsedel. Engelskspråkig. 

Andrej 070-317 41 92

•  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!

CB RÖR - VET HUR MAN GÖR
Utför det mesta inom VVS, Värme och Enskilt vatten.

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

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

Persienner, Markiser mm

Er leverantör i
Värmdö / Nacka
57140525

www.arnesmarkis.nu

Kvalitet till LÅGPRIS

Avancerad trädfällning.
Vi klipper även gräsmattor mm. 

Utnyttja Rut-avdrag!

073-925 78 13 
www.eden-tr.blogspot.se

EDEN TRÄDFÄLLNING

TAKARBETEN

FÖNSTERPUTS

VVS ARBETEN

FLYTTFIRMOR

ELDSTÄDER & VENT

MÅLNING

PERSIENNER

TAKARBETEN

FÖNSTERPUTS

GOLV

STÄDNING

TOMTARBETEN

MURARE

ÖVRIGTTRANSPORTER
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 TISDAG 30/9

6.00 Nyheter. 
6.25 Gomorron 
 Sverige. 
10.00 Barnmorskan i East End. (R) 
10.55 Fråga doktorn. (R) 
11.40 Mrs Brown’s boys. (R) 
12.10 Atleterna. (R) 
13.10 Vem tror du att du är? (R) 
14.10 Ombyte av tåg. 
15.40 Gomorron Sverige 
sammandrag. 
16.10 The school. 
17.00 Valpkullen. 
17.30 Sverige idag. 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 
18.10 Regionala nyheter. 
18.15 Go’kväll. 
19.00 Kulturnyheterna. 
19.15 Regionala nyheter. 
19.30 Rapport. 
20.00 Det stora matslaget. 
21.00 Världens Barn. 
21.05 Djävulsdansen. 
22.05 Dox: Den man älskar. 
23.30 Rapport. 
23.35 Jungle fever. 
1.40 Kulturnyheterna. 
1.55–6.00 Nattsändningar.

8.10 Echo – den 
oförglömliga elefan-
ten. (R) 
9.00 SVT Forum. 
13.25 Riksmötets öppnande. 
16.00 Rapport. 
16.05 SVT Forum. 
16.20 Vetenskapens värld. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Kriget om elfenbenet. 
18.55 Elefanter överallt. (R) 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 Antikduellen. 
20.00 Min sanning: Desmond Tutu. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.15 Girls. 
22.45 Dag. (R) 
23.10 Game of thrones. (R) 
0.10 Kristina Lugns bokcirkel. (R) 
0.40–5.55 Nyheter.  Nattsändningar.

6.00 Top model. (R) 
6.55 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.20 The real housewives of 
Orange County. (R) 
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. 
18.55 No ordinary women. 
20.00 Svenska Hollywoodfruar. 
21.00 Jagad av hundar. 
22.00 Paradise hotel. 
23.00 Million dollar listing 
New York. (R) 
0.00 Blacklist. 
1.00–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Malou efter tio. 
11.35 Hem till gården. 
12.45 Coronation street. 
13.55 Dr Phil. (R) 
14.55 House. (R) 
15.55 Sveriges yngsta 
mästerkock. (R) 
16.55 Äntligen hemma. (R) 
17.55 112 – på liv och död. (R) 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheterna. 
19.20 Vädret. 
19.30 Halv åtta hos mig. 
20.00 Äntligen hemma. 
21.00 Jenny Strömstedt. 
21.30 Kalla fakta. 
22.00 Nyheterna. 
23.00 Scott and Bailey. 
0.00 King and Maxwell. 
1.00–4.45 Nattsändningar.

6.05 Desperate house-
wives. 
6.50 America’s funniest 
home videos. 
7.15 Cougar town. (R) 
7.40–8.05 Trophy wife. (R) 
8.20 Sjunde himlen. 
9.15 Grey’s anatomy. (R) 
10.10 Desperate housewives. 
11.05 Böda camping. (R) 
12.05 Ellen DeGeneres show. 
13.00 Real housewives of New Jersey. 
14.00 One Tree Hill. 
15.00 Cougar town. 
15.30 Vänner. (R) 
16.00 Grey’s anatomy. 
17.00 Böda camping. 
18.00 Trophy wife. 
18.30 Vänner. 
19.00 The Big bang theory. 
20.00 Dessertmästarna. 
21.00 Mom. 
21.30 Trophy wife. 
21.55 Mike & Molly. 
22.25 The middle. 
22.55 The Big bang theory. (R) 
23.55 2 1/2 män. 
0.50–6.05 Nattsändningar.

 ONSDAG 1/10

6.00 Nyheter. 
6.25 Gomorron 
Sverige. 
10.00 Stina om Stellan Skarsgård. 
10.50 Go’kväll. (R) 
11.35 Det stora matslaget. (R) 
12.35 Genikampen. (R) 
13.35 Jag minns .... (R) 
13.40 Aposteln. 
15.50 Gomorron Sverige 
 sammandrag. 
16.20 Ut i naturen. 
16.50 Strömsö. 
17.30 Sverige idag. 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Nyheter. 
18.15 Go’kväll. 
19.00 Kulturnyheterna. 
19.15 Regionala nyheter. 
19.30 Rapport. 
20.00 Uppdrag granskning. 
21.00 Världens Barn. 
21.05 Skandal! 
21.35 Kobra. 
22.05 Familjen. 
22.35 Idrottslärarens drömmar och 
dilemman. 
23.05 Lärandets idéhistoria. (R) 
23.35–6.00 Nattsändningar.

8.05 Kriget om 
elfenbenet. (R) 
9.00 SVT Forum. 
15.30 Rakt på. 
16.00 Rapport. 
16.05 SVT Forum. 
16.20 Kristina Lugns bokcirkel. (R) 
16.50 Fotbollskväll. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Sri Lanka: Elefanternas ö. 
18.50 Från Nepal till norska fjällen. (R) 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 Antikduellen. 
20.00 Kristina Lugns bokcirkel. 
20.30 Eldsjälar. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.15 Babel. (R) 
23.15 När jag blir stor vill jag bli 
 skådis. (R) 
0.15–5.55 Nyheter. 

6.00 Top model. (R) 
6.55 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.20 The real housewives of 
Orange County. (R) 
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. 
18.55 No ordinary women. 
20.00 Chicago PD. 
21.00 Efterlyst. 
22.00 Paradise hotel. 
23.00 Million dollar listing 
New York. (R) 
0.00 Blacklist. 
0.55–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Malou efter tio. 
11.35 Hem till gården. 
12.45 Coronation street. 
13.55 Dr Phil. (R) 
14.55 House. (R) 
15.55 Sveriges yngsta 
mästerkock. (R) 
16.55 Äntligen hemma. (R) 
17.55 112 – på liv och död. (R) 
18.25 Lotto, Joker och Drömvinsten. 
18.35 112 – på liv och död. (R) 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheterna. 
19.30 Halv åtta hos mig. 
20.00 Bonde söker fru. 
21.00 Halvvägs till himlen. 
21.30 Uggla fl yttar in. 
22.00 Nyheterna. 
23.00 Scott and Bailey. 
0.00 King and Maxwell. 
1.00–4.45 Nattsändningar.

6.05 Desperate house-
wives. (R) 
6.50 America’s funniest 
home videos. 
7.15 Cougar town. (R) 
7.40–8.05 Trophy wife. (R) 
8.20 Sjunde himlen. 
9.15 Grey’s anatomy. (R) 
10.10 Desperate housewives. 
11.05 Böda camping. (R) 
12.05 Ellen DeGeneres show. 
13.00 Real housewives of New Jersey. 
14.00 One Tree Hill. 
15.00 Cougar town. 
15.30 Vänner. (R) 
16.00 Grey’s anatomy. 
17.00 Böda camping. 
18.00 Trophy wife. 
18.30 Vänner. 
19.00 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) 
0.00 2 1/2 män. 
1.00–6.05 Nattsändningar.

 TORSDAG 2/10

6.00 Nyheter. 
6.25 Gomorron 
Sverige. 
10.00 Hem till byn. 
10.50 Go’kväll. (R) 
11.35 Uppdrag granskning. (R) 
12.35 Anne och Hannah. (R) 
13.15 Skandal! (R) 
13.45 Minnenas television: 
Teatersport. 
15.10 Gomorron Sverige 
 sammandrag. 
15.40 En stor familj. 
17.30 Sverige idag. 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 
18.10 Regionala nyheter. 
18.15 Go’kväll. 
19.00 Kulturnyheterna. 
19.15 Regionala nyheter. 
19.30 Rapport. 
20.00 Landgång. 
20.30 Hjärta för djur. 
21.00 Världens Barn. 
21.05 Tidsjakten. 
22.05 Debatt. 
22.50 Noll koll på ungarna. 
23.30 Rapport. 
23.35 This is how I roll. 
23.50–6.00 Nattsändningar.

8.10 Sri Lanka: 
 Elefanternas ö. (R) 
9.00 SVT Forum. 
16.00 Rapport. 
16.05 SVT Forum. 
16.20 Min sanning: Desmond 
Tutu. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Elefanterna – krigets oskyldiga 
offer. 
18.55 Tjejer tränar voltige. 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 Antikduellen. 
20.00 Sveriges coolaste landslag. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.10 Hockeykväll. 
22.45 Adrift. 
0.25 Eldsjälar. (R) 
0.55–5.55 Nyheter.  

6.00 Top model. (R) 
6.55 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.20 The real housewives of 
Orange County. (R) 
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. 
17.30 Ladies of London. 
18.55 No ordinary women. 
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 Blacklist. 
1.00 The mentalist. 
2.00–6.00Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Malou efter tio. 
11.35 Hem till gården. 
12.45 Coronation street. 
13.55 Dr Phil. (R) 
14.55 House. (R) 
15.55 Sveriges yngsta mästerkock. 
(R) 
16.55 Äntligen hemma. (R) 
17.55 112 – på liv och död. (R) 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheterna. 
19.30 Halv åtta hos mig. 
20.00 Bytt är bytt. 
21.00 Vikings. 
22.00 Nyheterna. 
23.00 Scott and Bailey. 
0.00 King and Maxwell. 
1.00 House. (R) 
2.00–4.45 Nattsändningar.

6.05 Desperate house-
wives. (R) 
6.50 America’s funniest 
home videos. 
7.15 Cougar town. (R) 
7.40–8.05 Trophy wife. (R) 
8.20 Sjunde himlen. 
9.15 Grey’s anatomy. (R) 
10.10 Desperate housewives. 
11.05 Böda camping. (R) 
12.05 Ellen DeGeneres show. 
13.00 Real housewives of New Jersey. 
14.00 One Tree Hill. 
15.00 Cougar town. 
15.30 Vänner. (R) 
16.00 Grey’s anatomy. 
17.00 Böda camping. 
18.00 Trophy wife. 
18.30 Vänner. 
19.00 The Big bang theory. 
20.00 Böda camping. 
21.00 Arga restaurangen. 
22.00 Under the dome. 
22.55 The Big bang theory. (R) 
23.50 2 1/2 män. 
0.50 Body of proof. 
1.50 The Alamo. 
4.10–6.05 Nattsändningar.

 FREDAG 3/10

6.00 Nyheter. 
6.25 Gomorron 
Sverige. 
10.00 Mr Selfridge. (R) 
11.30 Go’kväll. (R) 
12.15 Familjen – syntolkat. 
12.45 Debatt. (R) 
13.30 Nittiotalisterna: Morfar & jag 
och helikoptern till himlen. (R) 
13.45 Tidsjakten. (R) 
14.45 Landgång. (R) 
15.15 Hjärta för djur. (R) 
15.45 Gomorron Sverige 
sammandrag. 
16.15 Columbo. 
17.30 Sverige idag. 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 
18.10 Regionala nyheter. 
18.15 Go’kväll. 
19.00 Kulturnyheterna. 
19.15 Regionala nyheter. 
19.30 Rapport. 
20.00 Tillsammans för Världens Barn. 
22.00 Skavlan. 
23.00 Miranda. 
23.30 Rapport. 
23.35 Boardwalk empire. 
0.30–6.15 Nattsändningar.

8.05 Elefanterna – 
krigets oskyldiga 
 offer. (R) 
9.00 SVT Forum. 
16.00 Rapport. 
16.05 SVT Forum. 
16.20 Erlend och Steinjo. (R) 
16.45 Hockeykväll. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Elefanternas hjältinna. 
18.55 Ekorrar på besök. (R) 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 Antikduellen. 
20.00 Nordic noir. 
21.00 Aktuellt. 
21.18 Kulturnyheterna. 
21.25 Regionala nyheter. 
21.30 Sportnytt. 
21.45 Amour. 
23.50 The story of fi lm. (R) 
0.55–5.50 Nyheter.  

6.00 Top model. (R) 
6.55 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.20 The real housewives of 
Orange County. (R) 
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 Ladies of London. 
19.00 Sommartider. 
20.00 Crisis. 
21.00 The Bourne identity. 
23.20 Jagad av hundar. (R) 
0.25 I spy. 
2.20 Paradise hotel. (R) 
3.15 Svenska rivieran. 
4.05–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Malou efter tio. 
11.35 Hem till gården. 
12.45 Coronation street. 
13.55 Dr Phil. (R) 
14.55 House. (R) 
15.55 Sveriges yngsta 
mästerkock. (R) 
16.55 Äntligen hemma. (R) 
17.50 Hästen är din. 
18.00 112 – på liv och död. (R) 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheterna. 
19.20 Vädret. 
19.30 Postkodmiljonären. 
20.00 Idol 2014. 
22.00 Nyheterna och sport. 
22.25 Idol 2014. 
22.40 Idol extra. 
23.10 Modern family. 
23.45 Extraordinary measures. 
2.00–4.40 Brooklyn’s fi nest. 

6.05 Desperate house-
wives. (R) 
6.50 America’s funniest 
home videos. 
7.15 Cougar town. (R) 
7.40–8.05 Trophy wife. (R) 
8.20 Sjunde himlen. 
9.15 Grey’s anatomy. (R) 
10.10 Desperate housewives. 
11.05 Böda camping. (R) 
12.05 Ellen DeGeneres show. 
13.00 Real housewives of New Jersey. 
14.00 One Tree Hill. 
15.00 Cougar town. 
15.30 Vänner. (R) 
16.00 Grey’s anatomy. 
17.00 Svenska miljonärer. 
18.00 Böda camping. (R) 
19.00 Dessertmästarna. (R) 
20.00 Top 20 funniest. 
21.00 The Big bang theory. 
22.00 Dödligt vapen 3. 
0.20 Sunny standup. (R) 
1.20 Under the dome. (R) 
2.15 Sånt är livet. (R) 
2.45 Full metal jacket. 
4.40–6.05 Nattsändningar.

 LÖRDAG 4/10

6.15 Fråga 
doktorn. (R) 
7.00 Debatt. (R) 
7.45 Uppdrag granskning. (R) 
8.45 Här är ditt liv. (R) 
10.50 Go’kväll. (R) 
11.35 Stina om Stellan Skarsgård. (R) 
12.25 Kobra. (R) 
12.55 Skandal! (R) 
13.25 Genikampen. (R) 
14.25 Skavlan. (R) 
15.25 Mr Selfridge. (R) 
16.55 This is how I roll. (R) 
17.10 Anne och Hannah. 
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. 
21.00 Brevfi lmen. 
21.30 Det blodröda fältet. 
22.25 En fi ende att dö för. 
0.10 Rapport. 
0.15 Manhattan. 
1.50–6.45 Nattsändningar.

8.05 Elefanternas 
hjältinna. (R) 
9.00 Rapport. 
9.05 Agenda. (R) 
9.50 Vykort från Europa. (R) 
10.00 Rapport. 
10.05 Båt, bössa, bär och bröd. (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 Nordic noir. (R) 
16.10 Rapport. 
16.15 Det stora hjortronkriget. (R) 
16.40 Kristina Lugns bokcirkel. (R) 
17.10 Sveriges coolaste landslag. (R) 
18.10 Det röda bandets sällskap. 
19.00 Fonko. 
20.00 Juan Diego Flórez i Comte Ory. 
22.25 Salamander. 
23.55–5.35 Nyheter.

6.00 Guys with kids. 
6.30 Growing up Fisher. 
7.00 Nanny. 
7.30 Alla älskar Raymond. (R) 
8.00 Jims värld. (R) 
9.20 American idol. 
11.40 No ordinary women. (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 Ensam mamma söker. (R) 
20.00 Tyrant. 
21.00 The Bourne supremacy. 
23.15 The paperboy. 
1.25 Paradise hotel. (R) 
2.25 The fi nder. 
3.10 Tyrant. (R) 
3.55 Scooby-Doo: Nu börjar 
mysteriet. 
5.20–6.00 Nanny. (R)  

5.50 Min sommarbok. 
6.00 Barnprogram. 
7.58 Nyhetsmorgon. 
11.30 Idol 2014. (R) 
13.50 Bytt är bytt. (R) 
14.50 Kockarnas kamp. (R) 
15.50 Äntligen hemma. (R) 
16.55 Veterinärerna. (R) 
17.55 Keno. 
18.00 Vinnare V75. 
19.00 Nyheterna. 
19.10 Sporten. 
19.25 Vädret. 
19.30 Postkodmiljonären. 
19.55 Lotto, Joker och Drömvinsten. 
20.00 Fångarna på fortet.  Svensk 
 underhållning från 2014.
21.30 The three musketeers.
 Amerikanskt äventyr från 2011.
22.00 Nyheterna. 
22.05 Vädret. 
22.10 The three musketeers. 
23.55 Blow. 
2.30–4.45 Dread. 
5.45–5.55 Min sommarbok. (R)  

6.05 Ultimate Spider-
Man. 
6.25–8.05 Gilmore girls. 
8.35 Brothers & sisters. 
9.30 Carrie diaries. 
10.25 Gordon’s kitchen 
nightmares. (R) 
11.25 Extreme couponing. 
11.55 Råttjägarna. (R) 
12.55 En stark Norgehistoria med 
Morgan & Ola-Conny. (R) 
13.55 Böda camping. (R) 
14.55 Partaj. (R) 
15.55 Trophy wife. (R) 
16.25 Mom. (R) 
16.55 The Big bang theory. (R) 
17.55 Stick it. 
20.00 America’s funniest home 
videos. 
21.00 Bastuklubben. (R) 
21.30 Two weeks notice. 
23.30 Mickey blue eyes. 
1.30 Prime suspect. 
2.30 The protector. 
3.20 Human target. 
4.05 Nya spår. 
5.00 Extreme couponing. (R) 
5.20–6.05 Me, my bump and I. (R)  

 SÖNDAG 5/10

6.45 Landgång. (R) 
7.15 Hjärta för 
djur. (R) 
7.45 Minnenas television. (R) 
9.10 Brevfi lmen. (R) 
9.40 Go’kväll. (R) 
10.25 Det stora matslaget. (R) 
11.25 Hem till byn. (R) 
12.15 Gymnasten som lärde sig 
gå. (R) 
13.35 Atleterna. (R) 
14.35 Barnmorskan i East End. (R) 
15.30 Candide av Bernstein. 
17.25 I motorriksha genom Indien. 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Nyheter. 
18.15 Världens Barn – summering. 
19.00 Sportspegeln. 
19.30 Rapport. 
19.55 Regionala nyheter. 
20.00 Genikampen. 
21.00 Fjällbackamorden. 
22.30–6.00 INattsändningar.

9.00 Rapport. 
9.05 Det röda ban-
dets sällskap. (R) 
9.55 Sexårig hönsfarmare. (R) 
10.00 Rapport. 
10.05 Gudstjänst. 
10.50 Kyrkornas hemligheter. (R) 
11.00 Rapport. 
11.05 Båt, bössa, bär och bröd. (R) 
11.30 Eldsjälar. (R) 
12.00 Rapport. 
12.05 Min sanning: Desmond 
Tutu. (R) 
13.05 En dansk chefskock 
i New York. (R) 
13.25 Vem vet mest? (R) 
15.55 Rapport. 
16.00 Fonko. (R) 
17.00 UR. 
18.00 Det stora beslutet. 
18.50 Anjas resor. 
19.00 Världens natur: Naturens 
 drivkrafter. 
19.50 En natt med vargar. 
20.00 Babel. 
21.00 Aktuellt. 
21.15 Agenda. 
22.00 Sportnytt. 
22.10–5.35 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 Tough love. 
11.00 Hot in Cleveland. 
11.30 Toned up. 
12.00 Ladies of London. (R) 
14.00 Top model Australien. 
15.05 Husräddarna. 
16.10 Five. 
18.00 Lyxfällan. (R) 
19.00 Svenska Hollywoodfruar. (R) 
20.00 Bones. 
21.00 The Bourne ultimatum. 
23.20 En snut på hugget. 
1.25 Paradise hotel. (R) 
2.15 Top model Australien. (R) 
3.10 Bones. (R) 
3.55 Tough love. (R) 
4.40 Rachael Ray. 
5.30–6.00 Nanny. (R) 

5.55 Barnprogram. 
7.58 Nyhetsmorgon. 
11.30 Fångarna på 
fortet. (R) 
12.55 Bonde söker 
fru. (R) 
13.55 Halvvägs till himlen. (R) 
14.25 Uggla fl yttar in. (R) 
14.55 Solsidan. (R) 
15.25 Bloopers. (R) 
15.55 Lara Croft: Tomb raider. 
17.55 Keno. 
18.00 First dates. 
19.00 Nyheterna. 
19.10 Sporten. 
19.30 Enkla rätter med Nigel. (R) 
20.00 I huvudet på Gunde Svan. 
21.00 Flight. 
22.00 Nyheterna. 
22.05 Vädret. 
22.10 Flight. 
0.00 Fotbollskanalen Europa. 
0.50 Vikings. (R) 
1.50 Dicte. (R) 
3.00 Glamour. (R) 
3.30–4.45 Hem till gården. (R)  

6.05 Ultimate Spider-
Man. 
6.25–8.05 Gilmore girls. 
8.20 Brothers & sisters. 
9.10 Carrie diaries. 
10.05 Happy endings. 
10.35 Extreme couponing. 
11.05 Livet på BB. 
12.05 Me, my bump and I. 
13.05 The bachelorette. 
16.00 Arga restaurangen. (R) 
17.00 Real housewives of New York. 
18.00 Familjen Kardashian. 
19.00 Dessertmästarna. (R) 
20.00 Gordon’s kitchen nightmares. 
21.00 Partaj. 
22.00 Sunny standup. 
23.00 Criminal minds. (R) 
23.55 Castle. (R) 
0.50 Dokumentär: Sista vittnet. 
1.50 Ett fall för Frost. 
3.50 Nya spår. 
4.45 Extreme couponing. (R) 
5.10–6.05 Real housewives of 
New York. (R)

 MÅNDAG 6/10

6.00 Rapport. 
6.05 Sportspegeln. 
6.25 Gomorron 
 Sverige. 
10.00 Här är ditt liv. (R) 
11.35 Sportspegeln. (R) 
12.05 Sverige. (R) 
12.35 Motor: VM-rally. (R) 
13.30 Skavlan. (R) 
14.30 Oväntat besök? (R) 
14.35 Flottans överman. 
16.00 Gomorron Sverige 
sammandrag. 
16.30 Engelska Antikrundan. 
17.30 Sverige idag. 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 
18.10 Regionala nyheter. 
18.15 Fråga doktorn. 
19.00 Kulturnyheterna. 
19.15 Regionala nyheter. 
19.30 Rapport. 
20.00 Sommarpratarna. 
21.00 På jakt med Lotta och Leif. 
21.15 Homeland. 
22.55 Mrs Brown’s boys. 
23.25 Gör inte detta hemma. 
23.55 Rapport. 
0.00 Fjällbackamorden. (R) 
1.30–6.00 Nattsändningar.

9.00 SVT Forum. 
16.00 Rapport. 
16.05 SVT Forum. 
16.20 Gudstjänst. (R) 
17.05 Kyrkornas hemligheter. (R) 
17.15 En man och hans bil. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Pungdjävlarnas ö. 
18.50 Dansa! (R) 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 Kärlek och svek. 
20.00 Vetenskapens värld. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.15 Fotbollskväll. 
22.45 Hans Rosling – framtidens 
statistik. (R) 
23.45 Agenda. (R) 
0.30 Dag. (R) 
0.55–5.55 Nyheter.  

6.00 Top model. (R) 
6.55 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.20 The real housewives of 
Orange County. (R) 
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 Project runway: Under the 
Gunn. 
20.00 Ensam mamma söker. 
21.00 The night shift. 
22.00 Paradise hotel. 
23.00 Million dollar listing New York. 
(R) 
0.00 Blacklist. 
1.00 The mentalist. 
2.00–6.00 Nattsändningar.

10.00 Malou efter tio. 
11.35 Hem till gården. 
12.45 Coronation street. 
13.55 Dr Phil. (R) 
14.55 House. (R) 
15.55 Sveriges yngsta 
mästerkock. (R) 
16.55 Äntligen hemma. (R) 
17.55 112 på liv och död – det hände 
mig. (R) 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheterna. 
19.20 Vädret. 
19.30 Halv åtta hos mig. 
20.00 Kockarnas kamp. 
21.00 Dicte. 
22.00 Nyheterna. 
23.00 Scott and Bailey. 
0.00 King and Maxwell. 
1.00 House. (R) 
2.00–4.45 Nattsändningar.

6.05 Desperate house-
wives. (R) 
6.50 America’s funniest 
home videos. 
7.15–8.05 Pensionärs-
jävlar Australien. 
8.20 Sjunde himlen. 
9.15 Grey’s anatomy. (R) 
10.10 Desperate housewives. 
11.05 Svenska miljonärer. (R) 
12.05 Ellen DeGeneres show. 
13.00 Real housewives of New Jersey. 
14.00 One Tree Hill. 
15.00 Familjen Kardashian. (R) 
16.00 Grey’s anatomy. 
17.00 Svenska miljonärer. 
18.00 Trophy wife. 
18.30 Vänner. 
19.00–20.00 The Big bang theory. 
21.00 Criminal minds. 
21.55 Law & order: Special victims 
unit. 
22.55 The Big bang theory. (R) 
23.55 2 1/2 män. 
0.50 Body of proof. 
1.45–6.05 Nattsändningar.



 NVP SISTA FRÅGAN:

Vilken byggnad skulle 
du vilja bygga om till 
ditt hem?

Gustav Persson, 
11 år, studerar, 
Orminge:

– Jag vill bo i 
klätterverkstan 
som ligger i Sick-
la, det skulle vara 
ett häftigt hem.

Alice Persson,  
9 år, studerar,  
Orminge:

– Jag skulle vilja 
bo i Nacka Forum, 
nära affärerna. 

Sonja Nyberg, 
66 år, pensionär, 
Fisksätra:

– Någon av 
fabriksbyggna-
derna på Kvarn-
holmen. Man ska 
bara kunna öppna 
fönster och ta sig 
ett dopp i havet.

Sandra Lindberg, 
16 år, studerar, 
Skogalundsklip-
pan:

– Företags-
byggnaden som 
klättrar uppför 
berget bakom 
Restaurang J i 
Nacka strand.

 Läs om porslinsfabrikens 
omvandling till bostads-

hus på sidorna 8-9.


