
Flickor i nian 
mår psykiskt sämst
NACKA Tjejer i årskurs nio mår sämre än andra
unga. Det visar en stor enkät om psykisk ohälsa

som Nacka deltagit i. Tjejerna säger sig oftare än
andra vara ledsna och deppiga. ➤ 6

Närgånget med Marko
KULTUR För tio år sedan träffade NVP en ung man vid namn Marko Lehtosalo som just hade släppt sin
debutsingel Sommar och sol. På sin senaste singel kräver han en staty av sig själv i Orminge.  ➤30-31
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HAMMARBY SJÖSTAD 20

Fel upptäcktes 
i bostadsbygge

FISKSÄTRA 16

Familjecentral
skjuts på framtiden

NYHET 9

Hjärnan bakom
rån får fängelse 

Undermålig renovering 
av eldhärjade lägenheter
VÄRMDÖ I helgen var det äntligen dags för
de boende på Nelsonstigen att flytta hem
igen. Dessvärre var besvikelsen stor bland
hyresgästerna då lägenheternas skick 
försämrats avsevärt efter renoveringen,
jämfört med innan eldsvådan i juni. ➤ 8

Pensionärer 
får flytta hem
NACKA I torsdags nyinvig-
des Seniorcenter Ektorp.
Under tiden som centret
har byggts ut och renove-
rats har över 100 boende
fått evakueras till Dalens
sjukhus och Nacka närsjuk-
hus. ”Det var jättetufft un-
der den tiden”, säger
enhetschefen Carin Boke-
gård. ➤ 10
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Polisen maktlös
mot inbrott
VÄRMDÖ I oktober och
november inträffade ovan-
ligt många inbrott i Nacka
och Värmdö. Ett 40-tal vil-
lor och radhus och ett 20-
tal lägenheter utsattes. Nu
vill polisen se mer grann-
samverkan. 

➤ 10

”Det heter inte skor.
Det heter darlings” ➤ 9

NVP-krönikören Linn Bäckman:

nvp.se
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 Nu har vi öppnat!
Välkommen till Sabis Värmdö!

Sabis butik på Värmdö hittar du här: Orions väg 1 • 134 44 Gustavsberg • Tel: 08–574 104 60 Öppet: Måndag-Lördag 8–20. Söndag 10–20.
Priserna gäller v 49 från och med måndag 1/12 till och med söndagen 7/12 med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

VÄRMDÖ 19

Snön fick ett varmt
mottagande

NACKA JU-JUTSU
Linda Lindström, som tävlar
för Nacka Dojo, gick vinnan-
de ur VM-finalen i ju-jutsu
som hölls i Malmö i helgen.
Hon lade därmed beslag på
den efterlängtade guldme-
daljen och kan titulera sig
världsbäst.

➤ 47

SPORTEN

Linda blev
världsmästare



Alliansen på Värmdö gör
som Emil i Lönneberga – sit-
ter i snickarboa!

Värmdös politiska parti-
ers möjligheter att via nätet
ha en offentlig dialog med
medborgarna ser ut som
följande:

Vänsterpartiet – Har gästbok.
Socialdemokraterna– Har

blogg och diskussionsforum
Miljöpartiet – Saknas
Centerpartiet – Saknas
Kristdemokraterna –

Saknas
Folkpartiet –Saknas
Moderaterna – Saknas

Christer Lindwall

D
u får kasta den första snö-
bollen om du aldrig har
drömt om att bli insnöad.

Om du alltid flyger upp i kolsvarta
mörkret på vintermorgnarna och
med ett litet jubel tar dig an varen-
da vareviga ny dag. Om du aldrig
har tittat ut genom fönstret och
önskat att det stormade så pass
därute att det var helt omöjligt för
dig att ta dig ut. 

Aldrig föreställt dig drivor av
nysnö upp ovanför fönsterkarmar
och dörrhandtag. Aldrig velat vän-
da dig om i sängen, för att framåt
elva kliva i ett par raggsockor och
förflytta dig till soffan, för att bara
vara insnöad en hel dag.

Möjligen är min romantiska 
föreställning av detta tillstånd be-
roende av det faktum att jag aldrig
råkat ut för det.

Framåt tio på kvällen förra sön-
dagen fick jag den första varning-
en om snökaos per sms. Jag satt
barnvakt i Sigtuna och väntade på
att systern med make skulle kom-
ma hem från ”egen tid” i city. 

Sen ringde mamma, och sambon
och varnade för hemresan till
Nacka. Text-TV toppade med in-
ställda flyg på Arlanda, inställd kol-
lektivtrafik i Roslagen och stormby-
ar längs motorvägarna. Ute var det
kolsvart. Och för en kort stund kän-

de jag att det där insnöad-scenariot
kunde bli verklighet.

Så blev det inte. Och när jag tit-
tar ut på de nu minimala kolsvarta
snöhögarna som finns kvar den
här fredagen, kan man nästan tro
att jag drömt hela historien.

Har du också drömt
om att vara insnöad?

Skriv en insändare: Nacka Värmdö Posten, Box 735, 131 24 Nacka. Mejla till: red@nvp.se 
Vi tar också emot aktuella eller roliga bilder. Vi förbehåller oss rätten att korta texter.

EVELINA STUCKI

evelina.stucki@nvp.se

Snart stundar det jul igen,
med allt det innebär.

Då kanske det blir kul igen,
eller så blir den, sisådär.

Men åt det kan man intet 
göra

eller lite, om man inte e 
revolutionär.

B Holm

Kollektivtrafiken skall vara
bekväm, säker, snabb, miljö-,
klimat- och handikappvänlig. 

Behovet av kollektivtrafik
kommer att öka kraftigt ef-
tersom Nacka-Värmdö  är
en snabbt växande del av
Stockholmsregionen. Fler
måste lockas att välja bort
bilen. Därför ska kollektiv-
trafiken förbättras, inte för-
sämras vilket blir resultatet
med nuvarande förslag med
spårvagn och där en bit av
banan skall ersättas med
buss. 

Saltsjöbanan måste vara
kvar som järnväg. Ett Salt-
sjöbadståg har idag ungefär
dubbelt så många sittplatser
som ett motsvarande spår-
vagnsset. Med bredare tåg-
vagnar kan man dessutom
öka antalet sittplatser med
25 procent. 

Och med fler mötesspår
ännu mycket mer. Om man
ersätter Saltsjöbanan med
spårvagn halveras kapacite-
ten! Om spårvagnarna ska
gå till Gullmarsplan kan ba-
ra tvåvagnars set (istället
för tre vagnar) användas
p.g.a. plattformarnas längd
vilket skulle innebära en
katastrofal kapacitets-
minskning!

Saltsjöbanan har i nulä-
get många fördelar:  

Plattformarna är i höjd
med vagnsgolvet vilket är be-
kvämt och handikappvänligt. 

Banan är energieffektiv
och modern med helsvetsad
räls och betongslipers. Sig-
naler och ställverk är enligt
järnvägsinspektionen i bra
skick. Samma gäller elektris-
ka system med luftledningar
mm enligt elsäkerhets-
verket. Järnvägen har hög
sittkomfort. Den är mycket
klimatvänlig jämfört med
bussar och biltrafik.

Den planerade rokaden
mellan bilväg och järnväg
vid Henriksdalsberget inne-
bär en försämring för kol-
lektivtrafiken till en hög
kostnad. 

Tvärbanan bör dras fram
till Nacka för att möjliggöra
bekväma omstigningar mel-
lan järnväg och tvärbana. 

Bortsett från alla problem
under ombyggnadsåren och
den oerhörda kostnaden, är
det sammanfattningsvis en
försämring av kollektivtrafi-
ken med spårvagn istället för
järnväg och med rockaden
mellan bilväg och järnväg
genom Henriksdalsberget.
Miljarderna som man spar
med vårt alternativ skulle
göra mera nytta för Skuru-
bron och tåg till Värmdö.

Saltsjöbadens Naturskydds-
förening, Naturskyddsföre-

ningen i Nacka och Natur-
skyddsföreningen på Värmdö

SL är på fel spår

Alla politiker och ekonomer
planerar för tillväxt. Miljö-
problem bör inte växa, där-
för planerar vi mera spårvä-
gar istället för motorvägar.
Värmdöområdet bör även få
flera egna arbetsplaster i
proportion till ökat bostads-
byggande.

I nuläget aktualiseras be-
hövliga motorvägspåfarter
till den befintliga fyrfiliga
Skurubron. 

Vid senaste kommunva-
let utlovade m-gruppen att
förbättra vissa påfarter till

den fyrfiliga motorvägen
från Gustavsberg mot
Stockholm. 

I väntan på en framtida
spårväg över en bredare
Skurubro bör de behövliga
påfarterna redan nu verk-
ställas. Betongbron skall na-
turligtvis underhållsrepare-
ras. En eventuell sexfilig bro
bör alltså planeras i sam-
band med ett spårvagns-
projekt.

Olof Karlsson
Saltsjöbaden

Bofrågan växer –
bygg ut Skurubron

Snart
jul
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I en artikel häromveckan i
NVP sägs att kommunens
enda privata äldreboende,
Slottsovalen – som sedan
oktober 2002 drivs på entre-
prenad av Attendo Care, lig-
ger sist på Socialstyrelsens
”rankning” av boendena i
Värmdö. 

Men då ska man komma
ihåg att Socialstyrelsens

rankningssystem är starkt
ifrågasatt, bland annat av
Sveriges Kommuner och
Landsting. 

Socialstyrelsen mäter
nämligen framförallt ”input”
och processer snarare än re-
sultat.

I en av de få utomstående
mätningar (utförd av under-

sökningsföretaget Synova-
te) om hur nöjda eller miss-
nöjda de boende och deras
anhöriga är med olika vård-
inrättningar, visar det sig att
hela 92 procent av de när-
stående är nöjda/mycket
nöjda med Slottsovalen. 

Motsvarande siffror för
brukarna är 88. Vi har med
andra ord en mycket stor

nöjdhet bland brukare och
anhöriga med Slottsovalen.

Det betyder inte att alla är
helt nöjda än, så vi har fort-
farande utmaningar fram-
för oss. 

Nyligen fick Attendo Care
av Värmdö kommun i sär-
klass högst betyg av alla an-
budsgivare när man omför-

handlade avtalet att driva
Slottsovalen. 

Stärkta av det går vi vi-
dare i vårt kvalitetsarbete
för att öka brukarnöjdhe-
ten ytterligare.

Jennie Lundin
verksamhetschef Slottsovalen

Slottsovalen uppskattas av brukare och anhöriga

Politiker i snickarboa
DAGENS ROS Till dig som
lämnade in min väska på
biblioteket! Jag glömde den
på toaletten i forum och den
innehöll allt av värde! Ett
stort tack och en kram!

Rolf i Hjo!





NVP DEBATT ”Djurö är ett skräckexempel. Vattnet uppvisar
föroreningar som inte fanns för 10 år sedan. ” 
Olle Larsson kommenterar VA-läget i Värmdö på NVP.se

Debattredaktör: Evelina Stucki Tel: 555 266 22  E-post: debatt@nvp.se
NVP-Debatt, Box 735, 131 24 Nacka. Texter tas emot t o m onsdag kl 17.
Skriv gärna kort, max 2000 tecken, och för repliker 1500.
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www.skepparholmen.se

VACCINATIONS-
MOTTAGNINGEN

NackaHälsan i Höghuset - Drop in. Vi har även
influensa, fästing- och gardasilvaccin m.m.
NackaHälsan Forum Nacka Höghuset, plan 16
Tel 716 94 20/21 • www.nackahalsan.se

Sickla Köpkvarter
450 FRIA PARKERINGSPLATSER I HUSET! VÄLKOMMEN IN! 

Tel 08-400 157 11
Vard 10.00–20.00, Lör 10.00–17.00, Sön 11.00–17.00

Har du alla ljus i granen?

JULGRANSBELYSNING
Konstsmide. 16 lampor. För utomhusbruk.

Hos oss hittar du allt inför ditt julfirande.
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Borgerliga Alliansen i Värm-
dö arbetar för att alla elever
ska kunna gå i skolan i sin
närmiljö. Målet är att inga
elever ska behöva skickas
utanför kommunen eller till
specialenheter inom kommu-
nen för att få den undervis-
ning de har rätt till. 

Verksamheter ska integre-
ras - inte särskiljas. I den ut-
vecklingen ligger Värmdö ef-
ter väldigt många andra
kommuner.

Elever i behov av särskilt
stöd har rätt till stöd på den
skola inom kommunen de-
ras vårdnadshavare väljer.
Rektorn har ansvaret för alla
elever som söker till skolen-
heten och målet ska vara att
lösa stödet lokalt. 

I skolformsförordningarna,
som gäller för samtliga skol-
former, finns regelverk
kring särskilt stöd och åt-
gärdsprogram som syftar till
att stärka elevens rätt. Rek-
tor ansvarar för att genom-
föra en utredning om det
finns signaler om att eleven
kan vara i behov av särskilda
stödåtgärder. Om utred-

ningen visar att behoven
finns för att kunna nå målen
skall stöd ges. Stödundervis-
ning ska vara högt priorite-
rad när skolan sätter sina
ekonomiska budgetar.

I vissa fall kan utredningen
göras av skolans egen perso-
nal, i andra fall behövs en

mer omfattande utredning. I
Värmdö finns stödenheten
som denna resurs. 

Ett nivåindelat ersättnings-
system, utöver skolpengen,
ska styra resurserna ut till
skolenheterna och till de ele-
ver som behöver stort stöd. 

Stödenheten är den in-
stans som beviljar denna ex-
tra ”peng”. Då finns incita-
ment och möjligheter för vå-
ra kompetenta rektorer att
ge elever i behov av extra
stöd den form av undervis-
ning de behöver och har rätt
till. 

Arbetsprocessen skall se-
dan kontinuerligt dokumen-
teras och utvärderas. 

När särskilda undervisnings-
grupper är motiverade kan
näraliggande skolenheter
samverka för att skapa bästa
gemensamma kompetens.
Dessa skall dock inte utveck-
las till unika institutioner
där de elever som är i behov
av stort stöd placeras. 

Alla elever i Värmdö har
rätt att få kvalitativ under-
visning i den skolenhet inom
kommunen deras vård-
nadshavare väljer, inte den
kommunen tycker att de
borde gå i!

Elevens behov ska alltid
stå i centrum! 

Peter Bondesson, fp
ordf  grundskolenämnden

Göran Jansson, m
ordf Barnomsorgs och 

Förskolenämnden

Pia Hedström, fp
v ordf Barnomsorgs och 

Förskolenämnden

Marie Bladholm, m
v ordf Grundskolenämnden

Vi vill inte tillåta Lantmän-
nen att bygga i Skarpnäs! 

Socialdemokraterna har
under en längre tid arbetat
intensivt med att få till ett
bra skydd av våra grönom-
råden. Det är alltid roligt att
samarbeta med andra som
har ett äkta och aktivt enga-
gemang i frågan, vilket vi
vet att Lennart Nilsson har.

Vi blev dock förvånade när vi
läste Lennart Nilssons hem-
masnickrade tolkning av
kommunstyrelsens arbetsut-
skotts beslut den 30 septem-
ber; att vi socialdemokrater
skulle förespråka en exploa-
tering av "den trolska skogen
och de fantastiska utsikts-
punkterna från Krokträsken
ner dit Skurusundet möter
Halvkakssundet och Dan-
marks holme." 

Detta stämmer inte, vilket
du är väl medveten om! 

Varför du far med osanning
på detta vis kan vi bara speku-
lera i, det är ju trots allt två år
kvar till nästa kommunalval.

Vi har inget emot att för-
svara våra åsikter och ställ-
ningstaganden, men bara
när det är våra egna och
motståndarna använder
öppna och ärliga argument.
Lennart, en gång är ingen
gång, som man brukar säga. 

Låt oss framöver samarbe-
ta för Nackas bästa och enas
i arbetet med att ta ansvar
för miljön, utbyggnaden av
kollektivtrafiken och för att
skapa bostäder till komman-
de generationer!

Gunnel Nyman Gräff, s
Oppositionsråd

Karl-Axel Johansson, s 
Ledamot 

I ett debattinlägg i NVP den
18 november försöker Len-
nart Nilsson (fp) skapa en
konflikt som inte finns
kring utformningen av det
kommande Skarpnäs natur-
reservat. 

Det finns självklart många
frågor i en kommun, där po-
litiska partierna har olika
åsikter, men i frågan om det
systematiska skyddet av
Nackas värdefulla naturom-
råden har det under lång tid
funnits en bred koncensus. 

Nacka är en av landets le-
dande kommuner vad gäller
att en stor del av ytan är skyd-
dad genom naturreservats-
bildning eller motsvarande. 

Cirka 34 procent av ytan
omfattas av naturreservat el-
ler utgör Erstaviks Fidei-
kommiss, vilket sammanta-
get gör att vi är nr 6 i landet
av 290 i att ha stor andel
skyddad. 

Att slå vakt om Nyckelviken,
Velamsund, Skogsö, Svärd-
sö, Erstavik, Nackareserva-
tet, Tattby, Skuruparken,
Skarpnäs, Aborrträsk, Gär-
desudden, Långsjön m.fl.
har varit centralt under
mycket lång tid. 

Vad gäller Skarpnäs star-
tade vi det arbetet i slutet av
90-talet och lägger fast in-
riktningen i kommunens
översiktsplan, som antogs
14 oktober 2002, långt in-
nan Lennart Nilsson flyttade
till Nacka. 

Beslutet i kommunstyrel-
sens arbetsutskott den 14
oktober handlade inte alls

om att plötsligt börja bygga
på Lantmännens område,
som gränsar till såväl Tele-
grafberget som kommunens
naturområde. 

Det vi övriga partier
(m,kd,s) ville tydliggöra var
att det var viktigt att Tele-
grafberget ska kunna ut-
vecklas till att bra litet om-
råde med både bostäder, ar-
bete, besöksmål och kollek-
tivtrafikpunkt där båttrafi-
ken mot Stockholm kunde
utvecklas. 

För detta måste bussen gå
dit och för det kräver SL
ett underlag på minst 300
bostäder. 

Just detta ville vi marke-
ra att planeringsarbetet
måste försöka hitta lös-
ningar på, men ingen avsåg
något byggande på Lant-
männens fina område mot
norra kusten! 

Den intressanta frågan
blir istället varför fp till
varje pris vill hitta argu-
ment för att lägga en död
hand över ett nedlagt in-
dustriområde (gamla Texa-
cos oljedepå) istället för att
försöka hitta lösningar som
gör att en varsam förnyelse
kan ske? 

Är förslumning av gamla
industriområden bra för
Nacka? Och varför man då
vill tala osanning om både
vad m, kd och s står för?

Erik Langby, m
kommunstyrelsens ordförande

Bred enighet 
om Skarpnäs

Nej!Tydligare regler för
stödundervisning

”Elevens behov
ska alltid stå i
centrum” 

Kommentera och 
debattera på NVP:s webb. 
NVP.se

NVP
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Kraftig brand
uppstod i Kovik 
HEMMESTA En man boende
i Kolvik var i fredags i full
färd att riva en bod som låg
bredvid hans hus. 

Mannen rökte och var vid
något tillfälle oaktsam med
bensinen till motorsågen. På
något sätt fattade bensinen
eld och en kraftig brand
uppstod.

Enligt uppgifter från poli-
sen fattade mannens hus
eld och innan brandkåren
kom till platsen var det helt
övertänt.

Polisen undersöker nu om
mannen kan ha gjort sig
skyldig till något brott.

Skadegörelse på
byggarbetsplats
ÄLTA Polisen kallades till
Stensövägen i lördags strax
efter klockan 22. Anled-
ningen var skadegörelse på
en byggarbetsplats.

Väl där berättar vittnen
att ett antal ungdomar slagit
sönder flera saker. Det är
dock oklart exakt vad som
förstörts.

Byggarbetsplatsen ligger
på en skolgård och innefat-
tar reparationer av en skol-
byggnad.

Polisen har ännu inga
misstänkta för brottet. 

Fortkörning på
Oxelvägen
ÄLTA Polisen stoppade förra
onsdagskvällen en 48-årig
man på Oxelvägen i Älta för
vårdslös körning. 

Det visade sig att mannen
saknade körkort samtidigt
som man misstänkte att han
var narkotikapåverkad. 

48-åringen har lämnat ett
urinprov som polisen skick-
at på vidare analys. 

NOTERAT

LÖRDAG

10.27 Två män greps för
stöld på klädföretaget
Gants utförsäljning på Cy-
lindervägen. 

15.22 Inbrott på Granberg-
svägen, Djurö. Anmälaren
berättar att två crossmo-
torcyklar är stulna.

16.23 Räddningstjänsten
får in uppgifter om att det
brinner i ett soprum på
Granitvägen, Nacka. Ing-
en evakuering var nöd-
vändig och patrullen skri-
ver en anmälan om ska-
degörelse genom brand.

HELGEN I
KORTHET
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NACKA UNGA
Den psykiska hälsan
bland unga har blivit
sämre de senaste år-
tiondena, i Nacka lik-
som i andra delar av
Sverige.

Nackas första delta-
gande i en enkät som
görs i hela Stock-
holms län bekräftar
bilden. Sämst mår
flickor i år 9.

Även om de unga i Nacka
som har svarat i undersök-
ningen överlag säger sig ha
en något bättre psykisk hälsa
än unga i andra kommuner,
har många dålig självkänsla,
"känner sig deppiga" eller li-
der av sömnstörningar.

Framför allt gäller detta
flickor i år 9.

– Sammantaget ligger
Nacka strax under snittet
för länet, men det är fram-
för allt tjejerna i år nio som
mår sämre än andra. De sä-
ger sig oftare vara ledsna
och deppiga och har känslor
av att inte duga någonting
till, säger Anna Westin,
folkhälsoplanerare på kom-
munen.

Växelverkan
– Det finns en växelverkan
mellan psykisk ohälsa och
droganvändning och det är
samma skydds- och riskfak-
torer som påverkar. Förebyg-
ger man det ena förebygger
man också det andra. 

Sådana skyddsfaktorer är
bland annat stöd till föräld-

rar för att skapa trygghet för
barn och unga, gott klass-
rumsklimat och att elever in-
te misslyckas i skolan.

– Bättre psykisk hälsa
kan minska användningen
av alkohol och droger och
kan göra att fler kan lyckas

i skolan, säger Anna
Westin.

LENNART SPETZ

lennart.spetz@nvp.se

NACKA SKOLA
Nacka kommun utbil-
dar nu lärare i meto-
der som ska förbättra
ungas psykiska hälsa
i skolan. Utbildningen
grundar sig på SET-
programmet och ska
ge lärarna verktyg att
förmedla till eleverna.

Övningen ”Bollen” går ut på
att man står i en ring och kas-
tar till exempel en boll mellan
sig, samtidigt som man säger
namnet på den man kastar till. 

Sex av de 26 lärare som i
höst utbildar sig för att kunna
undervisa i social och emotio-
nell träning i skolorna – i det
nya ämnet livskunskap – de-
monstrerar och förklarar vad
övningen bidrar med, trots
att eleverna kanske mest ser
den som en lek.

– Övningen stimulerar
koncentration och samarbe-
te och tränar båda hjärnhal-
vorna. Den påverkar elever-
na att inte ”sänka” den som
tappar en boll och det gör att
alla vågar mer. Det kan ock-
så bli en kul tävling, sam-
manfattar de.

– Alla lärare har nog jobbat
med övningar på sitt sätt tidi-
gare, men SET-programmet,
och att livskunskap blir ett äm-
ne på schemat, ger kontinui-
tet och verktyg som alla kan
använda så som det passar pe-
dagogen och eleverna, säger
Anna Samaras från Älta skola.

Resultat kan visa sig
snabbt, men kan också ta tid.

Och att det blir ett eget äm-
ne och får schemalagd tid
tror de är viktigt. 

– Det är viktigt att man sät-
ter ord på det man gör, så att
eleverna vet vad de tränar
på, säger Ingrid ”Myran” Myhr
från Skuru skola. 

– Det bästa är att eleverna
får verktyg de kan använda
när de blir arga eller ledsna.
Vi förkortar sträckan för våra
elever att bli mogna vuxna,
säger Johanna Bergström,
lärare på Björknässkolan.

Förebyggande arbete
Bland kursdeltagarna som
NVP träffar är entusiasmen
stor inför livskunskapsämnet.

– Det finns de som tycker
att livskunskap stjäl tid från
ämnesundervisningen. Men
får man problem i klassen tar
det mycket tid istället, säger
Johanna Bergström.

Carina Lundin från Da Vin-
ci-skolan i Saltsjöbaden hål-
ler med och ser fram emot att
kunna jobba förebyggande
istället för att ”släcka brän-
der”:

– På en lektion introducera-
de jag några regler för hur man
kan lösa en konflikt. När jag
sen frågade eleverna om öv-
ningarna fungerat fick jag sva-
ret att de inte hamnat i några
konflikter. De hade gått och
funderat och hade löst konflik-
terna innan de uppstod. 

Fler utbildas i vår
De lärare som utbildas av Cattis
Olsén på Nacka Partners kom-
petenscentrum och enheten för
folkhälsa och säkerhet i höst
ska följas av 25 till i vår. Och de
ska föra kunskaperna vidare på
sina skolor.

– En kurs ger många idéer
och att man blir säkrare i sin

roll som livskunskapspeda-
gog, säger Stina Nord-
strand.

– Det är viktigt att ha kon-
takt med andra som jobbar
med samma sak. Vi ska fort-
sätta att utveckla ämnet.

LENNART SPETZ

år 9 Pojkar år 2 år 9 Flickor år 2
Elever som ganska och väldigt 
ofta känner sig ledsna och deppiga 
utan att veta varför

11 11 38 29

Elever som blivit mobbade eller 
trakasserade det här läsåret 22 7 34 9

Elever som ganska och väldigt ofta 
tycker att de inget duger till 6 6 24 17

Elever som skulle vilja ändra ganska 
eller väldigt mycket på sig själva 17 15 32 27

Elever som haft huvudvärk en gång 
i veckan eller oftare 20 15 36 35

Elever som haft svårt att somna 
en gång i veckan eller oftare 34 39 50 51

Så svarade eleverna på frågorna om hur de mår

%

Flickor i nian mår
sämst av eleverna

Livskunskap lär
elever om känslor
och konflikter

Ingrid "Myran" Myhr, Skuru skola, Anna Samaras, Älta skola,  Stina Nordstrand, Skuru 
förskola,  Carina Lundin, Da Vinci-skolan och Johanna Bergström, Björknässkolan är fem av
de lärare som ska sprida ämnet livskun skap i Nacka framöver. Cattis Olsén, t h, är kommun-
ens samordnare av utbildningen. FOTO: ELISABETH UBBE

Stockholmsenkäten
Görs i kommuner i Stock-
holms län för att ge en bild
av ungdomars drogvanor,
psykiska ohälsa, familjesi-
tuation och kriminalitet. I
Nacka svarade 1 114 av
1 304 elever i år 9 och 768
av 1 312 elever i år 2 på
gymnasiet på enkäten i vå-
ras. Nacka kommun har nu
sammanställt de frågor som
handlar om psykisk ohälsa,
alkohol- och drogvanor och
kriminalitet och  resultaten
kommer att rapporteras
nästa år. Nacka har tidigare
gjort egna drogvaneunder-
sökningar, men Stockholm-
senkäten ger möjligheter
till jämförelser mellan olika
kommuner. 

Psykisk ohälsa
Kan vara psykiska sjukdo-
mar eller allvarliga psykis-
ka störningar, men också
besvär som oro, ångest,
sömnproblem, anspänning
och värk. Enligt statistik
från SCB har psykiska be-
svär blivit vanligare bland
unga de senaste tjugo
åren. En förklararing till
den ökande psykiska ohäl-
san är att det blivit svårare
för unga att hitta ett arbe-
te. En annan är att ungdo-
mar fått större frihet och
fler valmöjligheter, samti-
digt som prestationskraven
ökat. Medias inflytande,
drogvanor, mobbning och
svårigheter att hitta en
bostad kan också spela in.

Kartläggningen av psykisk ohälsa

I Livskunskap tränas själv-
kännedom, empati, social
kompetens, emotioner och
egen motivation för att
bland annat lära eleverna ta
ansvar och hantera känslor
och konfliker. Läs mer på
www.set.st  Också lärare
från Sigfridsborgsskolan,
Viks skola, Saltängens sko-
la, Ektorps skola, Duvnäs
skola, Boo gårds skola och
ISN har fått utbildning i höst.



Kissade på golv
och slog kvinna
NACKA En 59-årig man från
Västerås dömdes till
skyddstillsyn och skadestånd
om 50 000 kronor då han
gjort sig skyldig till misshan-
del och olaga hot mot en
kvinna boende i Nacka. 

Den aktuella kvällen den
22 mars i år skulle paret fira
en födelsedag och det hela
urartade då de båda druckit
för mycket alkohol. Mannen
urinerade på golv och möb-
ler och då kvinnan proteste-
rade blev mannen aggressiv.
Han slog och sparkade hen-
ne samt hotade henne till
döden. 

Man erkände
drograttfylleri
VÄRMDÖ I fredags morse
grep polisen en 44-årig man
för narkotikabrott. Mannen,
som innan gripandet färdats
i hög hastighet med sin bil,
uppvisade tecken på narko-
tikapåverkan när han greps
på Haghultavägen i Värm-
dö. Polisen hittade även en
påse med spår av ett miss-
tänkt pulver och mannen er-
kände både bruk och inne-
hav av narkotika.  

NOTERAT
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Priset gäller t o m 7 december 2008 med reservation för ev. slutförsäljning och tryckfel.

Linas Matkasse direkt hem till din dörr! 
En välplanerad matkasse med tillhörande recept. Fylld med Hemköps fräscha råvaror. Fem middagar åt 
cirka fyra personer för endast 729 kr! Beställ enkelt på www.linasmatkasse.se (Gäller hela Storstockholm)

LÖVBIFF
Scan
Sverige

FLÄSKFILÉ
Färsk
Danmark

GRILLAD KYCKLING
Kronfågel

BAGUETTER
Alimenta
Butiksbakade

ord.pris 
89:00/kg

LÄNNERSTA 08-556 145 45
SALTSJÖBADEN CENTRUM 08-556 165 60

måndag – söndag 8 – 22
måndag – lördag 8 – 21, söndag 10 – 21

29j/kg89j/kg

MAX 2 KG/ KUND

ord.pris 
159:00/kg

ord.pris 
49:90/kg

ord.pris
25:80/2 st

79j/kg
utan kundkort
119:00/kg

KUNDKORTSVARA
Hemköps pepparkakor
400 gr

10a/st

MAX 1 st/KUND

utan kundkort
24:90/st

för15:-2

GUSTAVSBERG OLYCKA
Den 73-åriga kvinna
som körde på två fot-
gängare i Gustavs-
berg i fjol har nu
dömts för vållande till
annans död och
vårdslöshet i trafik.

Olyckan inträffade den åt-
tonde december 2007 på ett
övergångsställe på Gustavs-
bergsvägen. 

En 72-årig kvinna och hen-
nes fyraåriga dotterdotter
blev påkörda av bilisten när
de skulle promenera över vä-
gen. De fördes till sjukhus
med livshotande skador,
men deras liv gick inte att
rädda.

73-åringen har berättat i
förhör att hon skulle åka och
handla och att hon kände sig
pigg och att väglaget var bra.
Hon hade sett de båda gå
längre fram längs vägen på
hennes vänstra sida. Strax
innan hon passerade över-

gångsstället fastnade hen-
nes uppmärksamhet på någ-
ra människor till höger om
henne och när hon efter ett
par sekunder riktade blick-
en framåt igen var det för
sent. Hon hann se de två per-
sonerna och bromsade, men
bilens högra front träffade
dem.

Villkorlig dom
Kvinnan har erkänt brotten,
men bestridit skadestånds-
anspråken på totalt 125 000
kronor. 

Tingsrätten menar att
73-åringen, som inte an-
passade hastigheten och
inte lämnade företräde för
de båda fotgängarna, ge-
nom sin oaktsamhet orsa-
kat de bådas död. Hon
döms därför till vållande
till annans död och vårds-
löshet i trafik. 

Normalt skulle en sådan
dom innebära ett fängel-
sestraff, men med hänsyn till
kvinnans ålder och att hon

aldrig begått ett brott tidiga-
re, mildrades det.

Påföljden bestämdes till

villkorlig dom och 5 100
kronor i dagsböter. Hon
ska även betala 12 500 kr i

skadestånd till barnets
mamma.

ROGER FOLKHAGE

”Oaktsam” förare döms för
vållande till annans död
Villkorlig dom och dagsböter för dödsolycka i Gustavsberg förra året

Det var på ett övergångsställe på Gustavsbergsvägen som en 72-årig kvinna och hen-
nes 4-åriga barnbarn omkom efter att de blivit påkörda, i december förra året.

ARKIVFOTO: JENNY FREJING 



Djuraffär bestals
på pengar 
SICKLA Det var när ett bu-
tiksbiträde på djuraffären
Simbi i Sickla skulle ta be-
talt av en kund, som hon
märkte att kassalådan var
länsad på sitt innehåll. När
hon tittade på övervak-
ningsfilmen såg hon att en
man gått bakom disken och
stulit pengar. 

Expediten misstänker att
gärningsmannen inte agerat
själv och att kumpaner till
honom har uppehållit de an-
ställda. Hur mycket pengar
tjuven kom över är oklart. 

Polisen har nu fått filmen
för vidare analys.

Villkorlig dom
för misshandel
ÄLTA En 45-årig man dömdes
förra veckan till villkorlig
dom och böter, sedan han
misshandlat och hotat sin fru. 

Det var i slutet av förra
året som det gifta paret bör-
jade bråka om pengar, då
mannen ville ha ett bidrag av
hustrun till en utlandsvistel-
se. När hon vägrade ge ho-
nom pengar angrep mannen
henne med sparkar och slag.
Han dunkade bland annat
hustruns huvud i ett skåp. 

I början av året kom man-
nen hem från utlandsvistel-
sen och han uppsökte då
kvinnan. När hon inte ville
öppna dörren för honom,
tvingade han sig ändå in och
hotade henne till livet med
en hammare. 

Smycken stals
vid villainbrott
SALTSJÖBADEN I onsdags
anmäldes ett villainbrott i
Saltsjöbaden. Villaägaren
hade fått altandörren kros-
sad och blivit bestulen på bå-
de matsilver och smycken. 
Polisen genomförde en
brottsplatsundersökning
under onsdagen, men har
tillsvidare inga konkreta
spår att gå på.   

NOTERAT

NYHETER
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”Huset som gud glömde”
GUSTAVSBERG BOENDE 
Det har gått drygt ett
halvår sedan stor-
branden härjade på
Nelsonstigen i Munk-
mora. I helgen var det
dags för hyresgäster-
na att flytta hem igen.
Dessvärre möttes
många av lägenheter
i sämre skick än in-
nan olyckan. 

Soten i trappuppgången drö-
jer sig kvar och påminner om
den hemska junidagen. De
boende har själva sopat upp
glassplittret. Värmdö Bygg
påstår sig vara färdiga med
saneringsarbetet, enligt de
boende, ändå är flera av 
lägenheterna obeboeliga. 

– Man har levt i en packlå-
da så länge och såg fram
emot att flytta hem. Men vad
är det här att komma hem

till? frågar sig Rosie Johans-
son och gör en svepande gest
över lägenheten.

Hon pekar på vardags-
rumsväggen där putsen
spruckit och hålls på plats av
tapeten. Hon pekar på en
bågnande vattenskada, går
in i sovrummet och pekar på
ena sovrumsväggen som bli-
vit vitmålad trots att hon har
tapeter på resten av väggar-
na. Hon går ut i köket och
flyttar fram spisen, visar ett
stort hål i golvet. Det tjocka
lagret sot bakom kylskåpet
har hon själv torkat bort. 

”De har svinat ner”
– Jag kan inte förstå att det är
hantverkare som har gjort
det här. Yrkesstoltheten, var
finns den? undrar en av Rosi-
es vänner som själv arbetar
som hantverkare. 

Rosie suckar uppgivet och
säger att allt hon vill ha är
upprättelse, att någon ska ta

ansvar för skadorna.
– Värmdö Bostäder säger

att sprickorna i tak och väg-
gar inte har med branden att 
göra, trots att grannlägen-
heten totalförstördes, säger

Rosie och skrattar till åt
orimligheten i påståendet.

Några av hyresgästerna
har fått tillbaka fel vitvaror,
en fick ärva någon annans to-
astol. Rosie hittade urdruck-

na ölburkar bakom diskbän-
ken och piroger i frysen.
Grannen Petra Asp fann katt-
mat och en napp i sitt kök.

– De har svinat ner och an-
vänt våra lägenheter som
lunchrestauranger, det är in-
te OK. Jag har ingen lust at
bo här längre, berättar Petra
sorgset.

Lägenheten rånades
Under tiden som saner-
ingsarbetet pågick rånades
Petras lägenhet på elektro-
nik och smycken. Förrådsut-
rymmen har brutits upp och
så sent som i torsdags sattes
ytterdörren tillbaka. 

– Det här är huset som Gud
glömde, säger Rosie och ska-
kar på huvudet.

NVP sökte under fredag
eftermiddag Värmdö Bostäder
och Värmdö Bygg för en kom-
mentar, utan framgång.

NICOLE KLING

Ett exempel på hantverkarnas slarv: Man har borrat hål i
badrumsväggen och satt ventilen ute i hallen.

”De har svinat ner och använt våra lägenheter som lunchrestauranger. Jag har ingen lust att bo här längre, berättar Petra sorgset. FOTO: ELISABETH UBBE

Lägenheterna på Nelsonstigen är i dåligt skick – trots reparationer efter branden



Misshandlade
sin hustru 
NACKA Efter åtta år i ett
struligt förhållande urarta-
de det fullkomligt det sista
halvåret mellan den 46-åri-
ga mannen och hans hustru.
Fem våldsamma händelser
nämns vid förhören, varav
den värsta hände efter ett
gräl om en elräkning. 46-år-
ingen ska ha jagat kvinnan
och hotat henne till livet om
hon ringde polisen. Han ska
sedan ha knuffat henne
våldsamt och tagit ett hårt
grepp runt nacken. 46-åring-
en har nu dömts för grov
kvinnofridskränkning och
övergrepp i rättssak. Straffet
blev åtta månaders fängelse.

Centern vill 
ha linbana
NACKA Undersök möjlighe-
ten att bygga en linbana mel-
lan Kvarnholmen och Nacka
strand. Se samtidigt över i
fall den planerade förbindel-
sen mellan Kvarnholmen och
Nacka centrum kan bli en
bro enbart för gång- och cy-
keltrafikanter. Det förslår In-
gemar Sahlgren, c, i en mo-
tion till kommunfullmäktige.

NOTERAT
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DITT LOKALA CENTRUM NÄRA DIG

Öppet Mån-Fre 10-18, övr. tid enl. ö.k

Julen nalkas
boka tid
redan nu!

Välkommen med er bokning
Barbro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .747 07 00

Lena  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .716 63 50

Annika  . . . . . . . . . . . . . . .0733-66 73 72

Ta med familjen på skön söndagskryssning. Ombord
väntar massor av skoj tillsammans med Ville Viking
och hans gästartister.

Stort barnprogram varje söndag

Dagskryssningen inkl stor frukostbuffet från 84 kr. 

Barn 6–11 år från 37 kr. Under 6 år reser fritt.

Bokningskod SKBARN.

7/12 Inge & Någe 

 14/12 Trollkarlen Ebi

 21/12 Zillah och Totte 
28/12 Trollkarlen Mr Goran/

Josefinas Trolleritoner

 11/1 Clownen Filoche

 18/1 Tobbe Trollkarl
 25/1 Josefinas Trolleritoner

Dagskryssning Stockholm–Mariehamn.

Pris 19 kr för vuxna och 0 kr för barn under 12 år alla 

veckodagar. Bokningskod SKDAG.

SKÄRGÅRDS-
KRYSSNING

Avgång med Isabella från Stockholm 07.45. I Mariehamn byte till
Amorella. Ankomst Stockholm 18.55. Reservation för ändringar. Boka
resan hos din resebyrå, på vikingline.se eller på tel 08-452 40 00.

www.vikingline.se

Ingenting 
är heligt i 
bloggvärlden
I bloggvärlden är det svårt att fota sin mozzarellasallad
och hoppas på läsarstorm om man inte heter Blondinbel-
la. Sex miljoner testkaniner i form av femtonåriga
tonårstjejer har redan beprövat metoden som idag klas-
sas som obrukbar. Men misströsta ej, det finns vägar att
gå. Perfekt utmejslade stigar där dina virtuella fotspår
förevigas och förgylls. Halleluja.

Antingen konverterar du till den seriösa modebloggen,
googlar en fransk supermodell, rippar outfiten rakt av
och understryker diskret att kläder är finkulturell konst.
Addera några rödvinsmiddagar, Bernsnätter och små chi-
ca second hand-hattar på det så är biffen stekt. Fokus på
utseende är a och o. Foundation är förbjudet eftersom din
hud ändå är genetiskt perfekt, håret ska se slitet men
samtidigt välskött ut, nyckelbenen
är framträdande och skorna ex-
ceptionellt dyra. Förresten, det he-
ter inte skor. (Låter så sjaskigt!)
Det heter darlings.

Ett annat alternativ är att bli
sedd genom att riva sina personli-
ga murar och skriva om allt. Ta ex-
makarna Schulman som ett prak-
texempel på kategorin kändisblog-
gare utan hämningar. Både Alex
och Katrin byggde sin image på att
skita i gränser. 

Det skrevs om viktkaruseller, nyhetschefer och Idoldel-
tagarnas frisyrer. Så långt tycker jag att det är fine och ro-
ligt till och från. Har man svårt för ironi tvingas man för-
hoppningsvis inte att läsa. Men när paret sätter punkt för
relationen och börjar fläka ut varandra i sina bloggar på
ett plan där sarkasm inte längre ryms, börjar jag ifråga-
sätta hela spektaklet. Vill jag ta del av det här? Vill jag
verkligen veta? Bryr jag mig? 

För de två är bara pepparkorn i kvarnen av ohelighet
som media snart bubblar över av. Jag finner mig själv fram-
för Sanningens ögonblick där Anna nånting svarar ja på
frågan om hon varit otrogen. Svaret är sant och publiken
jublar. Kameran zoomar in Anna nåntings man som tittar
på henne med svartstirrig blick. Lika svarta är kvällstid-
ningarnas rubriker som kräks ut Linda Rosings sexliv över
parallella köer på Ica. Vill jag verkligen veta? Bryr jag mig? 

Det finns inga gränser och Schulmanarna tog tillfället i
akt att rida på vågen. Blondinbella utnyttjar vår besatthet
av fejkad stjärnglans och hårstylingtips för att tjäna peng-
ar. Modebloggarna håller upp sin Parisfasad och ”lever
drömmen” inför tusen skärmar i mörka lägenheter. Det är
ett spel med bestämda regler och pengar som pjäser. In-
genting är heligt. 

Linn Bäckman
linn-b@hotmail.com

»Addera några
rödvinsmidda-
gar, Berns-
nätter och små
chica second
hand-hattar på
det så är biffen
stekt. Fokus 
på utseende är
a och o.«

LINN BÄCKMAN, 19, bor med sin mamma och syster
på Ljuskärrsberget. Hon går sista året på Nacka 
gymnasium.

KRÖNIKA

NÄSTA VECKA: Är det dags för Andreas
Holmqvist. 

Läs nästa veckas krönika före alla
andra. Måndagar på NVP.se

FISKSÄTRA BROTT
En av männen bakom
värdetransportrånen
i Fisksätra i augusti
har nu fått sin dom.
Drygt två års fängelse
väntar för 23-åringen.

Två män rånade en värde-
transport i Fisksätra den 24
augusti. Männen var beväp-
nade och flydde på moped
med en av värdeväskorna som
innehöll 500 000 kronor. Väs-
kan hittades oöppnad samma
dag i ett källarförråd, tillsam-
mans med flera verktyg.

23-åringen knyts till brot-
tet, eftersom man kunnat
bevisa att han köpt verkty-
gen dagen innan på Clas
Ohlson. 

Han har även blivit utpe-
kad som hjärnan bakom rå-
net av en av männen som ut-
förde rånet. 

Bevisningen talar för att 23-

åringen planerat rånet och
därefter övertalat två bekanta
att utföra det. 

Han har vidare försett dem
med mopeden och med vap-
nen som användes i avskräck-
ande syfte.

Han dömdes förra veckan
för anstiftan av rån, med två

år och en månads fängelse
som påföljd.

Domen mot den häktade
mannen som erkänt att han
var en av de två som utförde
rånet är ännu inte fastställd.

ROGER FOLKHAGE

roger.folkhage@nvp.se

Hjärnan bakom
värderån 
får fängelse

Den 24 augusti rånades en värdetransport i Fisksätra.
FOTO: PATRIK FEDERER
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Passa på att köpa kök nu!
Kom till Stockholms trevligaste köksbutik och ta dig en närmare titt på vår utställning med alla våra fi naste köksserier. Vi bjuder på glögg, pepparkakor 

och en guidad tur (om du vill).  Om du sedan bestämmer dig för att köpa ett kök i perioden 29/11 till 15/1-09, så får du ett extra bra erbjudande på 

Siemens vitvaror. Vi kan också erbjuda dig en fristående espressomaskin Siemens TK 69001 eller TK 69009 (vit eller svart) för halva priset vid köp av 

kök under ovanstående period. Ord.pris är 10.990:- inkl. moms - NU: 5495:-

Välkommen in!

Vintererbjudande!

25% rabatt 
på Siemens

Gäller vid köp av ett komplett kök till 
ett värde av 60 000 kr (exkl. vitvaror) 

under tiden 29/11 t.o.m 15/1-09.

MARBODAL KÖK, NACKA. BESÖKSADRESS: WINBORGS VÄG 15, NACKA. TEL 08-448 80 40.

ÖPPET VARDAG KL 10-18 OCH LÖRDAG 11-15. 

Nacka

Under oktober och november
har ett 40-tal villor och rad-
hus och ett 20-tal lägenheter
i Nacka och Värmdö fått be-
sök av inbrottstjuvar. Det är
fler än vanligt, enligt Claes
Ursing, som är brottsförebyg-
gare hos Nackapolisen.

Polisen har ännu inga teo-
rier om vad den höga siffran
kan bero på. Men Claes Ur-
sing konstaterar att inbrot-
ten ofta begås av yrkeskrimi-
nella som behöver snabba
pengar för att finansiera
drogmissbruk. Ibland rör det

sig om organiserade, ut-
ländska ligor.

– Oftast stjäl man elartik-
lar, som tv-apparater, stere-
oanläggningar och mobiler.
Många tar även smycken, al-
kohol och kontanter, säger
Claes Ursing.

”Vi löser sällan villainbrott”
Tillvägagångssätten varie-
rar, men det vanligaste är att
dörrar eller fönster bryts
upp.

– De stoppar in ett bryt-
verktyg, som en kofot, mellan
dörren eller fönstret och kar-
men. Det räcker med att det
är en liten springa där, så får
man upp alla fönster och dör-
rar, förklarar Claes Ursing.

Polisen får sällan fast de
skyldiga.

– Vi löser i stort sett inga
villainbrott. Men jag tror att
vi skulle kunna förhindra
många inbrott om vi la mer
krut på att förebygga dem,

säger Claes Ursing.
Han rekommenderar mer

grannsamverkan för att und-
vika inbrotten. Särskilt viktig
blir samverkan i jultider när
många reser bort.

”Se över era lås”
– Det handlar om att iaktta
människor och bilar i områ-
det och att tala om för va-
randra när man är borta. Det
fungerar, men det krävs att
samverkan hålls levande.

Larm kan också vara ett ef-
fektivt skydd, fortsätter
Claes Ursing.

– Men mest basic är att
man ser över sina lås. Altan-
dörrar brukar vara svårast
att åtgärda. De är ofta veka.
Där kan man behöva byta ut
låset till ett bättre. Folk kö-
per hus för fyra miljoner,
men fixar inte skydd som står
i paritet med det värdet.

HANNA BÄCKMAN

ÄLTA BROTT
Det bästa sättet att
undvika inbrott är att
ha en bra samverkan
grannar emellan. Det
har grannarna i Sig-
fridsborgs samfällig-
het i Älta tagit fasta
på.

– Det handlar inte om att
springa runt och vara rädd
eller överdriva, utan om att
skapa trygghet i området, sä-

ger Michael Kaufmann.
Det var han som nyligen

drog igång den inslumrade
grannsamverkan i Sigfrids-
borgs samfällighet, som be-
står av nästan 160 hushåll,
både villor och radhus.

Har skrämt bort tjuvar
Under ett dygn i oktober i år
begicks fem inbrott i närhe-
ten, men Sigfridsborgs sam-
fällighet har varit förskonad.
Kanske beror det på arbetet
med grannsamverkan, tror
Michael Kaufmann.

– Jag har själv skrämt bort
några som jag tror var på väg
att göra inbrott. Jag hörde ett
brak från grannhuset och
gick ut och tittade. Tre per-
soner gick åt olika håll från
huset. Jag ringde polisen och
gick samtidigt runt i området
och letade efter dem. Till slut
tog polisen två av dem på
parkeringen.

Husen ska se bebodda ut
– När jag ser någon jag inte
känner igen i området bru-
kar jag fråga vad de söker, in-

flikar grannen Ingemar Ber-
gman.

Närpolisen fungerar som
en motor i grannsamverkan,
men allra viktigast är att
grannarna hjälper varandra,
förklarar Michael Kauf-
mann.

– Om någon är bortrest
kan man hjälpa till att skotta
deras gång eller klippa deras
gräsmatta. Man försöker gö-
ra så att huset ser bebott ut,
säger han.

HANNA BÄCKMAN

Bostadsinbrotten ökar i regionen

Goda grannar är det bästa mot tjuvar

Michael Kaufmann, Thomas Andersson och Ingemar Berg-
man ingår i grannsamverkan. 

NACKA/VÄRMDÖ BROTT
De senaste två månaderna har ovanligt
många bostadsinbrott inträffat i Nacka och
Värmdö. För att undvika ännu fler efterfrågar
polisen mer grannsamverkan.

Polisen står maktlösa: ”Vi löser i stort sett inga villainbrott”

FOTO: ELISABETH UBBE



Minst 20–30% rabatt på leverantörernas 

gällande rek. ord. priser på produkter 

uppmärkta som byggfynd. Byggfynd 

både ute på lagret och i butiken – kom in 

och se! Här är ett axplock. På vår hemsida 

uppdaterar vi fyndvarorna. Välkommen in 

på www.vitvaruspecialisten.com

Ombyggnad = FYND!

OBS! PRODUKTERNA 
FINNS i SKRIVANDE 

STUND (081128) OCH 
I BEGRÄNSAT ANTAL. 

Reservation för 
slutförsäljning.

VÄLKOMMEN TILL  EN RIKTIG FACKHANDEL  –  ETABLER AD 1961

Hammarby Fabriksväg 25. Tel 08-640 23 00. Öppet måndag–fredag 9–18, lördag 10–15. 

8 min. promenad från Gullmarsplan T-bana. Avfart Hammarby Sjöstad från Södra Länken. 

www.vitvaruspecialisten.com

Extraöppet söndagarna 7 + 14 + 21 + 28 december 11–15.
Reservation för slutförsäljning.

Ränte- och  
betalningsfritt upp till 

Kreditgivare:  
GE Money Bank 

6 mån

TVÄTT ELECTROLUX EWF16780
7 kg, 1600 v, Energiklass 
A+, invertermotor, LCD-
display.

5.990:-

SPIS ELECTROLUX EKC60010
60 cm, vit, glaskeramik. 
Energiklass A, lucklås, 
54 liters ugn, 
230 V och 400 V.

5.490:-

SPIS ELECTROLUX EKC60052
60 cm, vit, glaskeramik. 
Varmluft. Energiklass A, 
lucklås, 400 V.
Svensktillverkad!

6.990:-

MIKRO ELECTROLUX EMS2820S
Silverfärgad, 900 W,
23 liter, snacks-program!

1.790:-

KYLSKÅP VESTEL ELTT507AW
111 liter. HxBxD:
85x50x52 cm.
Energiklass A+.

999:-

UGN ELECTROLUX EBC20G
Kompaktugn. Varmlufts-
ugn. Aluminium.

2.990:- 4.990:-

ESPRESSOMASKIN MIELE 
Rostfri, nespressosystem, cappucci-
natore för skum-
beredning, för 
inbyggnad i 
köksskåp. Från:

9.990:-

INDUKTIONSHÄLL UPO HI6440E
Induktionshäll med 4 
zoner, touchkontroll, 
timer, rostfri list i 
framkant.

4.990:-

KAFFEBRYGGARE 
BOSCH TKA1401
8 koppar/1 liter, 800 W.

150:-

DAMMSUGARE 
BOSCH BSG61600 
1600 W, teleskoprör.

750:-

MATBEREDARE 
BOSCH MCM5512
800 W, skär- och rivskivor 
i rostfritt stål, 2 hastighe-
ter, mixer 1,5 liter.

595:-

DISK SIEMENS SL66T373EU
Helintegrerad, 44dB(A), 
AAA-klassad, extra hög 
86 cm.

7.990:-

MATBEREDARE BOSCH MCM2004
450 W, skär- och rivskivor 
i rostfritt stål, 2 hastig-
heter.

350:-

DISK SMEG LSA6147
Vit, 60 cm bred, 47 dB(A). 
Energiklass A, startför-
dröjning.

2.990:-

DISK SMEG STA8743
Helintegrerad 60 
cm bred, 43 dB(A). 
Energiklass A. Aquastop, 
startfördröjning.

5.990:-

FLÄKT SMEG KSET600
60 cm, vit eller rostfri, 
620 m3/h, 4 hastigheter, 
2 st halogenlampor.

rf 3.390:-
vit 2.990:-

FLÄKT ELECTROLUX EFT60466W
60 cm för skåpmonte-
ring, vit, extremt tyst, 
470 m3/h, kan användas 
med kolfi lter.

2.390:-

INDUKTIONSHÄLL GORENJE INP72
Induktionshäll med 
4 zoner, touchkontroll, 
timer, facettslipad, 
77 cm bred.

6.990:-

INDUKTIONSHÄLL HUSQVARNA 
QHC6501
Induktionshäll med 4 
zoner, stor stekzon med 
booster, Automax, timer.

6.990:-

1.690:–

KITCHEN AID – ARTISAN
Köksmaskin i klassisk design sedan 1937! 
Trygg, kraftfull, slitstark, tystgående och 
väldigt effektiv – hela 5 års garanti på 
motorn! Maskinen levereras  med stor 
rostfri bunke, stänkskydd, ballongvisp, 
flatblandare och degkrok.

5.995:–

ELECTROLUX 

ERGORAPIDO
Både hand- och 
golvdammsugare.
Special edition – 
högblank vit och svart.

JULSPECIAL VÄRDE 2.740 KR!

Vid köp av Artisan så medföljer utan 

kostnad det stora tillbehörspaketet 

innehållande köttkvarn, grönsaks-

skärartillsats samt passertillsats.
Övriga färger i butiken: 1390:–

DAMMSUGARE MIELE S5781 tealitblå
Har det mesta man kan önska sig av en 
dammsugare och dessutom handtag med 
fjärrstyrd reglering, maximal följsamhet och 
parkeringshållare med ”tillofrånkopplare”.

3.690:–

DAMMSUGARE MIELE S5781 litblåli blå DAMMSUGARE MIELE S5281 svart
En dammsugare som innehåller mycket, 
till exempel lite högre maxeffekt 2200 W,
stor aktionsradie 10 m, parkeringshållare 
och ergonomiskt handtag.

2.490:–

DAMMSUGARE MIELE S5281

Mieles 
Carclean-set + 

Microset 
värde 1180 kr 

på köpet!

Mieles 
Carclean-set + 

Microset 
värde 1180 kr 

på köpet!

TVÄTTMASKIN MED ÅNGA 
WHIRLPOOL AWO/D7740
7,5 kg, 1400 varv, Ener-
giklass A+. Kombinerar 
vattentvätt med ånga!

ånga!
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Vernissage 
Visningslägenhet
Strandparken i Älta, torsdagen 4/12 kl.16–19.

Sök Strandparken på www.jm.se

Välkommen på vårt inspirerande lägenhetsvernissage! Mitt i naturen,
20 minuter från Slussen. Och med Ältasjön invid husknuten.

Designföretaget Note med Jon Eliason, känd från bl.a. Roomservice,
och Emma Kruuse har inrett, så du kan få känslan av hur det är att bo 
i Strandparken på riktigt. Se dig omkring, upplev med alla sinnen och 
hör Jon och Emma berätta om sina ideér kring visningslägenheten.

Hitta hit: Stensövägen i Älta. (Sväng in på Almvägen från Ältavägen 
och följ skyltning mot Strandparken JM).

Vi ses!

Nya körvägar för
Värmdöbussar
VÄRMDÖ TRAFIK
Värmdö kommun har
beslutat att tung 
trafik ska förbjudas
på Meitens väg i
Gustavsberg. Från
och med den 8 de-
cember återgår buss-
linjerna 422, 425 och
492 till den linje-
sträckning som gäll-
de för fem år sedan. 

Stationerna Skyttevägen,
Nelsonstigen och Munkmo-
ra kommer inte längre att
trafikeras, istället återinrät-
tas stationen vid Klostervä-
gen.

Att den nygamla körvägen
åter tas i bruk beror på att
busstrafiken orsakat kraftiga

vibrationer i fastigheterna på
Meitens väg och att dessa i sin
tur bildat sprickor i husen. 

– Ändringarna gäller tills
vidare, säger Gisela Poelling-
er på SL och tillägger att det
är olyckligt att det hela skett
med så kort varsel.

Protestlista
Boende i området är kritiska.
De oroar sig över hur den nya
sträckningen kommer att på-
verka traktens äldre som inte
fått tillräckligt mycket tid på
sig att ordna med färdtjänst. 

En protestlista har skapats
för att få tillbaka den gamla
körsträckan.

– Vi som bor här har inte fått
någon information om varför
man gör som man gör. Dessu-
tom har allt hänt så snabbt,
folk har inte fått tid på sig att

reagera, säger Åse Larsson
som bor i Munkmora.

Linje 425X undantaget
– Förändringar innebär alltid
att det finns några som på-
verkas till det sämre, men
förhoppningsvis finns det
andra som påverkas till det
bättre, menar Gisela Poel-
linger. 

Linje 425X är undantaget
det nya förbudet mot tung
trafik och kommer att fort-
sätta trafikera de gamla vä-
garna in till Stockholm i rus-
ningstrafik på morgonen och
tillbaka till Värmdö på efter-
middagen.

NICOLE KLING

nicole.kling@nvp.se

Värmdöbor fick 
vänta på snöplogen

I växeln hade man under för-
ra tisdagen fått ta emot en
hel del upprörda samtal från
hyresgäster.

– Det är många som ring-
er, men vi skottar så fort vi
bara hinner.

Anny Käller, som tar sig

fram med käpp, var inte nöjd
med det beskedet:

– Det har varit känt länge
att det skulle bli snöväder,
så det kan inte ha kommit
som en överraskning. Jag
har inte varit utanför dörren
sedan helgen och har fått

ställa soporna på balkongen.
Lasse Larsson, som är un-

derhållsansvarig på Värmdö
Bostäder, säger att de gjort
allt de kan med snöskott-
ningen. 

– Vi kan inte vara överallt
på samma gång. Vår perso-
nal kämpade konstant och
maskinerna var i full gång.
Men det snöade ju hela tiden
och så fort de var klara på en
plats, så fylldes det snabbt på
med snö igen, säger han.

ANDERS MILDE

Värmdö Bostäder hade under tisdagen fått motta en del reaktioner på utebliven snöskott-
ning. ARKIVFOTO: LARS TEGMAN

VÄRMDÖ ALLMÄNT
Värmdö Bostäder fick under förra veckan en
del arga samtal om utebliven snöröjning.
– Det har inte varit någon skottning eller plog-
ning överhuvudtaget här, sa Anny Käller i
Hästhagen.

Inställda bussar
i snökaoset
VÄRMDÖ All trafik med linje
474 mot Hemmesta var in-
ställd i tisdags på grund av
det problematiska vädret.

– Vi måste kunna garantera
säkerheten på vägarna,
kommenterar Leif Enebrink,
Swebus, omständigheterna.
Gary Baker, Ösbybo, är trött
på att kollektivtrafiken inte
fungerar som den ska. I ett

öppet brev till SL kritiserar
han 474:ans alltför glesa
trafik som innebär att
många passagerare lämnas
kvar vid busshållplatserna
och att de flesta som kom-
mer med får ståplats.

NOTERAT
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SEC ALARM 120
Trådlöst larmsystem

Multifunktions trådlöst plug and play larmsystem med 2 st fjärrkontroller. 

Medföljer 3 trådlösa sensorer för dörrar eller fönster. Batteri drivet. 

Art.Nr : 1081706

Representant från Köning på plats i varuhuset på lördag 6/12.Representant från Köning på plats i varuhuset på lördag 6/12.

Parkering
2 tim gratisparkering i Forum Nackas P-hus.

Vi bjuder på 2 tim till om ni handlar på Media Markt.

Enkel att installera

Dörr-/Fönstersensorer

Stoppa tjuven!

VID-Trans340Kn
Trådlös färgkamera

Mörkerseende med 11 Led lampor, Audio/

videoutgång i mottagaren för anslutning till TV eller 

inspelningsutrustning. Art.Nr: 1076624

Inbyggd mikrofon

Mörkerseende

SEC-APD10
Rörelsedetektor

Rörelsedetektor med automatisk uppringning för 

fast telefoni. Enkel att använda med en 4 siffrig kod. 

Perfekt att larma ett rum/område. Art.Nr: 1043939

Batteridriven

Larm med telefonuppringning
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tioner, kunde centret
nyinvigas.
Seniorcentret, som tidigare
hette Ektorpshemmet, ny-
invigdes med bandklipp-
ning, bubbel, buffé och mu-
sikunderhållning. Men vä-
gen till den uppsluppna in-
vigningen har varit lång och
snårig. 

Redan 2002 började byg-
get planeras, efter ett reno-
veringskrav från Arbetsmil-
jöverket. Om hemmets hygi-
enutrymmen inte byggdes
om skulle man vara tvungen
att stänga. 

Till slut, år 2005, be-
stämdes det att en stor om-
byggnation och moderni-
sering skulle genomföras.
Under tiden var drygt 100
boende tvungna att evaku-
eras till Dalens sjukhus,
Nacka närsjukhus och Bi-
et. 

Evakueringen pågick i ett
och ett halvt år, från våren
2007 till slutet av somma-
ren i år.

– Det var jättetufft under
den tiden. Jag vill ge en elo-

Två män dömda
för stöld och
knarkbrott 
VÄRMDÖ Två män, en 25 år-
ing och en 42-åring från
Norrland dömdes till
skyddstillsyn efter att ha
gjort sig skyldiga till ett an-
tal åtalspunkter däribland
stöld, rattfylleri och narkoti-
kabrott. Båda männen finns
sedan tidigare med i belast-
ningsregistret. De båda ska
genomgå den drogavvänj-
ning som frivården finner
lämplig.

NOTERAT

NACKA
14 NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 2 DECEMBER 2008

25% rabatt på allt i butiken t o m 23 december
Gäller ej beställningsvaror

400 kvm inredning • www.hemboden.se

Minosväg 9, Mölnvik (Bakom Helikopterplattan) tel 574 118 00

I Sickla har det tillverkats saker i över hundra år.
Dieselmotorer, borrar och gruvutrustning. Men varje år
i december händer något förunderligt. Hela kvarteret 
byter skepnad. Det lyser upp, glittrar och känns liksom,
ännu mer gemytligt på något vis. Just nu förbereder vi
oss för julen. Välkommen hit att göra det du också! 

JULKÄNSLA
VARDAGAR TILL

KLOCKAN 20

VARDAGAR 10-20 LÖRDAG 10-17 SÖNDAG 11-17. ICA KVANTUM ALLA DAGAR 8-22, WILLYS MÅNDAG - LÖRDAG 8-21 SÖNDAG 10-21. www.sickla.se

Anna-Greta Westberg, Elinor Lundström   

HENRIKSDAL 
KOMMUNIKATION
En namninsamling
har dragits igång för
att förbättra kommu-
nikationerna till Hen-
riksdalsberget. Upp-
maningen är enkel:
Fixa Henriksdalstrap-
pans värmeslinga. 

NVP har tidigare berättat att
trappans värmeslinga, som
ska hålla de 188 trappstegen
fria från snö och is, är trasig. 
Undertecknarna av protest-
listan, som startades av årets
Nackabo Konstantin Irina,
vill inte behöva invänta
skottning och sandning, utan

vill kunna använda trappan
när som helst på dygnet.

Dessutom kräver de en
hiss eller en bergbana, så att
även de som inte kan ta sig
upp för trappan kan komma
upp på berget, oavsett väder
eller tid på dygnet.

I fredags hade ett 70-tal
personer skrivit under listan
på namninsamling.com.

HANNA BÄCKMAN

I en debattartikel på sidan
46 ger Ingegerd Thorngren,
m, Anders Wennerström, kd,
och Gunilla Grudevall-Steen,
fp, i tekniska nämnden sin
bild av situationen. 

Nyinvigt
senior-
center 
ska skapa
möten

Henriksdalsbor vill ha
snö- och isfri trappa

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

NVP

ge till alla anhöriga för deras
stöd, säger enhetschefen
Carin Bokegård.

Har gett flexibilitet
Samtidigt framhåller hon de
positiva följderna av flyttan-
det.

– Vi har fått en stor flexibi-
litet i arbetssättet. Man mär-
ker det på personalen. Förut
kunde det bli ståhej för små
förändringar, men nu har vi

EKTORP ÄLDRE I ett och ett halvt år evakuerades
över 100 boende från Seniorcenter Ektorp.
Men i torsdags, efter omfattande ombyggna-
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Naprapati - sjukgymnastik - ortopedi - 
  massage - rehabträning - företagshälsovård  

akupunktur - idrottsmedicin - viktkontroll

Tel/Fax: 718 21 53 - 
G:la Värmdöv. 4 - Finntorps C - 

www.montana.se

Hjälper dig mot
rygg-, led- och muskelbesvär
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JULKLAPPSERBJUDANDE!
PRESENTKORT
5 KÖRLEKTIONER Á 50 MIN 2100:-
3 KÖRLEKTIONER Á 50 MIN 1300:-
Ring 08/570 354 02  Idrottsvägen 4, Gustavsberg

Promotion- Vi kan säljhjälpmedel!
Gatupratare,Griffel,Skyltklämmor,Snäppramar,Plastra-
mar, Hylltalare, Priskassetter, Avdelare & Frontare, Hyll-

Märkare, Etiketter, Menyskåp, Rollups, Skylthållare mm.

44, 132 45 Saltsjö-Boo, 
tel: 08-4620031, www.promotionab.com

 och Irmgaard Sunesson bor på Seniorcenter Ektorp och var med under nyinvigningen i torsdags. FOTO: ELISABETH UBBE

Margareta Nygård, 77 år:
– Det gick bra att flytta.

Dalen var alldeles för stort,
men annars var det fint. Att
vara tillbaka här är bara
skönt. Det är mycket trevli-
gare här.

NVP ENKÄT: Hur gick flytten? Vad tycker du om det nya 
hemmet?

Göta Gustafsson, 90 år:
– Den gick bra, men det är

skönt att vara tillbaka. Jag
har bott här i över åtta år.

Sven Eric Roman, 89 år:
– Det var bökigt med flyt-

ten och det var så långa av-
stånd i Dalen. Här har det
blivit snyggare än förut.

lärt oss att lösa problem på
ett annat sätt.

Renoveringen har kostat
sammanlagt 93 miljoner kro-
nor. För den summan har
bland annat ett inom-
hustorg, en kiosk, ett biblio-
tek, ett it-café och ett
klubbrum byggts. Utanför
huset har dessutom en bou-
lebana, trädgård och upplys-
ta promenadvägar gjorts i
ordning.

Tanken är att centret ska
vara en mötesplats inte bara
för de boende, utan för alla
seniorer i området.

– Jag önskar att äldre män-
niskor kan komma hit och
träffa andra, säger Carin Bo-
kegård.

HANNA BÄCKMAN



FISKSÄTRA SOCIALT
Arbetet med en famil-
jecentral i Fisksätra
går framåt, men myck-
et långsamt. I vintras
hoppades Nacka kom-
mun kunna öppna
verksamheten tidigt i
höstas, men enligt den
nya tidtabellen blir det 
uppemot ett år senare.

– Det har varit problem med
ombyggnaden av lokalerna.
Orsaken är att olika verksam-
heter ska sitta i samma loka-
ler och man har olika åsikter
om hur det ska se ut, säger
kommunalråd Eva Öhbom
Ekdahl, m, utan att mer i de-

talj känna till vad det är som
orsakat att arbetet tagit så
mycket längre tid än planerat.

Hon tycker dock att det är
viktigt att förarbetet görs
grundligt, så att resultatet
blir bra.

För dyrt
När så ett arkitektförslag för
ombyggnaden av lokalerna i
Fisksätra centrum presente-
rades förra veckan, visade
sig det förslaget vara alldeles
för dyrt. 

– Det blev ett bakslag att
det var ett så kostsamt för-
slag, men kommunens fas-
tighetsdirektör och Stena
fastigheter ska på en gång tit-
ta på hur det förslaget kan
förändras. De ska vara klara

innan jul, säger Nackas soci-
aldirektör Eva Jobring.

Hon tycker att arbetet med
den nya familjecentralen va-
rit något av den "segaste"
processen hon varit med om
i kommunen. Men ingen av
de inblandade som NVP varit
i kontakt med har kunnat ge
tydliga besked om varför ar-
betet drar ut på tiden.

Maria Elf på Nackas social-
tjänst, som ska vara ansvarig
för familjecentralen, har
dock funnits på plats sedan
september. 

– Vi samarbetar redan med
öppna förskolan och diskute-
rar vilka behov familjerna
har. Vi kommer att fortsätta
samarbeta under våren.

LENNART SPETZ

Birgitta Frejvall
fick lottornas
guldmedalj 
SALTSJÖBADEN
På Svenska lottakårens riks-
stämma förra helgen tillde-
lades Birgitta Frejvall från
Saltsjöbaden Lottornas sto-
ra guldmedalj. Birgitta Frej-
vall, som har jobbat i lotta-
organisationen i större de-
len av sitt liv, får utmärkel-
sen för sitt engagemang i
Saltsjöbadens lottakår. I
prismotiveringen står det
att hon alltid ställer upp och
att hon är ovärderlig för kå-
ren.

NOTERAT
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REA
start

tisdag
2 december

Välkommen!

Saltsjöbaden Centrum • Tel 08-717 59 02 • Öppettider Vard 10-18, Lörd 10-15

SALTSJÖBADEN VÅRD
Vårdföretaget Care-
ma har lagt ner pla-
nerna på en ny vård-
central i Saltsjöbaden. 
Som NVP skrev i våras har
Carema Primärvård haft pla-
ner på att öppna en vård-
central och en barnavårds-
central i Saltsjöbadens sjuk-
hus, där man sedan tidigare
har flera olika verksamheter. 

Vårdcentralen skulle bli
den tredje i området, vid si-
dan om Saltsjöbadens vård-
central vid Tippen och Famil-
jeläkarna, och den andra
som öppnats i Saltsjöbaden
sedan Vårdval Stockholm in-
fördes vid årsskiftet. 

Tanken var att öppna efter

sommaren i år, men konkur-
renssituationen i området
gjorde att man backade. 

– Som läget är nu kommer
vi inte att öppna vare sig vård-
central elller BVC i Saltsjöba-
den, säger Helena Löf på Ca-
rema. 

– Familjeläkarna hann öpp-
na före oss och det finns bara
8 000–9 000 personer i områ-
det. Underlaget är inte stort
nog för tre vårdcentraler.
Skulle inte ni kunna locka
patienter från de andra?

– Det skulle vi säkert, och
landstinget ville att vi skulle
öppna, men konkurrens mel-
lan tre vårdcentraler som tar
patienter från varandra skulle
inte vara bra för patienterna.

LENNART SPETZ

Familjecentralen ska ligga bredvid barna-
vårdscentralen i Fisksätra centrum och
"främja barns hälsa genom tidiga insatser
och genom råd och stöd till föräldrar". 
På familjecentralen ska det i gemensamma
lokaler finnas tillgång till förskollärare,
barnpsykolog, socionom, barnläkare och
ibland barnmorska och barnsjuksköterska. 
Familjecentraler vänder sig till barn upp till
tolv år och deras föräldrar. Oppositionen vill
se centraler även i Orminge och Henriksdal.

När Social- och äldrenämnden i december
förra året beslutade ingå ett avtal med
landstinget om att bygga upp centralen
meddelade landstinget att att man inte
längre kan vara med och dela på kostna-
derna för att anpassa lokalerna. Anledning-
en var Vårdval Stockholm, som säger att
landstinget måste behandla samtliga verk-
samheter konkurrensneutralt. En satsning
på nya lokaler skulle missgynna den som
eventuellt startar en  ny BVC i Fisksätra.

Därför inrättas familjecentralen

Familjesatsning
dröjer i Fisksätra

Carema backar om
tredje vårdcentral 

ARKIVBILD: JENNY FREJING

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

NVP



PRESENTER , EL- OCH BYGGARTIKLAR, HUSGERÅD, LEKSAKER, KLÄDER OCH  MYCKET, MYCKET MERA...ÅÅ ÄPRESENTER EL OCH BYGGARTIKLAR HUSGERÅÅÅD LEKSAKER KLÄÄÄDER OCH M CKET MYCKET MERAPRE ÅÅ ÄPRESENTER EL OCH BYGGARTIKLAR HUSGERÅÅÅD LEKSAKER KLÄÄÄDER OCH MYCKET MYCKET MERA

Värmdö Köpcentrum, bakom ICA Kvantum, Värmdö

Vard 9-19, lörd 9-17, sön, helg 10-17, Tel 08-574 102 50

VANLIG GRANVANLIG GRAN   140:-
KUNGSGRAN     395:-

www.brisak.nu

S OC GG , USG , OC C , CS , OC GG , USG , S , OC C , C

b i kb i k

135135 :-:-StockhStockholmsolms
största sortering avstörsta sortering av
ljusslingor för ute-ljusslingor för ute-
och inomhusbrukoch inomhusbruk
från Konstsmide, Markslöjd  och Star Trading

6969 :-:-

199090

999090

269:-269:-

Vi bjuder på glögg &Vi bjuder på glögg & pepparkakorpepparkakor
fre, lör, sön fram till julfre, lör, sön fram till jul

Plånböcker, Väskor, Pälsmössor, Handskar,
Läderskärp, Skinnplagg, Fårskinnstofflor,
Skinnbyxor Tel. 070-584 10 11

till de flesta eljusstakar
Prisex: 7 armad, 3-pack

MARSCHALL-
HÅLLARE 70 cm

BOLLAR 
med ljus-
slinga och
transfor-
mator
inomhusbruk.

/st

JULGRANSFOT

MARSCHALL

2-pack

Den enda 

BRAND-
SLÄCKARE
du behöver 6 kg. 
Klass A B C
Pulverbrandsläckare.
Finns även 
1 kg och 2 kg.
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Ny rutin vid årsskiftet!
Information till alla kunder med enskilt avlopp 
i Värmdö kommun

Från och med den 1 januari 2009 ska alla kunder 

med enskilt avlopp beställa tömning av slam/ fett via

Kundservice VA och Renhållning på Teknisk produktion.

Mer information finns på hemsidan

www.varmdo.se/Avfall och återvinning.

Kundservice VA och Renhållning

Tel: 08-570 474 00

Fax: 08-570 474 11

E-post: varmdo.vatten-sopor@varmdo.se

Hemsida: www.varmdo.se/Avfall och återvinning

Dagens Husman
till kl 20.00

65:-
inkl dryck och kaffe 

Rätterna lagas efterhand 
endast mos, ris och grytor 

i kantiner. 

30%
Vid medtag av annonsen 
drar vi av 30% på priset

Exempel 
Kycklingspett 

med ris och 3 såser 49:- 
(ord 70:-)

Topplista!
Kebabtallrik 65:-

Kombitallrik med bacon & falukorv 65:-
Korvstroganoff 65:-

Krögarburgare 227g 100% nöt 70:-
Ångbåtsbiff 200g med lökberg 85:-

Strömming med hemlagat mos 65:-
Gourmetrulle med marinerad rostbiff 

och steppsallad 59.-
Sallad från 55:- 

Vårrullar handrullade,
med ris och 3 såser 70:-

Öppet
mån-lör 10-20 sön 11-20

Tel 715 86 50
Sockenvägen 140,
Boo Gård, 200 m från Bovallen

VÄLKOMMEN
TILL NACKAS

NYA MAT-
STÄLLE!

VÄLKOMMEN
TILL NACKAS

NYA MAT-
STÄLLE!

Vi har glutenfritt
Hamburgerbröd
Alltid minst 8 barnmenyer
25-45:-

VÄRMDÖ ALLMÄNT
Värmdös befolk-
ningstillväxt 2008 blir
betydligt blygsam-
mare än beräknat. In-
te minst på grund av
minskat bostadsbyg-
gande.

Vid årets början var progno-
sen att Värmdö innan 2009
skulle passera 38 000 invå-
nare. 

Redan under sommaren

skrevs prognosen ner till 37
590 – men även den siffran
kan bli svår att uppnå.

– Vid den senaste mätning-
en sista september var vi 37
235 invånare, säger Johan
Reuterham, GIS-samordnare
på Värmdö kommun.

Visserligen fortsätter Vär-
mdö att växa men hittills i år
”bara” med knappt 400 invå-
nare, en halvering jämfört
med motsvarande period
förra året. 

Johan Reuterham vill däre-
mot inte helt säkert säga att

det är början på ett trendbrott:
– Det är lite för tidigt att sä-

ga. Men det man kan säga är
att bostadsbyggandet inte
har varit lika stort som tidi-
gare år.
Hur ser det ut inför nästa
år?

– Det är fortfarande under
utredning. Vi håller på att
fråga byggherrar och mäkla-
re nu hur de ser på bostads-
marknaden nästa år.

ANDERS MILDE

VÄRMDÖ EKONOMI
Lågkonjunkturen i
kombination med en
minskad befolknings-
ökning riskerar att
knäcka Värmdös bud-
getreserv. Men osä-
kerhetsfaktorerna är
fortfarande många,
enligt Värmdös eko-
nomichef.

Värmdö har under flera år
brottats med en stor lå-
neskuld. Räknar man in hela
kommunkoncernen uppgår
den till cirka två miljarder
kronor.

Majoriteten har därför tyd-
ligt uttryckt en ambition om
att Värmdös bokslut de kom-
mande åren ska innehålla en
vinst. 

Nu kan planen försvåras på
grund av en vikande konjunk-
tur och ökad arbetslöshet.

Enligt SKL, Sveriges Kom-
muner och Landsting, för-
väntas den minskade syssel-
sättningen i Värmdö nästa år
leda till ett skattebortfall på
5,7 miljoner kronor. 

Därutöver väntas också
Värmdös befolkning växa be-
tydligt mindre än väntat, vil-
ket sammantaget ger ett mi-
nus på 12 miljoner kronor
jämfört med budget. Mi-

nusposten kan radera ut hela
volymreserven i kommunens
budget.

– Man kan väl säga att det
är angeläget att vi har en
del reserver. Skulle den här
reserven i budgeten för-
svinna är det inte bra.
Framförallt på grund av att
det är en så stor osäkerhet
kring konjunkturen framö-
ver, säger ekonomichef
Hans Ivarsson.

Återhållsamhet viktigt
Sänkta arbetsgivaravgifter
förväntas dock lindra bortfal-
let med nära hälften, och än
så länge ser Ivarsson ingen
anledning att skriva ner det

Kraftigt minskad 
befolkningsökning

Konjunkturen pr
Stor osäkerhet om kommunens budgetreserv   
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LISTA DIG NU!
- bara 500 platser kvar
SICKLA HÄLSOCENTER VÄLKOMNAR DIG 

- men snart sätter vi stopp för
fler listade personer.

Sickla Hälsocenter är en privat 

vårdcentral i Stockholms mest 

expansiva område som

öppnade 2003 och har

sedan starten vuxit från

cirka 3500 till idag 9500 listade 

personer. Vi har avtal med 

Stockholms läns landsting. 

VI UTVIDGAR NU VÅR VERKSAMHET 

MED YTTERLIGARE EN LÄKARE SAMT 

EN BVC-SKÖTERSKA.

Vi betonar personlig service med god tillgäng-

lighet och läkarkontinuitet för våra patienter. 

Personalgruppen är närmast oförändrad med 

den vi hade från starten förutom de nya som 

tillkommit i takt med att vi expanderat. 

Vi vill dock fortsätta att se vår litenhet 
som vår storhet och har nu för avsikt att sätta stopp vid 
10 000 listade patienter, därefter upprättas kölista.

Förutom traditionell husläkarverksamhet med 5 läkare, 4 distriktssköterskor,
4 undersköterskor och en kurator bedriver vi även hemsjukvård samt kommer
att öppna BVC i början av nästa år. Vid Stockholms läns landstings senaste
oberoende kvalitetsundersökningen var 97% av våra patienter nöjda med tele-
fontillgängligheten och hos oss svarar alltid en personlig röst!

Läkare sökes
Sickla Hälsocenter söker en specialist i allmänmedicin alt. 

leg läk. med intresse för allmänmedicin.

Tjänstgöringsgrad och tillträde enligt överenskommelse.

BVC-sköterska sökes
Sickla Hälsocenter söker erfaren BVC-sköterska som kan vara med och

bygga upp en BVC-mottagning i Stockholms mest expanderande område

med mycket barn med start februari/mars 2009.

Tjänstgöringsgrad minst halvtid.

För mer information kontakta:
Göran Murvall, distriktsläkare, tel. 073-688 42 07, 
goran.murvall@sicklahalsocenter.se

Per Udén, distriktsläkare, tel. 073-688 42 09, 
per.uden@sicklahalsocenter.se

Adress: Planiavägen 5, 131 34 Nacka,  “Atlashuset”

Öppettider: Vardagar 8-17. Tel 556 744 00, Fax 556 744 01

För tidsbokning och rådgivning: 556 744 02

Ring nu eller kom förbi om du vill ha en av de 500 plat-

ser vi har kvar. Läs gärna mer på vår hemsida www.sicklahalsocenter.se

där du även kan ladda hem en listningsblankett.

VÄRMDÖ FRITID
Värmdö låg täckt av
årets första snö till
barnens stora förtjus-
ning. Snöbollskast-
ning, stjärtlappsåk-
ning och tillverkning
av snöskulpturer var
några av rastens akti-
viteter på Idunskolan
i Gustavsberg. 

Snön knarrar under skorna
och Idunskolan är vit av kram-
vänlig snö. Det är en perfekt
dag för snöbollskrig och det är
precis vad barnen här har. 

Det har blivit tillåtet
med snöbollskrig uppe på
bandyplanen.  

– Innan har vi bara fått ha
det en gång om året men nu
får vi ha det hela tiden, säger
Josefin Sundlöf som går i
5–6:an. 

Några barn sitter och byg-
ger en borg som skyddsmur.
Snöbollskrigarna slänger sig
på läraren Karl Svantesson
som ligger på marken med
mössan full av snö. 

– Det bästa med snön är att
man landar mjukt, säger Karl
Svantesson. 

På Idunskolan är de utom-
hus mycket och Karl är med
och leker med eleverna på
varje rast. 

Största snögubben?
John Månsson och Erik Jilde-
teg från 1-2: an rullar en stor
boll tillsammans med Johan-
na Ifver från 5-6: an. Det ska
bli underkroppen på en snö-
gubbe. De kämpar med den
uppför backen pustande och
stönande.

– Vi klarar det eller hur?
säger Erik.  

– Det här kanske blir värl-
dens största snögubbe, säger
John glatt. 

Fler barn kommer för att
hjälpa till. 

– Jag har längtat efter
snön, men på nyheterna sa
de att snön skulle smälta
bort, säger Johanna.

Hon tycker att vintern är

den roligaste årstiden.  
– Snön är som en jätteleksak

som man kan göra hundratals
snögrejsimojser av och så kan
man kasta snö på varandra, sä-
ger Johanna när hon sitter i
snön och gör änglaben. 

”Alla årstider har något”
På stjärtlappar i glada färger
och med hjälmar på huvudet
flyger barnen ner längs med
klippan som numer blivit
pulkabacke. 

– Alla årstider har något
speciellt, säger Ronica Marké
som går i 5-6: an och fortsät-
ter:

– På våren kvittrar fåglar-
na, på sommaren kan man
bada, på hösten kan man
slänga sig i löven och på vin-
tern är det snö. 

Klockan ringer och barnen
springer in på lektion. Några
eftersläntrare står kvar och
slänger de sista snöbollarna
på varandra. 

Erik vill inte gå in på lek-
tionen. Han lägger sig med
näsan ner mot snön.

– Jag ska göra en gömma,
säger han. 

NADIA ENEDAHL

NVP I SAMARBETE MED 

TOLLARE FOLKHÖGSKOLA

budgeterade resultatet på 25
miljoner i vinst nästa år.

– Det resultatet står sig
fortfarande, säger han.

Men osäkerhetsfaktorerna
är fortfarande många, tycker
Hans Ivarsson. Till 2010 för-
väntas skattebortfallet bli
ännu större, något som ytter-
ligare ökar värdet av att ha
reserver.
Finns det en risk som du ser

det att Värmdös låneskuld
kan byggas på istället för
att minska till 2010?

– Vårt förslag är att vi ska
göra två saker: Dels plocka in
pengar från sänkta arbetsgi-
varavgifter, men sen finns det
också en återremiss när det
gäller investeringar på fastig-
heter. Där har fullmäktige än-
nu inte tagit något beslut. Jag
tror att vi måste vara återhåll-

samma och mycket vaksamt
följa utvecklingen.
Finns det några specifika
nybyggnationer som du
tror kan få vänta?

– Det kommer nog att dis-
kuteras kring nyåret. Men
just i dag kan jag inte peka ut
något specifikt projekt.

ANDERS MILDE

anders.milde@nvp.se

essar Värmdö
  de kommande åren

”Snön
är en 
jätte-
leksak”

Ovan: Linnéa Arlestrand och Cecilia Gränge från 5-6:an på
Idunskolan bygger en snöhäst som påbörjades redan på da-
gens första rast. Nedan: Snöbollskrig på lunchrasten. Befin-
ner man sig på bandyplanen är risken stor att man får en
snöboll i nacken. ”Det är roligt att vi har ett ställe där vi får
kasta snöbollar”, säger Josefin Sundlöf (i vinröd mössa). 

FOTO: SANDRA PERSSON
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DEC
2008
BIBLIOTEK FORUM NACKA
2/12 kl 15–16: HANDLÄGGARE besvarar frågor kring barnomsorg och skola. 
4/12 kl 13–15: SENIORSURF - tema: SeniorNet
4/12 & 11/12 kl 17: ADVOKATJOUR
6/12 kl 13–14.30: Pysselverkstad, SMÅTING - sy små saker
8/12–6/1: Utställning, EKTORP 110 ÅR - foto 
9/12 kl 13.30–15: HANDLÄGGARE besvarar dina frågor om äldreomsorgen. 
15/12 kl 17: SAMTAL OM POESI - Gudrun Hagliden, med Nacka Poetiska Sällskap.
13/12 kl 13–14.30: Pysselverkstad, ÄNGLAR FINNS - garn, glitter, papper m.m.
Måndagar kl 10 och 10.30: SAGOSTUND
Tisdagar kl 12: BOKTOLVAN - personalen presenterar böcker. 
Onsdagar 15–17: LÄXHJÄLP - i samarbete med Röda Korset.
BIBLIOTEKSCAFÉET serverar KRAV-märkt kaffe, te och god mat. 

BIBLIOTEK FISKSÄTRA
4/12 kl 13: YOHANNES GEBREGEORGIS 
- Etiopisk barnboksförfattare. Programmet på Amhariska.
6/12 kl 11–16: JULMARKNAD - musik, julpresenter m.m.
1–20/12: ABRAHAMS BARNS JULKRUBBA
13/12–10/1: Utställning, MÖNSTERARKIV/FS - Kim Rosendahl

BIBLIOTEK ORMINGE
• Bästa julklappen: BOOBOKEN 390:-
• ABRAHAMS BARNS JULKRUBBA
• JULLOV MED FILM OCH PÄRLPYSSEL
6/12 kl 13-14: INGRID EKLUND-EK - talpedagog, hur
man kan stimulera barn att uttala språkljuden rätt.
10/12 kl 13-16: SENIORSURF
1–21/12: Utställningar, DRÖMSKOLAN I LEGO - klass 7, Vittra Saltsjö-Boo
FÖRKLÄDEN FLYGER I VINDEN - Gudrun Hagliden, egna sydda förkläden.
Måndagar kl 13-16: INNOVATIONSRÅDGIVNING med Vilma Mori
Måndagar kl 17-19: SCHACK
Tisdagar kl 15-17: LÄXHJÄLP

BIBLIOTEK SALTSJÖBADEN
3/12 kl 13–16: SENIORSURF
- individuell hjälp att söka på nätet. Drop in.
10/12 kl 19: BOKCIRKEL - vi tipsar varandra om böcker.
t.o.m 9/1: Utställning, FRÄCK YTA - Pia Fisher och Ruth 
McNaughton, djärva mönster med nya uttryck på papper.

BIBLIOTEK ÄLTA
10/12 kl 15–18: JULPYSSEL
11/12 kl 9.30: SAGOSTUND
12/12 kl 10: SAGOSTUND Obs! Älta öppna förskola
16/12 kl 13: BEBISBOKPRAT Obs! Älta öppna förskola
8/12–27/12: Utställning, INGRID VON GEGERFELT - måleri
29/12–31/1: Utställning, MOMINA BIBI - textilier
Torsdagar kl 14: LÄS & SAMTALSSTUND Obs! På äldreboendet i Älta centrum
Pågår: INTERNETKURSER för seniorer, kontakta Älta bibliotek

Med reservation för ändringar. För öppettider och kontaktuppgifter se www.nacka.se/bibliotek

www.nacka.se/bibliotek

Cremona anlitades av Peab
2006 för att rita konstruktio-
nen till bostadshusen i Ham-
marby Sjöstad. Eftersom Peab
aldrig samarbetat med bygg-
företaget tidigare begärde de
in externa konsulter som
granskade konstruktionen en
extra gång. Med facit i hand
är Erik Åredal, arbetschef på
Peab, glad att extra gransk-
ningsåtgärder sattes in.

– Vi upptäckte att stålkon-
struktionen och andra bä-
rande delar var underdimen-
sionerade och alldeles för
svaga. Det är allvarliga kon-
struktionsfel som kunnat få
fruktansvärda konsekven-
ser, säger han.

Klena och feldimensione-
rade balkar var orsaken till
olyckan i Kista i somras där
en byggarbetare omkom och
två personer skadades.

Erik Åredal berättar att

misstanken om att något kun-
de vara fel med konstruktio-
nen växte fram med tiden. 

– Vi hade inte jobbat med
Cremona tidigare och en ex-
tra granskning är något vi
normalt inte gör om vi känner
oss trygga med konsulten.

Mångmiljonbelopp
Felen och bristerna i bostads-
kvarteret Böljan 4 i Hammar-
by Sjöstad som ska bestå av
två hus med sammanlagt 80
lägenheter har gjort att kost-
naderna eskalerat med mång-
miljonbelopp. 

Bygget har försenats och de
delar Cremona ritat har fått ri-
vas upp och byggas om. Nu
står däremot huset snart fär-
digt och alla fel ska vara åt-
gärdade. Peab ska nu kräva
ekonomisk ersättning av
byggföretaget. 

– Vi planerar att stämma

dem på fem miljoner, säger
Erik Åredal.

Cremona med huvudkon-
tor i Örebro väljer att varken
kommentera konstruktions-
felen eller stämningsansökan.

– Nej, det gör vi inte. Det är
den linjen vi kör på, säger  ar-
betschefen för projektet i
Hammarby Sjöstad. 

Bärande delar
Cremona misstänks för slarv
på fler ställen i Stockholm.
Bostadsbolaget Stockholms-
hem upptäckte allvarliga fel i
ritningarna till ett bostads-
projekt i Liljeholmen där bä-
rande delar helt saknades i
byggskisserna. 

Enligt Cremona är företaget
inte inblandade i fler byggpro-
jekt i Nacka och Värmdö.

Polisen har tillsatt en ut-
redning för raset i Kista Gal-
leria. Fyra personer i Cremo-
na och en anställd vid bygg-
företaget Ruuki riskerar att
åtalas för vållande till an-
nans död och vållande till
kroppsskada. 

GUSTAV GRÄNDEBY

NACKA BOENDE
Byggföretaget Cremona som misstänks ha
vållat bygg- och dödsraset i Kista Galleria
stäms nu även av byggentreprenören Peab.
Orsaken är att byggföretaget gjort snarlika fel
på bostadshus i Hammarby Sjöstad.

Allvarliga byggfel
upptäcktes 
i bostadshus

Ritningarna till bostadshus i området Böljan i Hammarby sjöstad innehöll flera fel, enligt Peab.
Men allt ska vara åtgärdat i det hus som nu står färdigt. FOTO: ELISABETH UBBE



Grattis!

Här handlar du i en
Svanmärkt butik!
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Hallå nackabo!

NACKA KOMMUN • 131 81 NACKA • TFN 08-718 80 00 
FAX 08-718 91 15 • E-POST: nacka.kommun@nacka.se • www.nacka.se 

Nya nacka.se – bättre för dig
Nu lanserar vi nya nacka.se!
Den nya webbplatsen har

många fördelar för dig som användare. Inne-
hållet är mer överskådligt och det är lättare
att hitta informationen. Vid behov kan du
ställa frågor till vår medborgarassistent Julia
så hjälper hon dig till rätt sida.

Andra nyheter är att vi har gjort det enk-
lare att prenumerera på nyheter och att det

nu finns särskilda ingångar för dig som är
anordnare, journalist, föreningsledare och
turist.

Vi hoppas att du vill bekanta dig med nya
nacka.se och vi vill gärna veta vad du tycker!
Publika datorer finns på biblioteken och i
stadshusets reception.

Välkommen!

Så här fungerar snöröjningen
Under perioden 15 oktober
till 15 april finns beredskap

för att ploga och halkbekämpa Nacka kom-
muns bil-, gång och cykelvägnät.

Snöröjning påbörjas normalt då 5 cm snö
eller 3 cm blötsnö fallit. De större vägarna
halkbekämpas med salt ned till en tempe-
ratur av minus 5 grader. När det är kallare

används sand. Övriga vägar och gång- och
cykelvägar sandas.

Alla fordon som snöröjer på vägarna är ut-
rustade med en GPS-sändare, vilket gör det
möjligt att följa arbetet med snöröjning och
halkbekämpning via en karta på nacka.se.
Kartan visar åtgärder som gjorts de senaste
8–24 timmarna och uppdateras varje kvart.
Läs mer på www.nacka.se

Broschyr inför skolval
Du som ska välja förskole- 
klass, grundskola eller fritids-

hem till ditt barn inför läsåret 2009/2010 får
snart hem en broshyr i din brevlåda. Ta hjälp
av broschyren när du gör skolvalet den 12–31
januari.

Skolvalet gäller elever som ska börja i:
• förskoleklass
• skolår 1 (om barnet inte går i förskoleklass)
• skolår 4 och 7 (om barnets skola inte om

fattar dessa skolår)
• de som önskar välja ny skola.

NACKA KOMMUNIKATION
Det blir inget beslut
om Saltsjöbanans
framtid på SL:s styrel-
semöte den här veck-
an. I stället presente-
rar tjänstemännen yt-
terligare underlag för
politikerna. 

– De tre ordförandena i sty-
relsen har diskuterat Saltsjö-
banan på ett presidiemöte
och alla partier är funder-
samma över hur vi ska gå vi-
dare, sade Lars Dahlberg, s,
andre vice ordförande i SL:s
styrelse, förra veckan.

På tisdagen den här veck-
an får han och den övriga
styrelsen en lägesrapport
från SL:s tjänstemän om hur
Saltsjöbanan kan fungera i
framtiden.

– Vi har tittat på olika alter-
nativ där man kopplar ihop
tvärbanan och Saltsjöbanan i
Sickla och fortsätter mot
Slussen med buss. Men vi har
också tittat på lösningar med
spårtrafik till Slussen, men

som inte är så dyra som hu-
vudalternativet, sade Björn
Holmberg, SL:s stabschef.

– Vi vill hitta en lösning
som alla, också Nacka, är
nöjda med. Annars har vi in-
gen anledning att köra nå-
gon trafik, säger han.

Sickla som knutpunkt
Saltsjöbanans framtid be-
handlas inte som något be-
slutsärende, men ett beslut
behöver fattas senast i början
av nästa år, tror Lars Dahl-
berg, som står fast vid att
Saltsjöbanan måste angöra
Slussen. 

– Vi måste hitta lösningar
för det. 

S diskuterar frågan brett
och har nu ett nytt förslag
om hur banan kan se ut i
framtiden.

– Det känns inte självklart
att göra om banan till tvärba-
nestandard. Vi skulle i stället
vilja behålla dagens stan-
dard så att banan kan trafike-
ras med moderna tunnelba-
nevagnar. Och tvärbanan
kan dras till Sickla så att man

skapar en knutpunkt mellan
tvärbanan och Saltsjöbanan
där i stället för vid Lugnet,
säger Lars Dahlberg. 

Tvärbanan skulle i ett se-
nare skede kunna fortsätta
till Södermalm, men inte till
Slussen.

– SL vill stänga av banan
under lång tid under arbete-
na. Vi vill att arbetet sker i
etapper så att man kan öpp-
na en förbindelse från Sickla
till Gullmarsplan tidigare,
säger Lars Dahlberg. 

Lennart Rhodin, fp, förste
vice ordförande i SL:s styrel-
se, hoppas den här veckan få
svar på en rad frågor som in-
te varit tillräckligt belysta ti-
digare under hösten:

– Och tillståndet för Dan-
viksbron bestämmer hur
snart vi måste hitta en lös-
ning. Har vi ett, tre eller fem
år på oss? Vi vill hitta en så
bra lösning som möjligt.

Enligt moderaternas pres-
sekreterare hade m förra
veckan inga kommentarer
kring Saltsjöbanan.

LENNART SPETZ

lennart.spetz@nvp.se

Beslut om
Saltsjöbanans
framtid dröjer

Nya p-platser vid
infarter föreslås
SALTSJÖ-BOO Nacka kom-
mun har tagit fram tre för-
slag på platser för nya in-
fartsparkeringar i Saltsjö-
Boo, eftersom de befintliga
platserna i Orminge
centrum och Björknäs
centrum inte räcker till. 

Nu föreslås parkerings-
platser vid skogsområdet
mellan Hasseluddsvägen

och Myrsjöskolan, och vid
grönområdet mellan Skar-
pövägen, Ormingeringen
och Snickarvägen. 

Dessutom undersöker
kommunen en utbyggnad av
infartsparkeringen vid
Solsunda i Skuruområdet. 

Man mötte tre
inbrottstjuvar
NACKA Vid 16-tiden i mån-
dags mötte en Nackabo, i sin

trappuppgång på Henriks-
dalsvägen, tre män som han
misstänkte var inbrottstju-
var – en av männen bar
nämligen en kofot. 

Senare visade det sig även
att de med all säkerhet för-
sökt att bryta upp en av lä-
genhetsdörrarna i huset. 

Polisen har undersökt den
berörda lägenheten, men
vet ännu inte om något har
stulits, eftersom personen
som bor i den är bortrest.   

NOTERAT

På tisdagen den här veckan får styrelsen en lägesrapport från SL:s tjänstemän om hur
Saltsjöbanan kan fungera i framtiden. ARKIVFOTO: LARS TEGMAN
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Veronica Ericson, Kerstin Robertsson, Birgit Lében, Therese Berg och Micki Wincent vill starta
ett härbärge för hemlösa, med både säng- och matplatser. FOTO: ELISABETH UBBE

De vill ge hemlösa
en hjälpande hand
ORMINGE SOCIALT
En säng, ett mål mat
och en skjuts tillbaka
in i en mer ordnad
tillvaro. Det vill de
sex eldsjälarna
bakom projektet Väl-
kommen hem erbju-
da de hemlösa.

De träffades på ett familjelä-
ger på Barnens Ö och märkte
direkt att de hittat sina geli-
kar. Tillsammans vill nu Bir-
git Lében, Kerstin Roberts-
son, Therese Berg, Micki
Wincent, Veronica Ericson
och Johannes Robertsson gö-
ra en insats för de hemlösa,
genom att starta ett härbär-
ge i Stockholm.

Under hösten har gänget
träffats hemma hos Therese

Berg i Orminge för att plane-
ra projektet, som fått namnet
Välkommen hem.

De har letat lokaler inne i
Stockholm och skickat
mängder med brev till olika
företag, myndigheter och de-
partement. Några har nap-
pat och skänkt saker som kan
vara bra att ha i härbärget.

Möjlighet till aktiviteter
Tanken är att härbärget ska
ha ett antal sängplatser, ett
matrum, ett akutrum och att
det ska finnas möjlighet till
vissa aktiviteter, som att sitta
vid en dator eller titta på tv.
De hemlösa ska få de verktyg
som behövs för att komma ur
hemlösheten.

– Det ska fungera som
hjälp till självhjälp, säger
Kerstin Robertsson.

– Det handlar om att de

hemlösa ska få tillbaka själv-
förtroendet, så att de får mer
att leva för, säger Veronica
Ericson.

”Vi vill göra skillnad”
Men ännu är projektet i sin
linda, och gruppen hoppas få
fler engagerade personer
knutna till sig.

– Man kan sitta och kla-
ga och inte göra något
själv. Men nu vill vi försö-
ka göra skillnad, säger
Micki Wincent.

HANNA BÄCKMAN

hanna.backman@nvp.se

Fotnot: En hemsida om
projektet öppnar nu i dagar-
na. Mer informaton finns än
så länge på bloggadressen
harbarget.blogg.se 

SE
ALLT OM OSS PÅ

WWW
KINDWALLS

SE
Bränsleförbrukning blandad körning 4,5-6,4 l/100 km. Koldioxidutsläpp,
CO2 119-152 g/km. Kan ej kombineras med andra kampanjer eller rabatter.

K-pkt = Rikligt utrustad med parksensor, klimat-
anläggning, elhissar, regnsensor med mera.

Sätra Murmästarv 1 Barkarby Veddestav 2 Mån-Fre 9-18 Lör-Sön 11-16 08-795 05 00

I takt med att Kia ökar mest i Sverige, minskar snabbt 
vårt parti om 50 Kia Cee’d till rejält bra priser. Vi erbjuder
dig dessutom 5,95% ränta på dessa utvalda nettopris-
satta bilar. Skynda och fynda!

REG.NR: MODELL: FÄRG:                    ORD PRIS:      NETTOPRIS:
HMR 843 EX 5d HR Röd 153.900:- 135.900:-
HMR 825 EX 5d K-pkt HR Röd 160.900:- 142.900:-
MLH 680 EX 5d K-pkt  HR Röd 160.900:- 142.900:-
RKN 123 EX Kombi HR Röd 160.900:- 142.900:-
RLL 653 EX Kombi Sv metallic 165.100:- 146.900:-
GXC 867 EX Kombi Grå metallic 165.100:- 146.900:-
OSR 609 EX Kombi Grå metallic 165.100:- 146.900:-
SÅLD EX Kombi Beige metallic 165.100:- 146.900:-
SÅLD EX Kombi Silver metallic 165.100:- 146.900:-
AZF 894 CRDi ECO 5d HR Röd 166.900:- 148.900:-
GMK 660 EX  K-pkt Aut Vit 170.900:- 152.900:-
GMK 801 EX Kombi Aut  Vit  170.900:- 152.900:-
SÅLD CRDi ECO 5d Sv metallic 171.100:- 152.900:-
GYE 980 CRDi ECO 5d Blå metallic 171.100:- 152.900:-
SÅLD CRDi ECO 5d Grå metallic 171.100:- 152.900:-
SÅLD CRDi ECO 5d Silver metallic 171.100:- 152.900:-
GXC 631 EX Kombi K-pkt Svart metallic 172.100:- 153.900:-
GXD 210 EX Kombi K-pkt Svart metallic 172.100:- 153.900:-
GZL 829 EX Kombi K-pkt Silver metallic 172.100:- 153.900:-
KLN 423 EX Kombi K-pkt Silver metallic 172.100:- 153.900:-
SÅLD EX Kombi K-pkt Blå metallic 172.100:- 153.200:-
FXU 314 CRDi EX 5d Blå metallic 173.100:- 154.900:-
PYB 693 CRDi EX 5d Beige metallic 173.100:- 154.900:-
MXT 253 CRDi ECO K-pkt 5d HR Röd 173.900:- 154.900:-
HDS 677 CRDi ECO K-pkt Vit 173.900:- 154.900:-
OSZ 579 EX Aut K-pkt Silver metallic 175.100:- 155.900:-
BME 617 EX Aut SW Svart metallic 175.100:- 155.900:-
SÅLD EX Aut SW Grå metallic 175.100:- 155.900:-
GCY 182 EX Aut SW Silver metallic 175.100:- 155.900:-
SÅLD CRDi ECO K-pkt Svart metallic 178.100:- 158.900:-
SÅLD CRDi ECO K-pkt Blå metallic 178.100:- 158.900:-
SÅLD CRDi ECO K-pkt Grå metallic 178.100:- 158.900:-
SÅLD CRDi ECO K-pkt Beige metallic 178.100:- 158.900:-
SÅLD CRDi ECO K-pkt Silver metallic 178.100:- 158.900:-
DCW 991 CRDi EX K-pkt SW HR Röd 185.900:- 165.900:-
GYE 718 CRDi EX K-pkt SW Vit 185.900:- 165.900:-
SÅLD CRDi EX K-pkt SW Svart metallic 190.100:- 169.900:-
TRL 501 CRDi EX K-pkt SW Svart metallic 190.100:- 169.900:-
HDT 219 CRDi EX K-pkt SW Blå metallic 190.100:- 169.900:-
HDT 223 CRDi EX K-pkt SW Grå metallic 190.100:- 169.900:-
HDT 363 CRDi EX K-pkt SW Grå metallic 190.100:- 169.900:-
JME 673 CRDi EX K-pkt SW Grå metallic 190.100:- 169.900:-
MMC 342 CRDi EX K-pkt SW Silver metallic 190.100:- 169.900:-
SÅLD CRDi EX K-pkt SW Silver metallic 190.100:- 169.900:-
GYE 696 CRDi EX K-pkt SW Blå metallic 190.100:- 169.900:-
SÅLD CRDi Aut K-pkt SW Svart metallic 200.100:- 178.900:-
JLO 238 CRDi Aut K-pkt SW Svart metallic 200.100:- 178.900:-
SÅLD CRDi Aut K-pkt SW Grå metallic 200.100:- 178.900:-
LKT 110 CRDi Aut K-pkt SW Beige metallic 200.100:- 178.900:-
KLC 859 CRDi Aut K-pkt SW Silver metallic 200.100:- 178.900:-

ECO-BILARNA

ÄVEN MED

10.000:-
MILJÖRABATT

MÄNGD-
RABATT!

Nyheter

Sickla Köpkvarter HC-huset i Veddesta
www.tygvaruhuset.se

Lys upp ditt fönster med en ny gardin

Nu har vi fått in nya färdigsydda paneler, 

längder och kappor

Ta med annonsen så får du

10% på våra färdigpack
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– Ibland går jag till Dieselverkstaden
bara för att läsa en bok och ta en latte.
Ibland blir det slöjd.

www.dieselverkstaden.se   

MS 390 nu 4.990:-
2 kedjor på köpet! 
Ord. pris 5.590:-

Spara 1.000:-

Håll värmen uppe med STIHL...

Erbjudandet gäller 1 oktober - 31 december 2008.

Mölnvik S, Orions väg 1 (bakom Rusta) • Tel. 08-570 222 17

Jag klär om dina möbler 
med noggrannhet och omsorg

Försäljning av kvalitétstyger. Transport kan ordnas. Tel 070-245 99 75, Enskede

w w w. b i r g i t t a w e l l e . s e

ANSELLS
H U S H Å L L S M A S K I N E R
Värmdövägen 613 • Björknäs Centrum

tel 715 43 77

SERVICE OCH VERKSTAD

OBS! Ny adressBÄST PÅ BEG!
Beg. vitvaror i nyskick med
garanti. Även nyförsäljning.

ÖPPET:
Mån-Tors
10-18

Fre

10-1730

som motverkar snarkljud
genom att dämpa vi-
brationerna i vävna-
den i gom och svalg.
– Jag sprayar innan 

jag går och lägger
mig och sover nu
tyst och lugnt hela
natten. Det funge-
rar jättebra – och nu
är vi ju två som får 
sova ut! säger Kurt. 

Hustrun Monica  instämmer
och tvekar inte att rekom-
mendera Zedopor till andra
snarkare. Och till deras
makar, inte minst!

Snarkfria 
nätter för Kurt 
och Monica

Kurt provade nya Zedopor

– Jag har haft problem med 
snarkningar i många år och 
ofta sovit dåligt, särskilt när
jag sover på rygg. Något 
som väl också påverkats av
att jag varit lite överviktig, 
säger Kurt. Det 
har varit jobbigt 
eftersom jag behö-
ver stiga upp tidigt
om morgonen och 
aldrig känt mig
riktigt utvilad. Och 
faktum är att min 
fru Monica nog lidit 
lika mycket som
jag, fortsätter Kurt.

Ny snarkspray lösningen
Genom en god vän fick Kurt
möjlighet att prova Zedopor,
en snarkdämpande spray

ANNONS

Medica Nord · Konsumentkontakt 036-387470

Äntligen snarkfria nätter,
säger Kurt och Monica Gustafsson

För lantbrevbärare Kurt
Gustavsson och hans
fru Monica har det varit 
si och så med sömnen 
i många år på grund av
Kurts snarkning. Men när 
Kurt provade Zedopor, en 
ny snarkdämpande spray,
blev förändringen i det
närmaste total.

ZEDOPOR FINNS I ALLA HÄLSOBUTIKER.

Fakta Zedopor Motverkar snarkljud genom att fukta slemhin-
norna i svalg och gom. Luftflödet underlättas, vibrationerna 
minskar och snarkljudet dämpas. 

Blir du inte nöjd med Zedopor får du pengarna tillbaka.

VÄRMDÖ POLITIK
”Tvångsprivatisering-
en” av äldreboendet
som ska öppna i
Ljung väcker känslor.
På initiativ av PRO
och Kommunal arran-
gerades i förra veck-
an en protestaktion
mot beslutet. 

Politiker möttes av demon-
stranter utanför Gustavs-
bergsteatern under ons-
dagskvällen innan fullmäkti-
gemötet. Syftet med mani-
festationen var att samla in
namnunderskrifter mot pri-
vatiseringen och att få fram-
föra sin kritik direkt till poli-
tikerna.  

Käte Fransson, ordförande
för Kommunal i Värmdö, är
emot alliansens beslut att
privata vårdföretag fått en-
samrätt på att upphandla
Hemmestahöjdens service-
hus.

– Jag tycker inte att vård
och omsorg överhuvudtaget
ska skötas av vinstdrivande
företag. Vinsten ska investe-

ras i verksamheten, inte läg-
gas i någons ficka, säger
hon. 

Oro för kvalitén
När äldreboendet läggs ner
ersätts det med ett nytt vård-
boende i Ljung som ska öpp-
na till hösten nästa år. Att
driften ska ske i privat regi
oroar de demonstrerande

undersköterskorna Erika
Kull-Andersson och Maria
Lundholm som arbetar på
äldreboendet.

– Vi känner först och
främst för de som bor på
servicehuset. Jag tycker att
kvaliteten ska sättas i första
rummet, därför är det
märkligt att kommunen in-
te ens ges någon chans att

lägga anbud på det nya bo-
endet, säger Erika Kull-An-
dersson.

För personalen innebär
upphandlingen att de garan-
teras ett års jobb av den nya
arbetsgivaren.  Men kollegan
Maria Lundholm är oroad
över systemskiftet.  

– Därefter tror jag att det
kommer bli nedskärningar i
personalen, säger hon.

Ska ge mångfald
NVP skrev förra veckan att
protestlistorna skulle räckas
över till politikerna efter da-
gens manifestation. Men Kä-
te Fransson berättar att pla-
nerna ändrats.

– Vi kommer att överläm-
na dem till politikerna i bör-
jan av nästa år i stället. 

Den politiska majoritetens
beslut att slussa in en privat
aktör i Värmdös totalt fyra
äldreboende motiveras med
ökad valfrihet och mångfald
för invånarna. 

GUSTAV GRÄNDEBY

VÄRMDÖ POLITIK
I förra veckan sa
kommunfullmäktige
ja till Lars-Erik Alver-
sjö som ny kommun-
styrelseordförande
för Värmdö.
Lars-Erik Alversjö, m, som ef-
terträder Jonas Nilsson kom-
mer dock formellt först att till-
träda posten den första janu-
ari.  

– Det kommer att bli ett
hårt men framförallt spän-
nande arbete jag har framför
mig, säger han till NVP.

Att det kan bli tufft att ta
över som alliansledare efter
de interna striderna och den
allmänna kritiken som rik-
tats mot majoriteten vill han
inte medge. 

– Så farlig tycker jag inte si-
tuationen varit. Vi har produ-
cerat mycket under de här två
åren och oppositionen har
överdrivit kaoset. Däremot är
det synd att jag tillträder mitt
i en mandatperiod, säger
han.

Vad som ska ske väljer han
att avslöja först nästa år.

– När jag tillträder den
första januari kommer jag
klart och tydligt deklarera
vad vi ska göra.

Lars-Erik Alversjö sitter
idag som ordförande för
ungdoms-, kultur- och fri-
tidsnämnden och ledamot i
kommunfullmäktige, kom-
munstyrelsen och krisled-
ningsnämnden.

GUSTAV GRÄNDEBY

VÄRMDÖ POLITIK
I onsdags blev det
klart att Ekobackens
miljöprofil räddas.
Många politiker be-
römde Yvonne Blom-
bäcks, mp, insats att
på eget initiativ för-
handla med mark-
ägaren JM.

På förra veckans fullmäkti-
gemöte togs det definitiva
beslutet. Miljöklausulen för
Ekobacken ska skrivas in i ex-
ploateringsavtalet med JM.
Under den livliga debatten
riktade oppositionen skarp
kritik mot alliansen.

– Det Yvonne Blombäck
gjorde på en halvtimme kla-
rade inte ni på flera år, kom-

menterade oppositionsrådet
Lars Bryntesson, s.

De borgerliga, som var
sparsamma i att bemöta kri-
tiken, berömde också Blom-
bäcks insats. Monica Petters-
son, m, och Hans Lindqvist,
c, underströk miljöpartistens
avgörande roll i frågan. Ste-
fan Dozzi , kd, var dock själv-
kritisk till hur ärendet hante-
rats i det blå blocket.

– Det här har vi verkligen
inte skött bra.

Yvonne Blombäck, mp, lät
sig inte smickras utan ville fort-
sätta diskutera majoritetens
handläggning av Ekobacken.

– Det är kul att ni yrkar bifall
nu. Men när ni tog över 2006
fick ni ärva ett färdigt koncept
som ni bara slängde i byrålå-
dan. GUSTAV GRÄNDEBY

Fullmäktigeledamöterna möttes av protester utanför
Gustavsbergsteatern i onsdags kväll. Demonstranterna rea-
gerade mot privatiseringen av det nya äldreboendet i Ljung.  

FOTO: GUSTAF GRÄNDEBY

Demonstrationer mot
privat äldreboende

Fullmäktige godkände
Alversjö som m-topp

Blombäck fick beröm
för Ekobacks-initiativ



VARDAGAR 06–19
LÖRDAG–SÖNDAG 10–17

WWW.FREDELLS.COMSICKLA ALLÉ 2–4, NACKA
TEL: 08-723 47 00 

ERBJUDANDEN GÄLLER T.O.M. 21 DECEMBER 2008 ELLER SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER,
OM INGET ANNAT ANGES OVAN. KAN EJ KOMBINERAS MED ANDRA ERBJUDANDEN.

Julklapparna
och den
perfekta
utdelningen
Att köpa fina julklappar är en sak.
Att hitta en perfekt plats att dela
ut dem på kan vara krångligare.
Därför har vi tänkt till och sänkt
priset på alla våra mysiga bras-
kaminer. Julklappsutdelningen
kan alltså börja.

VÄDERSTATION
Oregon Scientific / Laser-
graverade 3D ikoner i kristall / 
Visar väderprognosen / Exakt tid /
LED bakgrundsbelysning / B:175mm
/ H:115mm / Ord. pris 1358:- 

BADRUMSTILLBEHÖR
Saniscan / Svart, vit, rödlackerad /
Toalettborste / Pedalhink (rymmer
3 eller 5 liter) / Tvåldispenser /
Tandborstglas

BASTUSET
Exacta / 8 liters bastustäva i zink /
Skopa med träskaft / Ord. pris 456:-

HANDDUKAR
Leijma / Badlakan 80x150 cm /
Handduk 50x70 cm / Gästhandduk
30x50cm / Finns i flera färger

PROJEKTIONSUR
Oregon Scientific / Projicerar i
taket eller på en vägg / Bakgrunds-
belysning / Alarm / Två tidszoner /
B: 140 mm / H: 100 mm /
Ord. pris 198:-

RADIOKÅPA GARD
Thomée / FM/AM HP-40K /
Ord. pris 349:-

STEKPANNA LOOK
Dafa / 8 mm varmpressad gjuten
stomme / Plan botten / Slår sig inte
/ Titan Nano-beläggning / Fungerar
i ugn upp till 260 grader / 28 cm i
diameter / Ord. pris 699:-

OSMO KIT
Welin & Co / För bord, bänkskivor,
möbler och bardiskar / Hårdvaxolja /
Underhållsvax / Rengöringsmedel /
Slippapper / Slipkloss / Polerdukar /
Instruktion / Ord. pris 656:-

BORR/SKRUVDRAGARE
AEG / BS 12X 12V / 1 st. 3,0 Ah
batteri / 1 tim laddare / 35 Nm
vridmoment / Vikt med batteri 2kg /
Ord. pris 1295:-

20% RABATT 295:- 25% RABATT

198:-

699:-129:-

Demo
14/12

med John
Pohlman

399:-

499:-
10–20%
på lagerförda

grillar och tillbehör
från Weber,

Grandhall och
Landmann

FIRELINE
braskaminer
15% rabatt.

 Demo
6–7/12

SPISBRÄNSLE
Karneval / Kemetyl / Bränsle till
Fireline / 1 liter / Pris 59:- 

by

Köp ett
presentkort för
500:- eller mer

och få en tomte
på köpet

(värde 204:-)

895:-



DRICKER DU FÖR MYCKET?
På Beroendemottagningarna i Nacka och Gustavsberg kan du få råd och stöd i frå-
gor kring alkohol- eller drogproblem. Vid behov hjälper vi dig att finna rätt form av
behandling eller annan insats.

På mottagningarna arbetar alkohol- och drogrådgivare, kuratorer, sjuksköterskor
och läkare. Verksamheterna är ett samarbete mellan kommunerna och Maria
Beroendecentrum. 

Är du anhörig till någon som har missbruksproblem finns det också stöd för dig
på mottagningarna. Vi har tystnadsplikt och du kan söka helt anonymt till oss
om du så önskar. Ring mottagningen i din kommun.

NACKA BEROENDEMOTTAGNING
Ektorpsvägen 2 • Tel. 08/718 77 00

VÄRMDÖ BEROENDEMOTTAGNING
Gamla Landstingshuset, Skärgårdsvägen 7

Tel. 08/570 105 75, 08/570 360 12
08/570 314 06
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26 NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 2 DECEMBER 2008

Nu är det
dags att

utse...

Du bestämmer!Du bestämmer!

Eftersom de flesta människor ofta har ett starkt
förhållande till de butiker de handlar i tänkte vi nu

ge Nacka- och Värmdöborna möjligheten att rösta
fram sin egen favoritbutik. Vinnaren kommer att

presenteras på Nacka FöretagarTräff den
18/2 och i Nacka Värmdö Posten

Så här går det till
Nomineringar

Under november och december månad pågår nomineringarna, här kan du som
läsare nominera din egen favoritbutik. Butiken kan ligga var som helst inom tid-

ningens utgivningsområde och det spelar ingen roll vilken bransch den är verk-
sam inom. Skicka en kort text varför just din favoritbutik ska bli Årets Butik. 

Det kan vara för att den har hjälpsam personal, bra öppettider, 
ett fantastiskt sortiment mm. Du skickar din nominering till 
aretsbutik@foretagartraffen.se senast den 19 december. 

Det går också bra att nominera på nvp.se samt foretagartraffen.se

Röstning
Då nomineringarna inkommit tas de sex butiker som fått flest nomineringar ut.

Bland dem kan man sedan rösta på sin favorit. Butikerna som är uttagna 
presenteras i NVP, på foretagartraffen.se och nvp.se under v 2 och v 3 2009
och röstningen pågår under hela januari. Vinnaren kommer presenteras

och premieras på Nacka FöretagarTräff den 18/2 2009

Mejla din favorit till aretsbutik@foretagartraffen.se
senast den 19 december

Birgit, 96, är ABF

Skratten duggar tätt i lokalen
på äldreboendet Biet i Nacka
när ABF-ledaren Birgit Sö-
derberg läser högt ur ett verk
av komikern Carl Gustaf
Lindstedt. 

Det är tisdag, och likt var-
je vecka de senaste sex åren
har 96-åriga Birgit samlat
ihop sina vänner för att
samtala om litteratur och
om de ämnen som böckerna
tar upp.  

– Det känns underbart att
få hålla en cirkel, man får så
mycket värme och sympati
tillbaks, säger Birgit och tit-
tar leende ut över cirkeldel-
tagarna Astrid,
Margareta, Ul-
la, Maj-Britt,
Gördis, Ella
och Britta. 

I muggarna
finns inget kaf-
fe och på bor-
det står inga ka-
kor. Istället är det vatten som
hälls upp till var och en. 

”För att fukta strupen”, sä-
ger Birgit. 

Fikat kommer senare, nu
är det läsning som gäller. 

Diskuterar TV
Ett utdrag ur Herman Lind-
qvists ”Blå tummen”, som tar
upp alla de nya inrednings-
serier som visas på TV, leder
till en allmän diskussion om
TV-program.

– Det finns så himla
många mat- och byggpro-
gram nu förtiden, alla kana-
ler har en egen version, men
många av programmen är ju
så lika varandra, säger Ast-
rid Sjödin och får medhåll av
sina kamrater. 

– Själv gillar jag Top Model

och Project Runway bäst, sä-
ger Ulla Andersson och ler. 

En av dem som varit med
längst i cirkeln är Maj-Britt
Bergfors. 

Hon understryker gång på
gång hur mycket Birgit har
betytt för dem alla.

– Utan Birgit hade det inte
blivit något, då hade vi varit
bundna till våra tapeter där
hemma. Det är tack vare hen-
ne vi träffas här, säger hon.

Mindre service
Birgit har lett en mängd oli-
ka cirklar och har varit dri-
vande i protesterna mot

nedläggning-
en av servi-
cen på Biet,
som skett de
senaste åren. 

Förr hade
de boende en
snickarverk-
stad, en gym-

nastiksal och en restaurang
där de kunde pyssla och um-
gås med varandra. 

Idag är allt det borta. 

”Väldigt stolt”
– För oss är det här enda
chansen att träffas och disku-
tera saker och ting, säger Bir-
git som inte har några planer
på att sluta vara Sveriges äld-
sta cirkelledare. 

– Jag är naturligtvis väl-
digt stolt över det, säger hon. 

TOMASZ POZAR

tomasz.pozar@nvp.se

NACKA KULTUR 
Som 90-åring startade Birgit Söderberg en
bokcirkel i Nacka och hon har sedan dess dis-
kuterat litteratur med sina vänner en gång i
veckan, i sex års tid.  

– Det är ett sätt för oss att kunna träffas, sä-
ger Birgit som är Sveriges äldsta ABF-ledare. 

NVP var med på en tisdagsträff

”Själv gillar jag
Top Model och
Project Runway
bäst”, säger Ulla
Andersson. 

På väg till möte. Från vänster: Britta Lind

Birgit Söderberg och Britta 
Lindqvist träffas varje tisdag
för att diskutera litteratur.
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Vi finns i Ektorp Centrum 
• Bageri Gateau 

•Bankomat 

• Bygg & Hemdoktorn AB

•Centrum Salongen

• därmedpasta

•Herrfrisering  

• Flügger färg

•Folktandvården

•Ektorps Blommor& Växter 

• I Tid & Rum 

•Matöppet

•Boo Simpex Optiker

•Persienkajal Orientmattor

•Ektorps Tobak

•Tant Åkes Husmans

•Salong CC

• Svenska Folkhem

•Topical Fashion 

•TorPets Hund & katt

•Videofönstret 

•World Class

•Österorts 

Begravningsbyrå

SÖKER NI LOKAL? Ring BALDER tel 735 37 84, e-post info@balderfast.se

:s äldsta ledare 
hos damerna i Biets bokcirkel

dqvist, Ulla Andersson, Birgit Söderberg, Maj-Britt Bergfors och Margarets Nordin. FOTO: ELISABETH UBBE

ETABLERAD SEDAN 2000

Persienkajal Orientmattor AB
Ektorpsv 4 (i Ektorps Centrum) Nacka
Mån-fre 11-19, Lör-sön 11-16

08-716 27 23, www.persienkajal.just.nu

JULKLAPPSTIPS!

Guld och mystik - en riktig sagojul
Julen är drömmarnas tid, men också kylans och frostens.
Varför inte väcka sagorna till liv och hämta lite värme från
orientens sanddyner. Ta en flygande matta till Tusen och en

natts magiska värld. Köp en julklapp som tål att slita på
under ett liv.  Ett tillfälle du inte får missa!

40% rabatt på en valfri äkta matta vid uppvisande

av denna annons! Rabatten gäller på ord.pris.

Gör det varmare och behagligare hemma inför julen.
Unna dig en handknuten, äkta matta!

ÖPPETTIDER: mån STÄNGT, tis 9-19, ons 9-17, tors 9-19, fre 9-16
Lunchstängt 13-14. Tel. bokning: 716 34 30

www.salongcc.se

Ektorps Centrum, Ektorpsvägen 6

Julklappstips!
Presentkort på
behandlingar
och produkter

JULÖPPET
Mån-tors 10-18, Fre 10-16, Lör 11-15, Sön 11-14

08-718 59 55 • www.itidorum.se

Ljuslyckta Gloria lantern 
Vid medtagande av annons  99:-(ord 175:-)

Gäller så långt lagret räcker.

Cult  Des ign



Bygg-Ole startade som Nacka Trä, 

när Sven Gustafsson drog igång ett

litet snickeri för över 60 år sedan. 

Inriktningen då, som nu, var kvalitet 

och service baserad på kompetens 

och lyhördhet för kundernas behov.

Idag finns Bygg-Ole i Nacka och 

Värmdö och vi är ett av de ledande 

företagen inom svensk bygg-

materialhandel. 

Stans vaknaste

Bygg-Oles motto – Stans vaknaste – står för betydligt 

mer än bara generösa öppettider. Det står även för ett

sortiment i ständig utveckling, ett gediget kunnande, 

vassa erbjudanden, kringtjänster som underlätt ar för 

dig och en vilja att alltid inspirera och hjälpa till.

Med känsla för trä…

Idag är Nacka Trä den del av vårt företag som förser 

oss med merparten av virket vi säljer. Nacka Trä är 

även ett koncept för distribution av tyngre bygg-

material till större byggentreprenörer i Storstockholm 

och Uppsala. Därför kan du som handlar byggmaterial 

hos Bygg-Ole vara lugnt förvissad om att du får samma 

kvalitet och service som proff sen.

Butik i butiken

Vi har ett brett lagersortiment för alla situa tioner 

och behov samt ett beställningssortiment på över 

200.000 artiklar, som du enkelt hittar genom vårt 

butik i butik-tänkande. I Järnbutiken hittar du verktyg, 

i Färgbutiken färg osv. Våra kvalitetsnivåer innebär att

Polardörren Ytt erdörr
Tripp och Igloo. Vit, storlek 10–21. 
Rabatt 35% Begränsat parti.

Akacia Terrassgolv
50x50 cm. (79:–) 59:– 
Begränsat parti.

Parador Trägolv
Ek Rustik. Mattlackad 3-stav, 13 mm. 
Pris/m2 (429:–) 199:– 

Sika Latexfog
Sikacryl vit 300 ml. (39:–) 
Vid köp av minst 3 st betalar du 19:–/st

Kährs Trägolv
Ek, 15 mm. Pris/m2. 
Sussex. Lackad planka. (645:–) 495:–
Navarra. Mattlackad 2-stav. (485:–) 399:–

OSB-skiva
11x1197x2440 mm. (169:–) 129:–

Noro Badkar
Old England. Ett stabilt och vackert kar i 
romantisk stil med förkromade lejontassar. 
Förstärkt botten och ställbara fött er. 
Inkl. kromad pop-up-bott enventil. 
(5.995:–) 4.995:–

Har du inte upptäckt oss förut? Passa på när vi har rea!

Alla erbjudanden gäller t.o.m. 7/12. Med reservation för slutförsäljning. Lokala avvikelser kan förekomma och vissa varor finns endast i begränsat antal.

28%
Lister

Rabatt på hela lagersortimentet. 

Finns i olika träslag och 

behandlingar.

Listig rabatt :

119:-
Bricmate Granitkeramik och Glasmosaik

B4545 Brown och Grey 45x45 cm.

B36 Brown och Grey 30x60 cm.

E1515 Vit och Grå med glitt erstänk.

F1 White 20x20 mm.

Ord. pris 395–589:–

35%
Konradsson och Bricmate Kakel

Rabatt på hela lager- och 

beställningssortimentet.

KAKEL-SPEKTAKEL!

895:-
Bosch Skruvdragare

GSR 12V-2. Två variabla hastigheter. 

25 momentsteg. 10 mm snabbchuck. 

Levereras med 2 st batt erier.

Ord. pris 1.895:–

Begränsat parti. 

Spara 1.000:–
NEDSKRUVAT PRIS!

799 :-
Bosch Multiverktyg

PMF 180E. Skär, kapar och slipar trä, 

plast, gips, fogar och järnfri metall. 180 W.

Dammsugaranslutning, steglös slip-

frekvensinställning. Väska med slipsula, 

2 st sågklingor till trä, gips och 

laminat samt 6 st slippapper.

Ord. pris 1.049:–

Spara 250:–



vi både har prisvärda produkter för dig som använder 

dem ibland och märkesvaror för dig som sliter på dina 

prylar dagligen.

Kommunikologi

Genom kompetent rådgivning i alla byggsituationer vill 

vi att ditt besök hos oss ska bli en så positiv upplevelse 

som möjligt. Därför utbildar vi oss bl.a. i disciplinen 

Kommunikologi (© Fleiner & Sjöbakken 1995) – en 

utbildning i kommunikation och förändringsarbete som 

ger en kompetens om vad som händer när vi kommu-

nicerar med andra och vad som samtidigt händer inom 

oss själva. Verktygen och nycklarna i Kommunikologi 

bygger på tvärvetenskaplig forskning inom pedagogik, 

handledning, hälsa, terapi, förhandling, samarbete och 

ledarskap. Vi sätter stort värde på att skapa tydlighet 

i organisationen både inåt och utåt. För vi vet att det 

tjänar både vi och våra kunder på. 

En del av Nordens största inköpskedja

Bygg-Ole är delägare i en inköpskedja, Byggtrygg, 

vilket innebär att vi är Nordens största inköpare av 

byggmaterial. Tillsammans omsätter vi idag 23 mdkr. 

För dig som kund innebär det bl.a. att vi kan erbjuda 

kvalitetsprodukt er till marknadens bästa villkor. Titt a 

gärna på Byggtryggs gör-det-själv-sidor. Du hitt ar 

länken på www.byggole.se.

Obs! Öppet köp i 90 dagar. 

Ibland missbedömer du kanske materialåtgång eller 

köper fel. Vi ger dig öppet köp i 90 dagar på hela lager-

sortiment. Gäller obruten förpackning. Spara kvitt ot!

www.byggole.se

Nacka Skvaltans väg 15, 08-601 12 00

Värmdö Poseidons väg 2, 08 -560 134 00

Öppettider Vard 6 –20, Lör & Sön 9 –18

Brandéns Innerpanel
Panelskiva i pärlspont. 6x400x2395 mm. 
3 skivor per förpackning. En förpackning 
innehåller 2,87 m2. Pris/förpackning 
(519:–) 395:– Begränsat parti. 

Innerdörrar
Alla våra lagerförda innerdörrar. 20% 

Landy Vent Kamin
Orpheus (26.513:–) 19.900:–
Trion (33.712:–) 26.500:–
Inklusive 5 meter komplett skorsten. 
Finns endast i Värmdö.

Alcro Takfärg
Sober. Valfri kulör, 3 liter. (239:–) 179:–

E-kassett en
Spisinsats i gjutjärn. 
Stora kassett en (12.200:–) 10.700:–
Lilla kassett en (10.900:–) 9.400:–
Finns endast i Värmdö.

Stala Diskbänkar och Infällnadshoar
Rabatt på hela beställningssortimentet. 30%

Brastillbehör
Rabatt på alla våra eldställ, brasset och ved-
korgar. Sortimentet finns i sin helhet hos 
Bygg-Ole Värmdö. 22%

Gelia Arbetslampa 
Lågenergirör 36 W med teleskop inkl. ett utt ag. 
(679:–) 399:–

129:-
Föllinge Trägolv

Massiv furu 20x135, mixkvalitet. 

Åtgång 7,4 m/m2. Pris/m2. 

Ord. pris 239:–

199 :-
Topswede Midjebyxa

Hantverksbyxa. 100% bomull. 

Mörkblå. Ord. pris 449:– 

Begränsat parti. 
Max 2 par/kund. 

Sanslöst pris!

249:-
Fireinvent Pulversläckare

ABC. Pulver 6 kg, med väggfäste.

Ord. pris 495:–

PULVERISERAT PRIS!

Spara 246:–

39:-
Bahco Fogsvans

NP22. Ord. pris 199:–

Begränsat parti. 
Max 2 st/kund.

Kapat pris!

hco 

2. Or

grä
Max

PULVERISERAT PRIS!

Spara 246:–

o Fogsvans

Ord. pris 199:–

änsat parti.
x 2 st/kund.
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MAST & BÅTTILLBEHÖR PRESENTKORT

Till: .........
.........

.........
.........

.........
.........

.........
.........

.........
.........

.........
.........

...

Signatur .........
.........

.........
.

Giltighet i 5 år fr.o.m. .........
.........

.........
.

BENŃ S : P räs tk ragens  väg  20 ,  132  45  Sa l t s jö -Boo.  Te l  08-556  147 00 .  Fax  08-448 44  99

KRONOR

BELOPP

Julyra hos Benn’s

web
shop

web
shop

Öppet: Måndag-Fredag 9-18  ·  Lördag 10-15

Prästkragens Väg 20, Saltsjö-Boo  ·  Tel 08-556 147 00  ·  www.benns.se

Stormlyktor Marinkikare
Ett urval av proffsiga marinkikare. 7x50.Ett urval av lyktor i bra kvalitet.

Blå

99:-
139:-

Förzinkad

199:-
329:-

Mässing

299:-
429:-

Trad.

419:-
850:-

Free focus

425:-
895:-

Pejl

2895:-
3395:-

Underbar fleeceponcho,

en favorit på båten,

på klipporna,

i stora läsfåtöljen,

framför brasan mm.

Marin, Röd.

Poncho Presentkort
Att fixa en julklapp,
vi smidigt har gjort.

Kaptenen köper
den själv med detta kort!

Julyra hos Benn’s
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525:-
595:-

ORMINGE MUSIK
Efter tio år som artist
har Markoolio fått
storhetsvansinne och
kräver en staty av sig
själv i Orminge
centrum. Mannen där
bakom Markooliofasa-
den, Marko Lehtosalo,
hoppas på minst tio år
till i nöjesbranschen.

– Den där kommer jag ihåg!
Du skulle se så svår ut, skrat-
tar Folkets hus-ordföranden
Bosse Ståldal och pekar på
det tio år gamla urklippet
från NVP. På bilden tittar
Marko Lehtosalo, alias Mar-
koolio, in i kameran med out-
grundlig min.

Intervjun i NVP var den
första någonsin med Markoo-
lio. Då hade han precis släppt
sin debutsingel Sommar och
sol, och framtiden var oviss.
”Går det jättebra kanske det
blir en singel till och ett al-
bum”, sa han i artikeln.

– Då trodde jag inte att det
skulle bli så stort som det
blev. Jag trodde att det skul-
le bli en engångsgrej, säger
han drygt tio år senare.

“Okej, jag testar”
Det blev betydligt mer än så.
Genom åren har Marko pro-
vat på de flesta delarna av
nöjesbranschen. Men han
försäkrar att han aldrig hade
någon uttänkt strategi
bakom sina karriärsväng-
ningar. Han har helt enkelt
hoppat på de erbjudanden
som har dykt upp.

– När P3 ringde och fråga-
de om jag ville vara program-
ledare för Ketchup sommar-
lov tackade jag först nej. Men
de tjatade och jag tänkte
”okej, jag testar”. Samma sak
var det med Karlsson på ta-
ket-musikalen. Jag hade ju

inte spelat någon teater före
det. Men samtidigt är hela
Markooliogrejen som att
spela teater.

Debut i Melodifestivalen
Uppdragen rullade in. Mar-
ko blev programledare för
Melodifestivalen, var med i
barnprogram på tv och i mu-

sikalen Saturday night fever,
gjorde fotbollslåtar och
släppte fler skivor. Härnäst
väntar medverkan i Melodi-
festivalen, med balladen
Kärlekssång från mig.

Folkligheten har varit in-
takt genom åren, vilket för-
stås inte betyder att Markoo-
lio har älskats av alla.

– När min tredje skiva kom
ut fick den en överkorsad ge-
ting i Expressen. Det stod att
skivan innebar slutet för hip-
hopen. Men den sålde plati-
na, så jag skickade platina-
skivan tillsammans med re-
censionen till recensenten.
Han har den fortfarande
uppsatt på väggen, berättar

Marko Lehtosalo har varit en del av den svenska nöjesbranschen i tio år och har inga planer på att byta bana. FOTO: ELISABETH UBBE

Markoolio fyller tio
”Jag hoppas jag har kunnat visa ungdomarna här att man kan lyckas” 

»När min tredje skiva kom ut fick 
den en överkorsad geting i 

Expressen. Det stod att skivan 
innebar slutet för hiphopen. Men 

den sålde platina«
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S T O C K H O L M S  L Ä G S T A  P R I S E R

F A B R I K

FABRIK Värmdö Köpcentrum, Mölnvik
Vard 10-19 Lörd 10-17 Sönd 11-17

FABRIK Forum Nacka
Vard 10-20 Lörd 10-17 Sönd 11-17

FABRIK Alströmergatan 16 STOCKHOLM
Vard 10-18 Lörd 10-17 Sönd 11-17

FABRIK Täby Centrum 
Vard 10-19 Lörd 10-18 Sönd 11-17
STRÖMMA OUTLET Lörd-Sönd 11-17

JULKLAPPAR TILL HELA
FAMILJEN

NEW ENGLAND I STOCKHOLM
NYHETER NYHETER NYHETER NYHETER
PÅSLAKANSET Fr 139:- FROTTÉ Fr 39:-

SATINLAKAN Fr 199:- PERCALELAKAN  Fr 249:-
NEW ENGLAND KUDDAR

STJÄRNPRYDDA KUDDAR fr 139:-
PLÄDAR STJÄRNÖVERKAST Fr 399:-

UNDERLAKAN, LYKTOR, BARNLAKAN,
LJUS, BELYSNING, TAVELLISTER

ÖRNGOTT, STOLSDYNOR, KÖKSHANDDUKAR
BADLAKAN, KORGAR, SOVKUDDAR

ÖPPET:
Vardagar 10-18 

Lördagar 10-15 
08-466 05 00 (vx)

www.widforss.se

Jägarexamen
- intensivkurs

Kurser varje månad
Inomhuskytte med 

skjutsimulator

Widforss - CITY
Fredsgatan 5 Hörnet Drottninggatan, 

mellan T -Centralen och Gamla Stan

Widforss - NACKA STRAND
Augustendalsvägen 10 Nacka Strand

Telefon 615 28 29
Kölnagatan 20, Hammarby Sjöstad

 Öppet måndag-fredag 10-18, lördag 10-15
www.helheten-harmoni.se

Den perfekta julklappen!

Ge bort ett presentkort på

en valfri behandling.

Ålder: Fyller 34 år den 
1 januari
Bor: På Ingarö med sin
sambo
Mest stolt över under de
senaste tio åren: 
”Att jag fick tillräckligt bra
ekonomi för att köpa ett
hus till min mamma. Tyvärr
ville hon flytta till Norrland,
så nu träffar jag inte henne
så ofta.”
Ångrar mest under de se-
naste tio åren: 
”Efter min första skiva var
jag med på Fångarna på
fortet. Där blev jag och Ge-

orge Scott lite väl glada i
hatten och Expressen
skrev om det. Det var job-
bigt. Jag mådde dåligt,
men lärde mig samtidigt
hur media fungerar.”
Planer inför de kom-
mande tio åren: 
”Jag kanske ska göra en
långfilm med Peter Mag-
nusson. Och så har jag
lite andra projekt på
gång. Jag ska väl hålla
på tills folk tröttnar på
mig.”

Marko Lehtosalo

Marko med ett triumferande
leende.

Konstnärligt album
I morgon släpps hans sjätte
studioalbum, som fått den
blygsamma titeln Jag är
konst. Där hörs den Markoo-
lio vi är vana vid: Skojfrisk
och skrytsam. På första sing-
eln The Markoolio anthem
rappar han att han vill ha en
Markoolio-staty i Orminge
centrum.

– I den låten brister det för
Markoolio. Han säger även
att han vill ha ett eget land,
säger Marko. 

En annan låt på skivan,
Längesen, är en hyllning till
uppväxtorten Orminge.

– Den handlar om tiden
när vi hade minicalls istället
för mobiler och åkte runt på
mopeder med bakvänd keps.

Banden till Orminge är
starka. Även om Marko inte
längre bor i området, är han
där minst en gång i veckan för
att hälsa på gamla kompisar.
Han är ibland med på Folkets

hus-arrangemang och vill
kunna vara en inspiration för
yngre Ormingebor.

– Det är mycket droger i
området nu, mer än när jag
var ung. Då kanske någon
sniffade lim, men nu tar de
heroin. Det blir tuffare och
hårdare. Jag hoppas att jag
har kunnat visa ungdo-
marna här att man kan
lyckas trots tuffare upp-
växtförhållanden.

HANNA BÄCKMAN

hanna.backman@nvp.se

En Markooliostaty i Orminge skulle kanske se ut så här, tror Marko Lehtosalo. Han är fortfarande
ofta i Orming och hälsar på gamla kompisar. 

”Jag gör inte det här för pengar-
na, utan för att det vore roligt
att när man i är 40-årsåldern
kunna säga  till ungarna att
man  släppte en singel i sin

ungdom” sa Marko Lehtosalo i
NVP 19 maj 1998.

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

NVP

Den första intervjun
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Äntligen är den här,
årets julskinka och julkorv!

EN R IKT IG KÖTTBUT IK I  NACKA
Vi finns på Forumtorget. Tel. 716 68 60

Söderhallarna Tel. 642 10 49 • En köttbutik inne i Willys, Älvsjö Tel. 647 10 29

Välj din favorit traditionell socker-
saltad julskinka med eller utan ben 
av fryst eller färsk råvara. Skånsk lätt-
rökt, kokt eller kokt och griljerad
även skivad. Årets nyheter Gråskinka
helt utan tillsatser och gourmet skinka 
av unggris. Allt detta av Nibble gårds-
gris. Även julbordscatering. 
Minst 10 st/kuvert.

Fläskkotletter
79 kr/kg vid köp av minst
2 kg annars 99 kr/kg

Julkorv
Egen tillverkning.
Rå. Pris per kg.

99:-
Gäller t o m 7/12

/kg79:-
Vid köp av 

minst 2 kg

/kg

Äntligen är den här,
årets julskinka och julkorv!

Välkommen till huset mittemot Forumhuset, plan 3! melanders.se

Melanders Forum Nacka,
lite svårt att hitta hit?

på allt i butiken om du lyckas.
Gäller hela v. 49

10%

När det snöar rejält räcker
det inte att ploga snön åt si-
dan. I tätbebyggda områden
måste snön forslas bort för
att inte vara ett hinder för
exempelvis gångtrafikan-
ter. Bruno Taxén, chef för
drift och underhåll i enhe-
ten för vägar och vatten i
Nacka kommun, berättar att
de för tre år sedan dumpade
snö i vattnet vid Stads-
gårdskajen.

– Det behövdes ingen dis-
pens, det var öppna, allmän-
na tippar, säger han.

Dispens behövs
Men sedan 2001 får man in-
te dumpa snö i havet utan
dispens från Naturvårds-
verket och Kristina Åker-
lund, ekonomihandläggare
på Naturvårdsverket, uppger
att varken Nacka eller Värm-
dö har sökt dispens de senas-
te åren. Nacka har alltså
dumpat snö utan tillstånd.

– Söker någon dispens, gäl-
ler det endast för dem och en-
dast för den mängd som sökts

för, säger Kristina Åkerlund.
Stockholms stad har fått

tillstånd att dumpa snö vid
Stadsgårdskajen för den här
vintern och nästa. 

Där säger man numera nej
till snö från andra kommu-
ner, helt i enlighet med Na-
turvårdsverkets direktiv.

– Det är upp till respektive
kommun att hitta en egen
plats att dumpa snö på, säger
Ted Ell, ordförande på gatu-
och fastighetskontoret i
Stockholms stad.

”Samma visa varje år”
Arnold Compier, chef för ga-
tu- och parkavdelningen i
Värmdö kommun, säger att
man från Värmdö kommuns
sida sällan behöver dumpa
snö. 

Han är medveten om att
kommunen måste söka dis-
pens hos Naturvårdsverket
om det uppstår ett behov,
men verkar mindre medve-
ten om att Stockholm inte
tar emot snö från andra
kommuner.

– Om det skulle bli aktuellt
är det Stadsgårdskajen som
gäller, säger han.

Leif Eriksson, avdelnings-
chef på gatu- och parkavdel-
ningen i Värmdö kommun,
hävdar däremot att det är ett
problem att man inte har nå-
gon dumpningsplats ord-
nad.

– Det är samma visa varje
år. Det är inte lätt att få dis-
pens. För några år sedan
dumpade vi vid Gärdet, men
det får vi inte göra längre.
Det är problematiskt att vi
bygger så mycket så att alla
ytor försvinner, vi behöver
mycket plats för att kunna
dumpa snö.

Dumpning i Kärrdalen
Bruno Taxén uppger att Nacka
i år kommer att dumpa snö på
den nedlagda soptippen i Kär-
rdalen om det behövs. Han
menar dock att kommunen
helst inte transporterar bort
snö över huvud taget.

– Det kostar pengar och be-
lastar miljön, både att trans-
portera och att dumpa snö
som innehåller miljöfarliga
ämnen.

ANNIKA MALMSTEN

PATRIK PETTERSSON

NVP I SAMARBETE MED 

TOLLARE FOLKHÖGSKOLA

NACKA/VÄRMDÖ KOMMUNALT
Kommer det stora mängder snö har Värmdö in-
genstans att göra av den. Snön kommer ofta
från trafikerade vägar och betraktas som miljö-
farligt avfall. Nacka har beredskap för i år men
har tidigare dumpat snö vid Stadsgårdskajen i
Stockholm, utan tillstånd.

Dumpning av snö
ger kommunerna
problem

Ytor dit stora mängder snö kan forslas börjar bli mer och mer sällsynta i Nacka och Värmdö.
ARKIVFOTO: RYNO QUANTZ
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1 ÅRS-
KORT SOL

  300:-

– En solklar Julklapp!

Ett årskort sol för 300 kr!
Kom till World Class Nacka, Saltsjöbaden, Värmdö eller vår monter 
i Forum Nacka och köp årets julklapp. Gäller även om du inte är 
medlem på World Class.  Åldersgräns 18 år. Välkommen.

World Class Nacka

Ektorpsvägen 6

131 45 Nacka

Tel: 08-718 50 09

nacka@worldclass.se

World Class Saltsjöbaden 

Torggatan 21 

133 31 Saltsjöbaden 

Tel: 08-717 68 90

saltsjobaden@worldclass.se

World Class Värmdö 

Orions väg 1     

134 44 Gustavsberg

08- 716 10 33

varmdo@worldclass.se

www.worldclass.se

BROMMA Drottningholmsvägen 195 
CITY  Norrtullsgatan 33
NACKA  Prästkragens Väg 34-36
(Värmdöleden, avfart Lännersta/Orminge)

ÖPPET  Måndag till fredag 10-18
Lördag 10-15  (ej Citybutiken)
Söndag stängt
www.badrumsgruppen.se

    Handla julklapparna
hos oss! Vi har härliga      
   morgonrockar, handdukar,
     spa-produkter och  
       mycket annat.

arna   Handla julk pparna  Handla julklapp
a      ärliga      hohos oos oss! Vi har härliga  

arkarmmorgrgonrockar handdukaanh ddn

R
ab

atten g
äller end

ast p
å o

rd
inarie p

riser sam
t b

eställning
ar g

jo
rd

a und
er kam

p
anjtid

en fram
 till  13 d

ecem
b

er 2008. K
an ej ko

m
b

ineras m
ed

 and
ra erb

jud
and

en.

kakel
draperier
WC-stolar

duschväggar
badrumsmattor

kompletta badrum
badrumsmöbler 
blandare
tvättställ
badkar -20%

  Ny butik i Nacka!
Det firar vi med

    rabatt på allt kakel  
          i alla våra butiker

   Stockholms största  
  utställning av kompletta
     badrumsmiljöer. Här 
    finns allt från handduk 
  till kakel och spa!

NACKA ALLMÄNT
Runt om i landet stäm-
des det upp i samtidig
kör i onsdags klockan
18.00. Ett Abba-medley
stod på repertoaren
och i Sickla var det 
kören Nackapella som
tog ton.

Det var lanseringen av nya
Mamma mia-dvd:n som
skulle marknadsföras med
körsång. I onsdags lansera-
des dvd:n i Sverige och på
Sveriges Körförbunds initia-
tiv hade ett 50-tal körgrup-
per samlats runt om i landet.
Målet var att ge musikalens
lansering en skjuts.

De som klockan sex på ons-
dagen befann sig i Sickla Gal-
leria kunde ta del av det nå-
got annorlunda framträdan-
det. 

Drygt 20-talet medlemmar
ur Nackapellas kör, under
ledning av dirigenten
Christian Rosenberg, fram-
förde stycken ur ett antal väl-
kända ABBA-låtar. 

En och annan besökare i

gallerian blev stående fram-
för sånggruppen, under det
drygt fyra minuter långa
framträdandet. 

Sedan var det slut på före-
ställningen.

Började på Atlas Copco
– Ja, det var nog ett av våra
kortaste framföranden, skrat-
tade Christian Rosenberg.
Men det skadar aldrig med li-
te reklam. Vi letar alltid efter
förstärkning till kören.

Att komma till gallerian i
Sickla innebar också lite av en
hemkomst för Nackapella.

– Från början var Nacka-
pella en kör för de anställda
hos Atlas Copco. Det var ju
här det började, sade Christi-
an Rosenberg och pekade i
riktning bort mot Atlas Cop-
co-byggnaden.

KRISTOFFER OLSSON

NVP I SAMARBETE MED 

TOLLARE FOLKHÖGSKOLA

I fyra minuter fick besökarna på Sickla Galleria njuta av skön
körsång. FOTO: KRISTOFFER OLSSON

ABBA-medley
över hela Sverige



NÄRINGSLIV 
& ARBETE

ALLMÄNT ICA Maxi har beslutat att inte sälja fyr-
verkerier till nyårsfirandet. ”Skälen till beslutet är
många. Vi vill skona miljön och husdjuren, bidra
till färre bränder och kroppsskador”, säger hand-
laren Mats Nilsson.  

ETABLERING I helgen invigdes nya butiken
Tyll & Tagel i Gustavsbergs hamn. Föru-
tom att sälja smycken, kläder och erbju-
der man hjälp med inredningstextil.   

Näringslivsredaktör: Anders Milde
Tel: 555 266 26  e-post: anders.milde@nvp.se
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SPARPAKET. Vi har flera olika färdigpaketerade sparformer att välja mellan, till exempel ett fasträntekonto
med hög ränta för den som kan låta pengarna vara ett tag. Och startar du innan  8 januari så får du en julklapp
av oss. Kom in och fråga, så hittar vi ett sparpaket som passar den du vill ge det till.

Alla erbjudanden i denna annons gäller till kampanjperiodens slut eller så långt lagret räcker.

Harmonisk
klappjakt.
Visst var julen trevligare förr? När det
handlade mer om att dricka glögg och
dra ned på tempot än om att jaga runt
hela stan efter  klappar.

Det tycker i alla fall vi. Och därför har
vi skapat en riktigt  gammaldags jul i våra
butiker. Som om  mormor får bestämma
alltså. Fast i modern tappning.

JÄTTE
ÖPPET
Vår butik i Sickla Köpkvarter, 
Sirocco gatan 6 har öppet:
Vardagar 10.00–20.00, lördagar
10.00–17.00, söndagar 11.00–17.00.
Julafton 10.00–14.00. Juldagen stängt.
Annandagen 11.00–17.00. Nyårsafton
10.00–17.00. Nyårsdagen stängt.

VÄRMDÖ ETABLERING
Matkriget i Mölnvik
kan börja. I torsdags
öppnade Sabis sin
nya butik – det inne-
bär att fyra stora
mathandlare trängs
inom en radie av någ-
ra hundra meter.

Ica Kvantum, Lidl, Willys och
nu Sabis. Där har ni kvartetten
som ska konkurrera om Värm-
döbornas matbudget i Möln-
vik. Innan Värmdö Köp-
centrum öppnade för fem år
sedan fanns bara Ica Kvantum.

Mickey Lindberg, butiks-
chef på nyöppnade Sabis,
medger att konkurrensen i
området ingav respekt innan
man bestämde sig för att satsa.

– Ja, så är det alltid. Det
här är en helt vit marknad för
oss och vi har egentligen ing-
en aning om hur vi kommer
att bli mottagna. Men man
måste tro på det man gör.

Inget priskrig
För en strategi finns, själv-
klart. Men att inleda ett pris-
krig är inte aktuellt från Sa-
bis sida.

– Vi ska ha högsta kvalitet,
högsta service och massor av
matglädje, säger Mickey
Lindberg, som beskriver kon-
ceptet som ett ”Fältöversten
med skärgårdskänsla”.

Det är också från just Sa-
bis Fältöversten Lindberg
närmast kommer. Framöver
blir det dock fullt fokus på
Värmdö.

70 anställda
Den nya matbutiken blir 
2 000 kvadratmeter stor och
kommer att ha cirka 70 an-
ställda, varav cirka ett 40-
tal på heltid. Den rejäla per-
sonalstyrkan ska, enligt
Mickey Lindberg, borga för
bra service och blir i kombi-
nation med väl utbyggd
färskvarudisk de viktigaste
konkurrensmedlen.

Trots sin speciella nisch
tror han ändå att det blir
oundvikligt att man i viss
mån slåss om samma kunder:

– Så man måste vara bäst
på det man gör!

I går, måndag, öppnade
dessutom ytterligare en stor
aktör i nya lokaler i Mölnvik.
Dessbättre för Systembola-
get finns, så vitt NVP vet, ing-
en konkurrens i området.

ANDERS MILDE

VÄRMDÖ PLANER
Än så länge finns heli-
kopterbasen kvar i
Mölnvik. Men redan
nu finns gott om spe-
kulanter som vill kö-
pa marken.
En av dem som anmält sitt in-
tresse är Gotska Fastighets

AB. Enligt företaget själv är
man specialiserade på att ut-
veckla och äga fastighetspro-
jekt för detaljhandeln.
Härom veckan avslutade
man exempelvis ett projekt i
Haninge med ett kombinerat
tränings- och affärscentrum.

– Det skiljer sig lite åt bero-
ende på var i landet och vil-

ken typ av mark det handlar
om, men man kan säga att
storbutiker på externa han-
delsplatser är den röda trå-
den i vår verksamhet, säger
Carl Runberg, affärsutveck-
lare på Gotska Fastighets AB.

Han bekräftar intresset för
Mölnvik och ser Värmdö som
en intressant tillväxtregion.

– Planerna ligger lite längre
fram i tiden och vi har inget fär-
digt koncept att presentera nu.

Enligt Värmdös exploater-
ingschef Bo Reichenberg är
intresset stort och förfråg-
ningar inkommer titt som
tätt. Vilka chanser Gotska Fas-
tighets AB har går inte att be-
döma i nuläget, eftersom en

affär just nu inte är aktuell.
– I praktiken kommer heli-

koptern finnas kvar tills den
nya anläggningen tas i drift.
Men först ska planen för den
nya basen vinna laga kraft
och sen ska anläggningen
byggas, så jag skulle gissa att
det kan ta två-tre år, säger Bo
Reichenberg.

En fördel vid en eventuell
ny användning av marken är
att den befintliga detaljpla-
nen öppnar för många olika
lösningar.

– I princip allt utom bo-
städer. Och att bygga bo-
städer där är heller inte aktu-
ellt, säger Bo Reichenberg.

ANDERS MILDE

Mölnvik får en fjärde matbutik
Sabis tar upp kampen med ICA, Willys och Lidl – alla finns inom några hundra meter

Flera intressenter finns för helikopterbasens mark i Mölnvik

Mickey Lindberg, butikschef
på nyöppnade Sabis har re-
spekt för konkurrensen på
matområdet i Mölnvik. Men
nu satsar man och tror att
kvalitet och matglädje ska
ge framgång. 

FOTO: ELISABETH UBBE



Studierådgivning per telefon mån–fre 8–17 | 08-450 22 30 | www.jensenvuxenutbildning.se

Stockholms mest nöjda komvuxstuderande! *

Ansök fram till kursstart 12/1

50 22 30 | www jensenvuxenutbildning se

Även SFI och grundläggande vuxenutbildning!

Exempel på utbildningar:

Exempel på kurser:

Nu har vi fler nya yrkesutbildningar och över 150 kurser

att välja mellan! Kostnadsfria och CSN-berättigande.

JENSEN education 

VINNARE AV STOCKHOLMS 

STADS KVALITETSPRIS

Jul- och nyårshelgens utgivningsdagar
VEVECKA 52 CKA 52 

Utdelning tisdag 23 december
Bokning senast onsdag 17 december 

Leveransdag för helmaterial senast torsdag 18 december
VEVECKA 1 CKA 1 

Utdelning tisdag 30 december
Bokning senast fredag 19 december 

Leveransdag för helmaterial måndag 22 december
VEVECKA 2 CKA 2 

Utdelning onsdag 7 januari
Bokning senast tisdag 30 december kl. 12.00 
Leveransdag för helmaterial fredag 2 januari

Gudstjänster
Gustavsbergs kyrka
Söndag 7 december

11.00 Familjegudstjänst
Barnmusiken, Gospelkör

Camilla Ulén
18.00 Julkonsert
mer info se nedan

Ingarö kyrka
Söndag 7 december

11.00 Familjemässa
med inskrivning av
sommarkonfi rmander
Änglakören

Åsa Siverbo

JULKONSERT

www.svenskakyrkan.se/gustavsberg eller /ingaro   Tel. 08-574 10 50

Gustavsbergs kyrka

JULBASARJULBASAR

ChorChorus Nouveau &us Nouveau &
Stockholms GosskörsStockholms Gosskörs 

VeterankörVeterankör

KyrkkaffeKyrkkaffe
LotterierLotterier

BrödförsäljningBrödförsäljning
MusikunderhMusikunderhållningållning

Kyrkettan, Gustavsberg
Söndag  7 december 12.00

Välkomna
Fritt inträde

Söndag 7 december18.00

Arr: Gustavsbergs kyrkliga arbetskretsArr: Gustavsbergs kyrkliga arbetskrets

Torsdag 4 december

11.00 Torsdagsträffen
Ingarö församlingsgård

Fredag 5 december

14.30 Bibelstudier
Kyrkettan, Gustavsberg

Onsdag 3 december

19.00 Kvinnor i Bibeln
Kyrkettan, Gustavsberg

Carols i AdventCarols i Advent 
och Jultidoch Jultid

NU ÄR DET DAX FÖR VINTERDÄCK

Mörtnäsvägen 4-6. (Gamla SL bussgaraget). 
Tel 570 194 00 Fax 570 194 22

NU ÄR VI FULLADDADE
MED NOKIAN
HAKKAPELIITTA 5
VINTERDÄCK
Jämför våra priser innan du bestämmer dig.

Stort urval aluminiumfälgar.
Specialbehandlade för vinterbruk.
Vi tar även betalkort.

Öppet: 
Mån-Tor 8-17, Fre 8-15, lör 10-14
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Nacka musikskola
tonsatte advent
NACKA ALLMÄNT
Sprakande facklor
bryter genom det
dröjande mörkret. Mi-
nimänniskor i bäver-
nylon och tumvantar
tågar mot Uppenba-
relsekyrkan. Det är
dags för Nacka mu-
sikskola att sjunga in
advent. 

Det är något visst med barn-
domens jular, alla förvänt-
ningar som stegras för varje
lucka som öppnas i kalen-
dern. 

Sprittande ben gungar av
och an under kyrkbänkarna,
det fnissas. Plötsligt blir det
tyst och klockorna börjar att
klämta. En liten flicka tar
plats vid adventsljusstaken.
Hon hälsar alla välkomna
och så tänder hon den första
veken. 

– Det var lite nervöst, be-
rättar Lovisa Hellgren
straxt efteråt. Det bästa
med julen, fortsätter hon, är
att träffa sina vänner, far-
mor, mormor, farfar och

morfar. Och så kusinerna
såklart.

Solsidan, Igelboda och
Neglinge skola sitter och
väntar på att få sjunga. Kör-
ledare Lena Olsson kryssar
vant mellan raderna och de-
lar ut palmblad till lågstadie-
eleverna. Hon har varit med
om detta i 30 år och denna jul

blir hennes sista innan pen-
sionen.

– Nu är det dags för någon
annan att ta över, ler Lena
och berättar att sångerna Sa-
na sananina och Tänd ett ljus
har varit bestående inslag i
programmet, så även i år.

NICOLE KLING 

Barnen sjöng med stor inlevelse i Uppenbarelsekyrkan i Nacka inför första advent.
FOTO: RYNO QUANTZ

Lovisa Hellgren tände det första ljuset på adventsljusstaken.
– Det var lite nervöst, sade hon efteråt.        FOTO: RYNO QUANTZ
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Saltsjöbadens Bokhandel
4 december 19 – 21

Vi välkomnar dig till en trevlig kväll där vi 
bjuder på något att äta, något att dricka och 
framför allt boktips!

Under kvällen kommer
Elin Jönsson att berätta
om sin mycket uppmärk-
sammade bok Konsten
att dölja en massaker
som fått många fi na
recensioner under hösten. 
Vi kommer också att få
lyssna till Lasse Westman
när han berättar om sin
bok Fenicier.

Varmt välkommen!

Julmarknad
7 december 11 – 16

Kom i julstämning med NackaPella-kören kl.12!

Julstjärnan 2008, en talangtävling för barn
och ungdomar kl. 13 och kl. 15.

Pepparkakshus-tävling
Lämna ditt bidrag på julmarknaden söndag

7 december. Pepparkakshusen placeras i olika
skyltfönster så att alla kan rösta fram det bästa/
snyggaste/häftigaste bygget, fram till Julafton.

Ge julglädje till Lettlands barn
Var med och skänk en julklapp till barnhemmen i
Lettland. Företagarföreningen, Frälsningsarmén

och Lions samlar in leksaker för att barnen ska få
glädjas åt julen. Var med du också och skänk en
inslagen julklapp i vår stora julsäck, som står på

torget 28 november – 24 december.

Öppettider
1–7 december
Vardagar
Lördag
Söndag

Butiker
10.00  –  19.00
10.00  –  16.00
11.00  –  16.00

Hemköp
08.00 – 21.00
09.00 – 21.00
10.00 – 21.00

Apoteket
10.00 – 19.00
10.00 – 16.00
11.00 – 16.00

ICA Supermarket
09.00 – 21.00
09.00 – 21.00
09.00 – 21.00

Butikerna har
SÖNDAGS-ÖPPET11–16i december

JULEN  I  CENTRUMJULEN  I  CENTRUM

Deras 
är vär
FINNTORP JUL
I Finntorp har firman
”Tomtar och Troll”
sin ateljé. Deras tom-
tar är omåttligt popu-
lära bland turister
och varje år finns
Nobelpristagare
bland kunderna. 

Under takåsarna i Settervall-
ska villan i Finntorp sitter
konsthantverkarna Kicki
Flodén och Maija Tahko i ett
hav av tomtar i varierande
storlek. Här har deras företag
”Tomtar och troll” sin ateljé
sedan ett år tillbaka. Under
dagen ska de leverera ett stort
parti till Grand Hotel. 

Företaget startades för 14
år sedan när de blev trötta på
sina jobb som dekoratör och
textildesigner. 

– Vi hade en idé om att vi
ville göra mer med butiks-
fönstrens trista skyltningar,
berättar Kicki. 

Säljer till USA

Konsthantverkarna Kicki Flodén och Maija Tahko har sin tomteverkstad i Setterwallska villan i Finntorp. Företaget startades för 14 år sedan. Genombrottet
kom genom en julskyltning för PUB, där de fick sätta tomtar i fyra stora fönster mot Drottninggatan. 

FOTO: MALIN KULLBERG 



Genombrottet kom genom
en julskyltning för PUB, där de
fick sätta tomtar i fyra stora
fönster mot Drottninggatan. 

– Varuhuset blev nedringt
av folk som ville veta vilka
som stod bakom och efter det
började våra drömjobb att
trilla in, fortsätter hon. 

Sedan bestämde de sig för
att starta en tomteaffär. 

– Ingen trodde på oss. Hur
kunde vi vara så dumma att
vi trodde att det skulle fun-
gera? Men det har de fått äta
upp nu är vi världskända,
skrattar Kicki. Då fanns det
inga tomtar i Gamla Stan,
men nu svämmar det över! 

Grand Hotel är kund
Bland deras kunder finns
förutom Grand Hotel, som
varje år pryder sin foajé med
tomtar, flera kända restau-
ranger som Edsbacka krog
och Gyldene Freden.  

Även kungaparets Solli-
den på Öland har deras
tomtar. Många Nobelprista-
gare kommer till butiken ef-
ter att ha sett tomtarna på
Grand hotell. 

De flesta stora tv-bolag
som BBC och CNN har varit i
butiken och filmat. 

– Travel Channel lät en av
våra tomtar visa runt i Stock-
holm i ett inslag. Och den tys-
ka kulturkanalen Arte gjorde
ett hela 20 minuter långt in-
slag om vår verksamhet, sä-
ger Kicki stolt. 

Kundkretsen består av så-
väl unga som gamla i alla ka-
tegorier.  

– Det är otroligt många

som samlar på tomtar! Vi har
stamkunder som kommer en
gång per år och vill ha något
nytt inför julen. Sen är det ju
även många som får en
hustomte i bröllopspresent,
säger Maija.

Nu inför jul när det är extra
mycket att göra får de hjälp
av Lene Särström. Dockorna
görs i etapper. 

Först sys kläderna, sen gör
man kropparna som en mjuk
stoppad docka för att de ska
kunna sitta och stå och få mer
liv, ansiktet gjuts i latex i gip-
sform. Några tomtar har trä-
ben.

Till jul säljer de mer av de
större tomtarna. Den största
kostar 7 500 kronor. 

– Har man flyt kan man gö-
ra tio tomtar per dag, men ib-
land tre. Det kan kladda med

limmet när man sätter fast
skäggen till exempel. Det går
inte att stressa, säger Maija. 

Utländska kunder
Amerikanare är de största
kunderna, följda av japaner.
Butiken har nu en ny ägare.
Kicki och Maija ville lägga sin
tid på själva tillverkningen. 

– Det är kul att sälja, men
det är jobbigt också. Från
maj när turistsäsongen bör-
jar och fram till jul hade vi
öppet varje dag. Och så skul-
le vi hinna med tillverkning-
en också, säger Maija. 

Trots att de nu bara sysslar
med själva hantverket har de
ändå arbetsdagar på minst
tolv timmar. 

Även allt runt omkring tar

tid, som att paketera tomtar-
na som ska skickas på posten
som beställts via deras webb-
sida, köra tomtarna till pos-
ten eller butiken. Kicki och
Maija gör allt själva.

– Man blir inte rik som
hantverkare, det är ingen vi-
dare timpenning, suckar Mai-
ja. Men vi gör det så länge vi
tycker det här är kul. 

”Finns de som tror”
Intresset för tomtar och troll
har de haft med sig sedan
barndomens sagor. Och bå-
da har gjort egna tomtar och
dockor fram till tonåren. 

– Det finns folk än idag
som tror på tomten. När vi
jobbade i butiken kom det in
folk som berättade historier
om sina erfarenheter och
möten med tomtar. 

De berättar att de nu ska
de börja med att göra num-
rerade tomtar i begränsad
upplaga, som kommer i bu-
tik den andra advent.  

Det kommer att finnas
slottstomtar, Sverigetomtar,
gårdstomtar och andra an-
norlunda sorter i olika stor-
lekar. Båda älskar julen, men
det är den tiden på året då de
är som tröttast. 

EMMA MILLGÅRD

NVP I SAMARBETE MED
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tomteverkstad
ldsberömd

29,-
Priset gäller alla visade 

produkter.

Vilken 
succé!

Panduro Hobbys öppning i Forum Nacka är en succé!
Missa inte tillfället att fylla på julens pysselförråd – hos 
Panduro Hobby!

Minismyckeverktyg, 4 st. 
Ord. pris 109,–

Mönstersaxar, 8 st. Ord. pris 139,–

Materialsats
”Snögubbar 
med luva”,
Ord. pris 99,–

Glitterlim, 10 st. Ord. pris 69,–

Tilda-burkar, 2 st. Ord. pris 89,–

Pärlmix, 8 olika färger. Ord. pris 89,–

NACKA Forum Nacka. Tel. 08-71 66 910.  
Vard 10–20, lörd 10–18, sönd 11–18. Se även www.pandurohobby.se

Erbjudandena 
gäller t.o.m 14/12

eller så långt 
lagret räcker.

Jultomten kom på 1900-ta-
let då vi bytte ut bocken
mot jultomten. Innan dess
trodde man på hustomtar.
Nicolaus,  tysk biskop, som
kom att bli förebild för da-
gens jultomte.  I Sverige
har vi hämtat mycket jult-
radition från Tyskland.
Från 1400- talet finns tom-
ten med i folktron, men då
som hustomte, någon som
bodde i huset och som man
skulle hålla sig väl med. 

Tomten

Först sys kläderna, sen görs de mjukt stoppade kropparna.
Ansiktet gjuts i latex i gipsform. 

A och Japan – och till kungafamiljen

”Travel Channel
lät en av våra
tomtar visa runt 
i Stockholm i ett
inslag”
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Anna Asp

Saltsjöbaden

”...funderade på att bita henne lite i skulderbladet
så att hon får känna hur det känns...eller kanske
headbanga och hoppa i sängen och skriksjunga
Lille Katt...”

Läs hela Annas blogg på

www.nvp.se

Namn: Anna Asp
Ålder: 30
Bor: Saltsjöbaden
Yrke: Gymnasielärare i svenska och religion
Intressen: Umgås med vänner och familj, blogga
och tyvärr: SHOPPA!
Skriver om: Livet i stort (och smått), jobbet, familjen 
och kommande bröllopet

BLOGGFAKTA

SALTSJÖ-BOO DJUR
På Hasseluddens
kattpensionat är det
alltid fullbokat runt
jul.  Här firar katterna
julafton när husse och
matte är bortresta.  

Kajsa Robles är 38 år och dri-
ver Hasseluddens kattpen-
sionat i Saltsjö-Boo. Pensio-
natet har funnits i sex år.

Där lämnat hussar och
mattar sina katter, när de ska
ut och resa eller av någon an-
nan anledning inte kan ta
hand om sin katt.  

– Runt julhelgen är det all-
tid fullt. Då är det många
som åker utomlands och
lämnar katterna här. På ju-
lafton så pyntar jag i hela
katthuset och de får en jul-
tallrik med strömming, kött-
bullar och tonfisk. Det är de-
ras julklapp från mig, säger
Kajsa Robles och ler.  

Personlig sak
Boxarna är inredda med hen-
nes barns gamla möbler, sånt
som hon inte haft hjärta att
slänga. I en av boxarna står en
minigungstol och i en annan
en liten stol. I de övriga box-
arna finns det filtar och klös-
brädor, kattlådor och mat-
skålar. 

Ägaren får ta med sig per-
sonliga tillhörigheter till kat-
ten om de vill. Någonting som
kanske luktar hemma eller en
favoritleksak. Men boxarna
är i grunden utrustade med
vad katterna behöver.  

– Jag har haft turen att vara
tillsammans med en snicka-
re, det är han som har byggt
alla kattboxar, berättar Kajsa. 

Förälder med sig
Det finns totalt tjugo boxar i
katthuset. Antalet ”besöka-
re” som hon kallar katterna
som kommer varierar per
dag och säsong. På lov och
helger är det oftast fler kat-
ter som kommer.

För att få bo på pensiona-

tet måste katterna vara vac-
cinerade mot kattsnuva och
kattpest. Hankatter över ett
år ska vara kastrerade och
kattungar under tolv veckor
måste ha en kattförälder
med sig. Hur länge katterna
brukar stanna är olika, allt
från en helg till veckor. 

Men helst inte över en
månad. 

Dumpning
Kajsa berättar om en händel-
se för ungefär två år sedan då
en ägare struntade i att häm-
ta katten från kattpensiona-
tet. En dumpning som Kajsa
kallar det. 

Efter flera försök till kon-
takt med både ägaren och
släkt så fick hon omplacera
katten. 

Nu har hon det inskrivet i

inackorderingsavtalet man
skriver på innan man lämnar
ifrån sig katten, att hon efter
14 dagar besitter ägarrätten
till katten om ingen kommer
tillbaka och hämtar den. 

”Ingen fabrik”
Katterna som kommer till
kattpensionatet möts av vär-
me och blir som en i familjen. 

Katterna har olika person-
ligheter och olika behov och
för att hon ska känna att hon
hinner med alla katter så vill
hon inte ha fler katter än vad
boxarna räcker till.

– Jag vill ju inte driva en
fabrik. 

GABRIELLA BIRGERSSON

NVP I SAMARBETE MED 

TOLLARE FOLKHÖGSKOLA

Jul på pensionat
vanligt för katten

”Runt julhelgen är det alltid fullt”, säger Kajsa Robles.

Katterna på Hasseluddens kattpensionat bjuds bland annat på julmat på julafton.
FOTO: CAROLINE BLOMQVIST
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JulbordJulbord
För annonsbokning ring 555 266 10

i Saltsjöbaden

Julbord
Kom 2 betala för 1!

(ord.pris 525:-)

Varannan gratis. Gäller lördag + söndag fr o m 29 november
Bokning nödvändig!

Tel 08/717 15 60/70 • skargardskrogen.com

Möten och fest i hemtrevlig herrgårdsmiljö

Unna dig en härlig decemberweekend med julbord
på Säby Säteri. Läs mer på www.sabysateri.se

08-570 267 00 • Ingarö • www.sabysateri.se 

Ingår i Konfereragruppen tillsammans med Haga Slott, Skeviks Gård och Skokloster Wärdshus

Vi serverar dig ett
klassiskt julbord!

Lördagar och söndagar 
under december.

Torsdagar och fredagar 
à la carte 17-24.

För bokning ring 571 677 11
Helgen 2:a och 3:e advent 
har vi även julmarknad.

Varmt välkomna till vår mysiga 
skärgårdskrog på Vindö.



NACKA KONST
På Dieselverkstaden
har jobbet med att
välja ut 30 verk till
samlingsutställning-
en Solen skiner 22/5
2070, kommit igång. 

Fler än 100 konst-
verk har lämnats in
av både etablerade
och oetablerade
Nackabor. 

Bland en mängd tavlor, någ-
ra skulpturer och ett ljud-
konstverk, står jurymedlem-
marna och våndas. Röd po-
stit-lapp betyder att man inte
går vidare och några av de
runt hundra tavlorna har re-
dan fått klisterlappar uppsat-
ta på sina ramar.  

– Vi väljer aporna och tar
bort människorna, säger
Hanna Hellquist när hon
jämför två verk.

Hon är en av tre jurymed-
lemmar som har fått i uppgift
att gå igenom bidragen som
kommit in till Nackas kultur-
centrum och välja vilka 30
verk som ska ingå i samling-
sutställningen Solen skiner
22/5 2070, som också varit
temat för konstnärerna. 

Bredd i juryn
Själv är Hanna Hellquist skri-
bent på DN medan de andra
två, Tulla Grünberger och
Camilla Norberg, är konstve-
tare respektive konstnär. 

– Tillsammans utgör vi en
bra bredd, vi har olika bak-
grunder och referenser och

det tror jag är positivt när vi
väljer mellan bidragen, säger
Camilla Norberg.

Tävlingen har varit öp-
pen både för etablerade och

oetablerade konstnärer
men kravet för att få lämna
in ett verk har varit att man
ska vara född, bosatt eller
verksam i Nacka. Varje

konstnär har fått lämna in
tre tavlor eller skulpturer
var. Ett av konstverken är
svårt att ta del av, eftersom
Hanna Hellquist inte får
igång det.

– Vi har ju fått in ett ljud-
konstverk, men det verkar
som att cd-skivan är tom, sä-
ger hon medan hon knappar
och skakar på stereon. 

– Det kanske ska vara så, ni
vet väl vem Yves Klein är?
Han bjöd ju in en massa fina
människor till sin utställning
i ett galleri som visade sig va-

ra tomt, säger Tulla Grünber-
ger skämtsamt.  

Många naturmotiv
Bland bidragen är det flest
tavlor och många av motiven
är hämtade från naturen.  

– Det är ett snällt måleri,
inget som går utanför den
traditionella formen och ing-
et som är helt monokromt,
säger Camilla Norberg innan
hon fortsätter med väljan-
det.   

Konstverken som valts
kommer att ställas ut på

Nacka konsthall mellan den
6 december och 4 januari
2009 och det är kostnadsfritt
att komma in. 

TOMAZ POZAR
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KULTUR 
& NÖJE
Kulturredaktör: Lennart Spetz
Tel: 555 266 21  e-post: lennart.spetz@nvp.se

DANS ”En dansresa med danseleverna över havet och
vidare med buss till en internationell dansfestival”
Under den titeln framträder 100 elever mellan tre och
17 år från Gustavsbergs Musik- och Balettstudio i hel-
gen. Föreställningen äger rum i Gustavsbergsteatern
på lördag och söndag klockan 12.

JUL På torsdag 4 december finns Stavs-
näsbon Lena Willemark på Konserthu-
sets scen i Stockholm. Konserten ”Jul i
folkton” har premiär innan den sju man
starka truppen åker på decemberturné
med julvisor i folkmusiktappning. 

Antec Bad & Wc
Öppettider: Mån-Fre 11-18, Lör 11-15 Telefon 570 106 00

Vi finns på Chamottevägen 17, Gustavsbergs hamn
(bredvid Villeroy & Boch Gustavsberg AB´s badrumsutställning)

Reservation för tryckfel.

30%
på Gustavsbergs

Coloric blandare och 
duschset

Gäller så långt lager räcker

www.nackakulturcentrum.se
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LÄS OM NACKA!

Samlingsutställningen ”Solen skiner
22/5 2070”, där både etablerade och
oetablerade Nackabor ställer ut sina
verk, öppnar på Nacka konsthall på
lördag den 6 december och pågår  till
den 4 januari nästa år. Fri entré. 

Öppnar i helgen

Ovan: Tulla Grünberger och Camilla Norberg, konstvetare re-
spektive konstnär, arbetade förra veckan med att välja ut de
verk som ska visas i Nacka konsthall. Till höger: Hanna Hell-
quist försöker lyssna på det ljudkonstverk som skickats in.

Drygt 100 verk skildrar solen 2070
Juryn har ett digert arbete att välja vilka som ska visas i Konsthallen

FOTO: ELISABETH UBBE



ORMINGE DANS
Även de barn som
aldrig kommer att gå
i dansskola ska få
uppleva dans. Så re-
sonerar Cilla Colt, Ca-
roline Lexheden Wen-
nerberg och Rosie
Häggmark. Nu har de
satt ihop en föreställ-
ning där barnen får
vara med och dansa.
Till vardags jobbar de tre
dansarna som pedagoger på
Nacka dans och teater. Men
när de kände att de vill nå ut
till fler än till redan dans-
intresserade barn och ung-
domar, fick de idén att sätta
ihop en egen föreställning.

Resultatet blev ”Ibland när
jag ska sova”, en blandning
mellan barnteater och dans,
där historien berättas lika

mycket med rörelser som
med ord. I centrum står flick-
an Carro, som inte kan sova.
Hon blir törstig och kissnö-
dig samtidigt. Hon hör kons-
tiga ljud och ser mystiska sa-
ker under sängen. Snart blir
hennes docka och lurviga
mjukismonster levande. 

Berikande dans
– Till slut vet man inte vad
som är verklighet, om ett
monster och en docka verkli-
gen kan leva, säger Cilla Colt.

Musiken, som är special-
skriven för föreställningen
av Mikael Svernby, ska fånga
samma stämning.

– Det mystiska i föreställ-
ningen återspeglas i musi-
ken. Den har till exempel
ojämna taktarter. Ibland är
det tretakt, sen blir det
fyrtakt, femtakt eller sjutakt,
berättar Cilla Colt.

Under förhandsvisningen
för tre Nackaförskolor på Boo
Folkets hus är barnens enga-
gemang stort. De följer dan-
sarnas varje rörelse under
workshopen och skriker
”Wooow!” när dansarna kas-
tar upp kuddar högt upp i luf-
ten.

– Många barn har inte sett
dans på det här sättet. De ser
Idol på tv istället. Nu får de
se hur berikande dansen och
det ordlösa språket kan vara,
säger Cilla Colt.

På lördag klockan ett visas
”Ibland när jag ska sova” för
allmänheten på Boo Folkets
hus. I vår hoppas gruppen
kunna spela den fler gånger
för förskolor.

HANNA BÄCKMAN

KULTUR & NÖJE
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NACKA MUSIK
För 40 år sedan klätt-
rade de på väggarna
på Scalateatern och
anklagades för att
förhärliga droger. På
Dieselverkstaden på
fredag återförenas
gänget bakom den
första svenska upp-
sättningen av Hair.

Det var under hösten1968
som ett 25-tal unga musikal-
talanger satte upp Hair på
Scalateatern i Stockholm.
Föreställningen fick lysande
recensioner, men samtidigt
förfasades många över det
de uppfattade som drogro-
mantik, berättar Jane Sanne-
mo och Anna Bella Munter,
som var med i ensemblen.

– En dag var fem sidor i Ex-
pressen helt fyllda med insän-
dare om oss. Många trodde att
musikalen handlade om dro-
ger. De hade inte fattat att in-
nebörden var ”Make love, not
war”, säger Jane Sannemo.

Återföreningsföreställ-

ningen på Dieselverkstaden
är ett hopplock av låtar från
musikalen och anekdoter
från det dryga halvår som fö-
reställningen gick.

– Vi kan ju inte klättra på
väggarna längre eller lyfta
upp och bära varandra, som
vi gjorde i musikalen, säger
Jane Sannemo och fortsätter:

– Vi gör det här för att det
är roligt och för att hedra
vänskapen. Vi som var med
håller ihop än idag.

Anna Bella Munter instämmer.
– Jag tror att alla som var

med upplevde att den här pe-

rioden betydde väldigt
mycket i livet. Vi hade en så
stark gemenskap, säger hon.

HANNA BÄCKMAN

27 januari 2009

Tema Miljö
Miljön är en av vår tids största och viktigaste frågor. I Nacka Värmdö

Posten ska vi titta på den ur ett lokalt perspektiv. Vi kommer att belysa,
granska och lyfta miljöfrågor, stora som små, här på hemmaplan.

Ett första steg i detta arbete blir det temanummer om den 
lokala miljön vi kommer att ge ut v 5, den 27 januari nästa år. 

Här har du som företag/organisation en utmärkt möjlighet 
att visa Ditt miljöengagemang för invånarna i Nacka och Värmdö.

Kontakta annonsavdelningen 
så berättar de mer om annonseringsmöjligheterna

Telefon 555 266 10 Epost annons@nvp.se
Har du bra tips om vad tycker vi ska skriva om, kontakta redaktionen

Telefon 555 266 20 Epost red@nvp.se

Cilla Colt, Caroline Lexhe-
den Wennerberg och Rosie
Häggmark får fullt upp på
lördag. 

Förutom att framträda
med ”Ibland när jag ska so-
va” anordnar de samma

kväll Bar Underbar på Boo
Folkets hus. Där är målgrup-
pen äldre, och avsikten är
att besökarna ska vara akti-
va deltagare. Kvällen inleds
med två workshops, en i ar-
gentinsk tango och en i ly-

rikskrivande. Klockan åtta
börjar festen, där Orminge-
musikern Stina Berge och
dansgruppen Tant Bastant
Dansant uppträder.

HANNA BÄCKMAN

FOTO: ELISABETH UBBEDockan (Rosie Häggmark), Carro (Caroline Lexheden Wennerberg) och monstret (Cilla Colt)
dansar för en skara förskolebarn i Boo Folkets hus.

Berikande 
dansteater om
ett barn som
inte somnar

Ovan: Tidigare i höstas fram-
förde Hairensemblen låtarna
från musikalen på en liten
scen i Stockholm.
På fredag är det
dags på Diesel-
verkstaden.
Nedan: 1968 spela-
de de Hair i ett
halvår på Scalate-
atern. Lika mycket
akrobatik blir det
inte under återför-
eningen.

Hair-ensemblen har nypremiär
på succémusikalen från 1968

FOTO: KENNETH LEHTONEN

FOTO: SANDREWS

”Nostalgikväll 1968-2008
med Hår-melodier” spelas
på Dieselverkstaden på fre-
dag klockan 19. Publiken får
gärna komma utklädd.

Prova tango och lyrik på underbar bar

Barnen vill gärna dansa med under ”Ibland när jag ska sova”.



42 NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 2 DECEMBER 2008

EVENEMANG JULKONSERT med Chorus Nouveau som sjunger
kända julsånger och Christmas Carols. Mede-
verkande Stockholms Gosskörs Veterankör. 
Dirigent Magnus Ericsson. Söndag 7 dec, kl 18.00
i Gustavsbergs kyrka. Fri entré.

BIDRA MED DITT EVENEMANGSTIPS
Post NVP, Box 735, 131 24 Nacka (Märk kuvertet ”Evene-
mang”) Fax 555 266 41 e-post maria.karlsson@nvp.se 
Vi behöver tipset måndagen veckan före publicering. 
Av utrymmesskäl görs en prioritering  av vilka tips som
publiceras. Alla evenemang finns på nvp.se. 
Skriv kortfattat. Bifoga gärna en illustration.

ONSDAG 3 DECEMBER

BINGO i samlingssalen på
Gustavsgården kl 13.30. 
Arr: GK.

ONSDAGSGRUPPEN träffas kl
10.00-12.00 på Gustavs-
gården.

FRI SCEN: Final på Stora scen
Dieselverkstaden kl 19.00.
Entré 20:-. Fri scen har den-
na höst valt att samarbeta 
med olika Nackabaserade
musikarrangörer/fritids-
gårdar/musikutbildningar
som har kontakt med unga
musikband i Nacka. 

JAZZ på Bistro Solsidan kl
19.00 med Bernt Ro-
sengrens Solsidekvartett.
Fri entré.

LÄXHJÄLP med Röda Korset 
kl 14.30-15.30 på Ekedals-
skolan. Ring Brita Å tel 571
452 62 om du vill vara med.
Vi behöver flera läxhjälpa-
re.

TORSDAG 4 DECEMBER 

SALSA DROP IN för din bebis
och dig som är föräldrale-
dig. Med den lille i en ba-
bysele lär du dig latino
danser medan din bebis
hänger med i salsa rytmer-
na. Kl 14.00 (50 min) i 

Musik och danssalen, Die-
selverkstaden i Sickla. 90
kr/gång.

DROP IN SALSA Både för dig
som är nybörjare och för
dig som har hållit på ett
tag.
Kl 19.00 i musik eller dra-
masalen Dieselverksta-
den,100 kr/person.

TORSDAGSTRÄFF för anhörig-
vårdare och frivilliga, mel-
lan kl 13-15 på Skuru
skolväg 1. Uppl 7160864. 
Arr: Röda korset Nacka.

FAMILJECENTER för äldre
- en mötesplats för äldre
som ger eller får hjälp av
närstående i hemmet. Öp-
pet kl 10-13 i Musikens Hus, 
Gustavsberg.” Leva livet” 
Greger Bonderud berättar
och visar bilder. Kaffe mm.
till självkostnadspris. Frå-
gor? Ring 570 474 71.

STRÖVTÅG i Erstaviksskogen
med samling vid Duvnäs
station kl 10.00. Tag med
matsäck och sittunderlag
och klä dig efter vädret! 
Ingen föranmälan men
ring alltid tel 718 16 66 
för info och ev ändringar. 
Avgift 20 kr, medlemmar
gratis.  
Arr: Friluftsfrämjandet
Nacka-Saltsjöbaden.

SENIOR-SURF Tema: Senior-
net kl 13-15 på biblioteket i 

Forum Nacka. Arr: Nacka
Kommun och Biblioteket 
Forum Nacka. 

ALKOHOLPROBLEM? Är du orolig
för någon annans alkohol-
problem? Välkommen till
Al-Anons gemenskap.  
Träffar varje torsdag utom  
under skollovsledigheter    
kl 19-20 i Kyrkan i Nacka
Centrum (ej Nacka Kyrka),
ingång Öppna förskolan  
Serenadv 25 i Nacka.

LÄXHJÄLP med Röda Korset
kl 14.30-15.30 på Munkmo-
raskolan. Ring Brita Å tel
571 452 62 om du vill vara
med. Vi behöver flera läx-
hjälpare.

FREDAG 5 DECEMBER

LIVE MUSIK tillbaka på scen
Dead Mans Hand. Bra priser
och grym stämning!
Fri entré. Restaurang
Glashuset – Gustavsbergs
hamn kl 22.00. Tel 570 104
05. 

PUBKVÄLL med Black Velvet
Band kl 18.00 på Gustavs-
gården.

MOGEN DANS till Kjell & Mag-
nus i Boo Folkets Hus/Or-
minge C. kl 13.00. Café, fri
parkering.

GLÖGGKONSERT En julhälsning
med tända ljus och massor
av musik. Julfika och glögg
istället för soppa. Artister:
Cecilia Nannesson, sång.
Rimma Gotskosik, violin.
Carina E Nilsson, piano.
Kl 14.30 i Orkestersalen Die-
selverkstaden. Biljetter: 155
kr/135 kr inkl fika med
glögg.

NOSTALGIKVÄLL 1968-2008 
med hår-melodier. En no-
stalgisk musikalkväll med
nästan alla deltagare från
Scalateaterns första HAIR-
ensemble år 1968.  Medver-
kande: Anna Kulle, Anna-
Bella Munter, Bella Fehrlin,
Bill Öhrström mfl. Kl 19.00
på Stora scen Dieselverk-
staden. Biljetter 210:-/165:-.

LÖRDAG 6 DECEMBER 

SECONDHAND-BUTIK och kafé
kl 11-15 på Skuru skolväg 1.
Uppl 716 08 64. Arr: Röda
korset Nacka.

MUSIK Bara en bokstav skil-
jer dem åt, världsberömda
Queen och deras mindre
världsberömda, svenska
hyllningsband Queer. Kl
21.00 framträder de sist-
nämnda på Dieselverksta-
den. En två timmar lång
look- och soundalikeshow
utlovas.

KAMMARMUSIKONSERT med
Anders Wadenberg, Inge
Boström, Åke Hedlund och
Olof Nordlund. Kl 16.00 i Or-
kestersalen på Dieselverk-
staden Sickla. Biljetter vid
entrén, 80:-/100:-. Arr:

Nacka Kammarorkester.

ÖPPEN VERKSTAD drop in för
alla från 4 år. Kom till Die-
selverkstaden och skapa
fritt! För 50 kr kan du låta
fantasin flöda med papper,
färg, klister, sax m.m. Alla
är välkomna, gammal som
ung! Kl 13.00-15.00, drop-in
50 kr/person.

FAMILJEFÖRESTÄLLNING Vem är
ensam? Ett realtionsdrama
för dom små. För barn 2-4
år. Kl 14.00 på Gustavs-
bergsteatern. 20:-/besöka-
re. Förköp från mån 17/11 i
Runda huset eller Värmdö
bokhandel. Arr: Kulturenhe-
ten. 

TRADITIONELL JULFÖRSÄLJNING 
på Finska Klubben i Gustav-
sberg, Hästhagsvägen 2. Kl
10 -15. Välkomna!

JULMARKNAD pröva lyckan
på våra fina lotterier, lop-
pisfynda bland kläder, ty-
ger och allsköns ting. Drick
en kopp kaffe med hemba-
kat bröd. Kl 10-14 i försam-
lingssalen i Kyrkans Hus i
Orminge C. Arr: Röda Kor-
set Bookretsen.

SÖNDAG 7 DECEMBER 

SKAPANDE SÖNDAG Musik och
rytmiklek för barn mellan
4-6 år. Vi sjunger, leker och
spelar enkla instrument
och låter kroppen få
svänga loss tillsammans
med Annika Olsson. Kl
13.00 i Dramasalen på Die-
selverkstaden. Biljetter 80
kr/person för både barn
och vuxen.

DANSUPPVISNING med Kust-
gillet kl 14.00 på Gustavs-
gården. Kaffe serveras.

ADVENTSKONSERT med
Maestroskolan kl 14.00 i Or-
kestersalen på Dieselverk-
staden. Biljetter 70 kr/30 kr.
Medverkande: Maestrosko-
lan, föreningen Silverstråke
och internationella gäster.

K ra l l  E n t e rta i n m e n t  p r e s e n t e ra r :

LABERO ÄR TILLBAKA I STOCKHOLM
 MER MAGISK ÄN NÅGONSIN!

NYPREMIÄR 15/1. SHOWER ONSLÖR VÅREN 2009.

ÅRETS
JULKLAPP ÄR 

MAGISK!

BILJETTER: 08-787 85 00, WWW.HAMBURGERBORS.SE
077-170 70 70 & WWW.TICNET.SE. VIP-PAKET 08-787 85 00

HOTELLPAKET PÅ 08-507 33 000,
WWW.MORNINGTON.SE

UTSTÄLLNING Ett nytt samarbetsprojekt mellan konstnärs-
gruppen Galleri tillfället och Värmdö Köpcentrum. Lokala
konstnärer visar sina verk mitt i centrumet måndag–fredag
10-19, lördag 10-17 och söndag 11-19 t o m 23 dec i Experts
fd lokal i Mölnviks köpcentrum.
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EVENEMANG

Kalvdans till fårfiol?
JULMARKNAD • PYSSEL • MUSIK & DANS • TRADITIONER
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NYÖPPNAD
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LUNCH- OCHLUNCH- OCH 
SUSHIBUFFÉSUSHIBUFFÉ 
Mån-Fre 10-14 79:- 79:- 
inkl stor salladsbuffé 
Ät så mycket du orkar inkl 
smör, bröd måltidsdryck, kaffe

Tel. 08-570 363 88

Vi har även stort utbud 
av A la Carte rätter

Vi väntar på vårt 
utskänkningstillstånd

Adress Orions Väg 1, (bakom Rusta)
Södra Mölnvik, Värmdö Köpcentrum
Mån-Tors 10-21, Fre 9-22, Lör 12-22, Sön 12-21

KKKKKKKKKK

KVÄLLARKVÄLLAR
Mongolisk BBQ buffé 148:-Mongolisk BBQ buffé 148:- 
Mån-Fre 17-21
Lör-Sön 12-21 
Ät så mycket du orkar. Barn 
under 10 år äter för 1/2 prisetäter för 1/2 priset

10 %
)))))tttt

vid avhämtningvid avhämtning 
av A la Carteav A la CarteVÄLKOMNA!ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
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rabattrabatt

RESOR I EUROPA 2009

Upp till 1 000 kr rabatt på bussresor 
i Europa – boka senast 8/12!
www.olvemarks.se eller 040-668 05 00 eller närmaste resebyrå

INOMHUSLOPPIS med kaffe,
söndagar kl 11-16. Kom och
fynda eller sälj dina prylar!
Ring 076-246 19 67. Hemsida:
www.sais.dinstudio.se 
Adress: Vitsippegränd 5,
Hemmesta Centrum. 

JULMARKNADEN i Saltsjöbaden
Centrum kl 11-16.Tombola
med fina priser och försälj-
ning av vackra hjärtekort
passande som julhälsning.
Rädda Barnen medverkar.

JULKONSERT med Chorus
Nouveau som sjunger kän-
da julsånger och Christmas
Carols. Dirigent Magnus
Ericsson. Kl 18.00 i Gustavs-
bergs kyrka. Fri entré.

ADVENTSKONSERT Julmusik för
stora och små med Silver-
stråken och gäster från
Moskva samt St: Petesburg.
Kl 14.00 på Dieselverksta-
den. Entré 60:-/vuxna, 20:-
/barn under 16 år. 
Biljetter www.ticnet.se. 
Arr: Maestroakademien i sa-
marbete med Barnorkester.

JULMARKNAD i Boo hembyg-
dsgård kl 11-14. Julgröt med
skinksmörgås i Torpet. 
Kaffe med glögg i Nybacka-
huset. Grillad korv och
strömmingssmörgås. Hant-
verk-lotterier-brödförsälj-
ning-loppis-kransar och jul-
blommor. Hembygdsarkivet
är öppet. Arr: Boo hembyg-
dsförening.

JULMARKNAD Hantverk, jul-
mat och delikatesser från
trakten. Ekologiskt och
närodlat, juligt och mysigt.
Öppet kl 12 - 16, mellan
Sickla Galleria och 
Dieselverkstaden. 
Välkomna!

STAVGÅNG i Älta för prome-
nad i Erstaviksområdet. Vi
startar kl 9.15 vid bommen,
Erstaviksv slut. P-plats
finns. Gratis för medl, liten
avgift för övriga. Stavar
finns att hyra. Utbildade
FAR-ledare finns. 
Arr: Friluftsfrämjandet
Nacka-Saltsjöbaden, 
718 16 66.

STAVGÅNG i Nyckelviken.
Start vid Ektorpshemmet
(300 m från Ektorpsrondel-
len) kl 11.00. Gratis för medl,
liten avgift för övriga. Sta-
var finns att hyra. Utbildade
FAR-ledare finns. Arr: Fri-
luftsfrämjandet Nacka-
Saltsjöbaden, 718 16 66.

MÅNDAG 8 DECEMBER

BRIDGE spelas på Gustavs-
gården kl 18.30.Ikväll jul-
skinkan. Kontaktp: Ronny
0703-285 978. Gustavsbergs
Bridgeklubb önskar nya
som gamla medlemmar väl-
komna!

STROKEFÖRENINGEN träffas
mellan kl 15-16.30 på Gusta-
vsgården, Trallbanevägen
5c. För info ring Rakel 715 15
13. Arr: Strokeföreningen
Öst Värmdö Nacka.

KROKI i Studideförbundets
Vuxenskola i Nacka, kl 18-
21. Inga förkunskaper krävs,
vi hjälper dig. Kostnad 125:-.
Info: Carlos 070-797 87 75.

TISDAG 9 DECEMBER

LUCIAFIRANDE med kommuna-
la musikskolans luciatåg. Kl
15.00 på Gustavsgården.

NACKAPELLAS JULCAFÉ Vi
sjunger stämningsfulla jul-
sånger för Er kl 19.00 i Kyr-
kan i Nacka centrum, Sere-
nadvägen 25. Entré 70:- 
inklusive kaffe och kaka.

FÖRLAGSKVÄLL med Bonniers,
Akademibokhandeln i Sickla
och Dieselverkstadens bib-
liotek. Representanter från
Bonniers pratar om höstens
utgivning tillsammans med
några aktuella författare:
Jens Lapidus, Cecilia Hagen,
Henrik Fexeus & Jonathan
Lindström.
Vi bjuder på dryck och
mingel i Restaurang Voltai-
re från kl 18.00. Kl 19.00 på
Stora scen, biljetter 50 kr
(MedMerakort ger fri entré).

LUCIATÅG med elever från en
skola i Gustavsberg som
sjunger och lyser upp vin-
termörkret, på Gustavsgår-
den kl 14.00. Vi samlas re-
dan kl 13.30 för att dricka
kaffe och umgås. Arr: VR
och GK.

MÖTE MED LUCIA Barnen från
Vårgärdets förskola kom-
mer och sjunger för oss, kl
13.00 på Sturevägen 12. Arr:
PRO Pensionärsförening.

BRIDGE Kom till Gustavs-
gården och spela bridge kl
9.30. Ledare Leif l tel 571 422
12. Arr: Värmdöringen.

INTERNATIONELL MÖTESPLATS
Vi erbjuder möjlighet att
träna svenska språket mel-
lan kl 17-19. Välkommen till
Röda Korsets lokal Lilla
Boo-salen, Kommunalv 1,
Busshpl: Telegramv. Uppl:
A-C Malmlöf 0730-676 253
Arr: Röda Korsets Bookrets.

LÄXHJÄLP på Orminge biblio-
tek mellan kl 15-17. Ingen
föranmälan behövs. 
Arr: Röda korsets i samarb
med Orminge bibliotek.

ÖVRIGT

IFD;S BUTIKKÄLLA Fynda pors-
lin, kläder, leksaker, böcker
mm. Kaffe med hembakat. 
Öppet varje tis och tors kl
12-18 och extra öppet sista
lörd i månaden kl 12-15.
Hästhagsterrassen 1, 
Gustavsb. Ifd i samarb med
Värmdö Kommun, Arbets-
förmed. Försäkringskassan,
Värmdö Bostäder.

UTSTÄLLNINGAR

BLICK FÖR SICKLA - fotografier
från 1950- och 60-talet av
Jens Martinsson visas på
Stockholms läns museum, i
Dieselverkstaden. Vernissa-
ge 4 dec kl 16.00. Öppettider
tis 12-19, ons-fre 12-18, lör-
sön 12-16. Utställningen på-
går tom 8/2 2009.

FÖRKLÄDEN FLYGER I VINDEN  
Gudrun Hagliden visar 
färgglada förkläden på bib-
lioteket i Boo tom 23 dec.
Både för barn och vuxna.

GLAS, MÅLNINGAR OCH SKÅP
visas av Kerstin Barve på
Älta Bibliotek tom 5 dec.
Välkomna!

AFFISCHER OCH KONSTTRYCK 
med hund- och sagotema
visas av Anna Björnström
på Galleri Munken (café
Munken) på Djurö tom 8/1.

UTSTÄLLNING Ett nytt samar-
betsprojekt mellan konst-
närsgruppen Galleri tillfället
och Värmdö Köpcentrum.
Öppettider: må-fr 10-19, lör
10-17, sö 11-19. Utställning-
en pågår tom 23 dec i Ex-
perts fd lokal i Mölnviks
köpcentrum.

RED BEAR GREEN GOAT en sam-
lingsutställning i svenskt glas
med 18 deltagare. Utställ-
ningen pågår tom 11 jan -09.
Öppet tis -sön kl 11-16. 
Gustavsbergs Konsthall,
Odelbergs väg 9, 
Gustavsberg.

DIGGY DIGGY keramik av 
Gustaf Nordenskiöld, visas
på Gustavsbergs Konsthall,
Odelbergs väg 9. utställ-
ningen pågår tom 11 januari
2009. Öppet tis-sön kl 11-16.

NACKA STENTRYCKERI ram &
galleri. Stort urval av grafik
och org. målningar från Sve-
riges konstelit. G:a Värmdöv
5, Finntorp C. Tel 718 24 04.

Tipsa NVP om nyheter 
som rör Nacka och Värmdö
Ring 555 266 20 eller 
mejla red@nvp.se

NVP

RED BEAR GREEN GOAT En samlingsutställning i svenskt glas med 18 deltagare. Utställningen pågår
tom 11 jan -09. Öppet tis -sön kl 11-16. Gustavsbergs Konsthall, Odelbergs väg 9, Gustavsberg.



* köp biljetter

KONTAKT: 08-546 06 100 
WWW.NACKAFORSAMLING.SE

Julkonsert med det bästa av 
Bach och Händel
Söndag 14 december 18.00. Nacka kyrka

Marie Alexis, sopran, orkester ur Drottningholms 
Barockensemble och Nacka Kammarkör. 
Dirigent: Per Rönnblom. * Köp biljetter, se info nedan. 

Luciahögtid
Lördag 13 december 16.00. Nacka kyrka.

Nacka församlings körer. Dirigenter: Heléne Romin 
och Per Rönnblom. * Köp biljetter, se info nedan. 

Julmusik i Nacka kyrka

Akademibokhandeln (Forum Nacka och Sickla Köpkvarter), 
församlingsexpeditionen. Nacka kyrka, konsertdagen en timme innan 
konserten. pris lucia: 50 kr (60 kr, Akademibokhandeln.)
pris julkonsert: 100 kr (110 kr, Akademibokhandeln.)  

BOO FÖRSAMLING
www.booforsamling.se   tel. 08-747 66 00

I januari startar vi två nya  
matlagningskurser för dig som inte är så 

hemma bland kastruller och vispar.

SUCCÉN FORTSÄTTER ÄVEN I VÅR!

Tre lördagar För blivande eller pensionerade män. 
Plats: Kyrkans hus. Kostnad: 200 kr.  

Datum: 17/1, 7/2 och 7/3 kl.13-17.00. 

Åtta torsdagar För blivande eller pensionerade 
män. Plats: Kyrkans hus. Kostnad: 400 kr.  

Tiderna är spridda över våren med start 22/1.
Tid: kl.16.30-19.30.

Anmälan senast 16/12 till diakon Britt  
Gustafsson, britt.gustafsson@booforsamling.se,  

08-747 66 13, 070-298 21 47 

Andra söndagen i Advent
Temamässa med  

konfirmandupptakt
Malin Olsson Lööf

Sön 7 dec Boo kyrka kl. 11.00
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VILL DU GRATULERA NÅGON som fyller år, har förlovat sig, gift sig, 
eller fått barn? Sänd in några rader till NVPs familjesida. 
Bara text (20 ord) 40:-, Bild + 20 ord 100:-, för varje extra ord +2 kr
Vi skickar räkning så bifoga namn och adress med beställningen.
Beställ enklast på www.nvp.se eller e-posta till familje@nvp.se 
Posta till Nacka Värmdö Posten, Box 735 131 24 Nacka. (Märk kuvertet
“Familje”). Vi måste ha text och bild senast måndagen veckan före
publicering. Publicering kan dock dröja pga utrymmesbrist.

PREDIKOTURER e-post: predikoturer@nvp.se

Maria Karlsson familjeredaktör
555 266 36
familje@nvp.se

Vi hjälper dig med begravning, gravsten, juridik och försäkringar. Du är 
varmt välkommen in på vårt kontor. Vi gör även hembesök och har jour 
dygnet runt.

���������	
�����������	��

Forumvägen 14, plan 8, Nacka
Tel: 08-709 84 35

www.fonus.se

Begravning från 4.500:-

Ektorpsvägen 4C (Ektorps centrum), 
Nacka, tel. 08-466 98 98

Läs mer på www.pietet.se!

Begravningstjänst
PIETÈT

Måste begravningen bli dyr?

GRATTIS ▼

Grattis Oscar och Leo på 
8-årsdagen. Vi älskar er! 
Mormor och morfar.

GRATTIS ▼ GRATTIS ▼

Huset renoveras och köket
är nu klart. Att laga 
kärleksmiddag går nu med 
väldig fart. Livet det nu 
leker och alla mår så bra. 
Så därför lätt att säga hipp
hipp hipp hurra! 
Grattis Jenny Öström på 
32-årsdagen. Önskar pappa,
Johan, Mattias  och Anki.

GRATTIS ▼

GRATTIS ▼

Grattis våra små prinsar
Ankelstam. Samuel 3 år, den
4 januari och Isac 6 år den
19 december. Kramar från
mormor och morfar.

GRATTIS ▼

Vår finaste lilla stjärna blev
1 år den 27/11. 
Grattis Stella Borg med 
pussar och kramar från
mamma och pappa.

GRATTIS ▼

Grattis våra små prinsessor
Ankelstam. Tilly 4 år den 22
september och Mimmi 6 år
den 2 december. Kram från
mormor och morfar.

GRATTIS ▼

Ett stort grattis till vår stora
kille Tomas som  fyller 13 år,
den 5/12. Kramar från 
mamma, Ricke, alla  syrror-
na, mormor  och morfar.

GRATTIS ▼

Grattis på din första 
tonårsdag Jonathan!
Önskar mamma  och pappa,
mormor  och morfar, farmor
och farfar, Karin  och Elliot.
Och Sippan förstås!

Boo församling
Kyrkans hus Tisdag 2/12, kl 12.00 Tis-
dagssoppa. Kl 18.00 Frigörande andning, 
E Broo. Onsdag 3/12, kl 8.30 Morgonmässa,
B Helgesson. Kl 13.00 Finsk samtalsgrupp.
Obs! Nacka kyrka, M Hakkarainen. Kl 18.30
Introduktion t vardagsmeditation. Kl 19.00
Vardagsmeditation, E Broo. Torsdag 4/12, kl
13.00 Barngudstjänst, S Björk. Kl 18.00 Re-
flekterande själavård, B Rönnqvist. Måndag
8/12, kl 10.00 Må bra-gruppen, C Carne-
heim. Tisdag 9/12, kl 12.00 Tisdagssoppa. Kl
13.00 Daglediga-avslutning, Luciatåg. Kl
18.30 Introduktion till meditation enl zen-
metoden. Kl 19.00 Meditation enl zen-meto-
den, L Siverbo. www.booforsamling.se

Djurö, Möja och Nämdö församling
Möja kyrka 6/12, kl 18.00 Hela kyrkan sjung-
er advents-/julsånger. Kyrkokören medver-
kar. Djurö kyrka 7 /12, kl 11.00 Högmässa

med Veronica Lindgren. Söndagsskola. 
Sandhamns kapell 7 /12, kl 15.00 Advents-
konsert med Compact Musik. Stråkar och
sång.

Saltsjöbadens församling 
Onsdag 3/12, kl 09.00 Bönestund på Skogsö.
Kl 9.30 Kyrkans Lek och sång (Öppet hus). Kl
18.30 kvällsmässa. Torsdag 4/12 Försam-
lingsresa till Gamla stan. För info och anmä-
lan ring Eva Romar-Heimdahl 748 19 13.  
Söndag  7/12, kl 11.00 Högmässa. Måndag
8/12, kl 18.30 Au-Pair café. Tisdag 9/12, kl
11.45 Lunchmässa. Kl 12.00 Diakonikretsens
jullunch, pris 50 kr. Anmälan senast till Eva
Romar-Heimdahl 748 19 13.

Skärgårdskyrkan 
Söndag 7/12, kl 11.00 Församlingens 
Julfest Bertil Karlsson och Niclas Törnberg.
www.skargardskyrkan.nu

Grattis Viktor på din 
6-årsdag!
Önskar mamma, pappa 
och Elin.

Vi vill gratta Josefine som
fyllde 6 år den 17 november
och Natalie som fyllde 4 år
den 30 november. 
Puss och kram från 
mamma Louise och 
pappa Robert.

Vem vill du gratulera?
Ring 555 266 36 eller 
mejla fam@nvp.se

NVP
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VIGDA ▼

Vigsel har ägt rum mellan
Jeanette Jonsson och
Fredrik Nordqvist den 18:e
oktober i Herrgårdsparken,
Velamsunds Gård. Vigsel-
förättare var Karl-Axel 
Johansson, tärna  Jennie
Höglund och best man 
Martin Andersson. 
Stort tack till alla som var
med och gjorde vår dag
oförglömlig!

FÖDDA ▼

Äntligen är vår efter-
längtade dotter Linnéa
född. Hon föddes på SÖS
den 15 sept. Stolta föräldrar
är Linda och Roland Ström.

VIGDA ▼

Pontus Karsenbarg och
Titti Holgersson
Barfota på klipporna i 
Gustavsberg 9 augusti 2008.
Nu heter vi båda 
Karsenbarg. 
Tack familj och vänner för
ett galet roligt dygn!
All you need is love.

Vår Mor
Mormor och Farmor

Eeva Isometsä
* 20 juni 1942

har hastigt lämnat oss
Iggesund 8 november 2008

RITVA
Louise
KARI

Tim och Theo
Syskon

Släkt och Vänner

Begravningen äger rum i 
kretsen av familjen. 

Tänk på Hjärt-Lungfonden
pg 909192-7.

Våra kära

Hans Carlsson
* 15 mars 1934

Har idag stilla insomnat
Nacka den 14 nov 2008

Stefan och Jane
Mats och Olle
med familjer

Övrig släkt och vänner

Begravningen äger rum
fredagen den 19 dec. kl. 14.00

i Nacka kyrka. Efter akten
inbjudes till minnesstund.
O.s.a. senast den 15 dec.
till tel. 08-570 206 20.

Tänk på Läkare utan gränser
pg 900603-2.

Till minne

Max Limerick
† 4 december 2007
Du finns med oss

varje sekund
i varje andetag.

Ändlös sorg och saknad.
Vi saknar dig så mycket.
Härliga underbara Max!

Från Mamma

gudstjänster

kontakt: 08-546 06 100
www.nackaforsamling.se

Nacka församling

Mässa  Nacka kapell, onsdag 3/12  8.30

Kvällsmässa Nacka kyrka, onsdag 3/12  18.00 Präst: Ylva Jansson

Barn- och babyandakt Fisksätra kyrka, lördag 6/12  11.00

Vi sjunger lätta barnpsalmer och tänder ljus för varje barn. Fika efteråt.

Adventsträdgård
Nacka kyrka, lördag 6/12 16.00 En stämningsfull stund med ljuständning 
för barnen och deras nära och kära. Präst: Gudni Agnarsson. 
Keltisk harpa: Frida Grundel. Yvonne Rademacher. 

Högmässogudstjänst Nacka kyrka, söndag 7/12 11.00  

Präst: Jerker Alf

Taizémässa Nacka kyrka, söndag 7/12 18.00 

Präst: Jerker Alf, Koralkören, dirigent: Kamilla Arlestrand.

Högmässa Älta kyrka, söndag 7/12 11.00 Präst: Bengt Wadensjö

Agapegudstjänst 
Fisksätra kyrka, söndag 7/12 17.00 Präst: Bengt Wadensjö

Dialogens mässa “Kroppens härlighet”
Kyrkan i Nacka centrum, söndag 7/12 18.00 

Präster: Lennart Jacobs och Eva-Karin Holst

musikmeditation
Meditation Nacka kyrka, lördag 6/12 10.00 

Präst : Gudni Agnarsson, piano: Adam Mokos

Lunchträff
Carin Ödquist och Kaya Ålander underhåller.
Nacka kyrka, onsdag 3/12 13.00

Lunchträff
Teatergruppen bjuder på julspel. Fisksätra kyrka, torsdag 4/12 12.00 

gemenskap

Internationellt café
“Biståndets framtid”
Birgitta Ohlsson, folkpartiet och Magnus Walan 
från Diakonia. Värd: Helle Klein 
Nacka församlingshem, onsdag 3/12 19.00.

internationellt

Itsenäisyyspäivän juhla 
Nackan kirkolla, la 6.12.2008 kl 14

Konsertin ja kauneimpien joululaulujen lisäksi 
luvassa yhteinen ateria ja kakkukahvit!
Lämmöllä ja rakkaudella tervetuloa mukaan!

musik

Juljouren
Musikal med teatergruppen. Manus & regi: 
Yvonne Iversen. Piano: Andreas Kjäll.  
Fisksätra kyrka, söndag 14/12 17.00 och tisdag 

16/12 18.00. Fri entré, för platsbiljett ring 
Yvonne Iversen, 070-977 86 84.

V�r�lskade Pappa
V�rk�re Son och Bror

Johan Bi˛rklund
* 7 januari1967

har l�mnat oss
i stor sorg och saknad

Saltsj˛-Boo
17 november 2008

JESPER
KAROLINA

Mamma och Pappa
P�r

Sl�kt och v�nner

Ditt varma hj�rta
slutat sl�

Du allt f˛r tidigt fick
fr�n oss g�

Tack f˛r Din k�rlek
Du oss givit har

Ditt vackra ljusa minne
lever kvar

Begravningen �ger rum
fredagen den12 december

kl14.00 i Bookyrka. Efterakten
inbjudes till minnesstund. Osa
till Fonus p� tel 08-7098435
eller nacka@fonus.se senast

den 8 december.

Vår älskade

Maka, Mor, Omacita

Delia 

Asencio Liebsch

* 25 juli 1935
� 20 november 2008

JORGE

MAITE och DIDIER

Inés

MAURICIO

Christopher  Sebastian

Nicolina

MAXI och LINDA

Rocio  Michelle  Lo  Arvid

Släkt och vänner

Så tar du ett kort

på barnen i sommartid

när dom dansar,

när vi dansar

en stund på jorden...

Begravningen äger rum i
Storkällans kapell, Älta

onsdagen den 10 december 
kl. 11.00. Efteråt inbjudes 
till minnesstund. O s a till 
Ignis 08-716 73 00 senast 
4 december. Ljus klädsel.
Istället för blommor tänk 
gärna på Cancerfonden 

020-595959 och Läkare utan 
gränser pg 900603-2.

Ett varmt tack till alla på
Maria Regina Hospice.

Min älskade Man

min Pappa och Morfar

Johan Jonsberg

* 5 november 1938

har hastigt lämnat oss 

i stor sorg och saknad

Älta 24 november 2008

ILSE

ANNETTE

NICLAS

Syskon

Släkt och Vänner

Vi vet ingenting,

Vi anar ingenting

Från det ena ögonblicket

till det andra

Begravningen äger rum
onsdagen den 17 december 
kl 12.45 i Hoppets kapell,

Skogskyrkogården. 
Efter akten inbjudes till
minnesstund. O s a till 
Ignis Nacka Värmdö 

tel 716 73 00 senast 12/12.

till Er alla som deltagit i

sorgen och hedrat minnet 

av vår älskade

Elsie Fernlund

vid hennes bortgång

och begravning 

Britt-Marie och Bengt 

Vår älskade

Arne Granlöf

* 6 februari 1927
� 12 november 2008

LENNART

MAY och BO-GÖRAN

Tobias och Malin

Vilton

Vännerna

Du somnade stilla

när färden var slut

Från allt vad Du kämpat

Du vilar nu ut

I minnet Du lever 

Du finns alltid kvar

I minnet vi ser Dig

precis som Du var

Begravningen äger rum
torsdagen den 18 december kl
14.00 i Uppenbarelsekyrkan,

Saltsjöbaden. Efter akten
inbjudes till Grünewaldvillan.
Osa till Söderquist begr.byrå

tel 08-717 45 20 senast 11/12. 

Min älskade lilla mamma
Vår mormor, farmor, 

gammelmormor
och gammelfarmor

Anja
Gustafsson

* 19 december 1917
† 20 november 2008
Tack för all godhet

givmildhet och kärlek.

Sov gott lilla mamma.

INGA
CAROLINE
SABRINA

Barnbarn med familjer
Släkt och vänner

Varmt tack till Sjötäppans

äldreboende för alla omsorg.

Begravningen äger rum 8/12
2008 i kretsen av de närmaste.

Värmdö församling

varmdoforsamling.se

Värmdö Kyrkokör
Värmdö Vokalensemble

Solister
Björn Borseman

Lars Hallgren

MatglädjenMatglädjen – Lunch i Sockenstugan
Vi lagar maten tillsammans. Anmälan senast 
1 dec till Jenny Holmberg 08-574 009 54
Onsdag 3 december 13.00

Gudstjänst på SvartsöGudstjänst på Svartsö
Karin Öhagen, Psalmorkestern
Taxibåt från Boda kl.10.00. 
Anmälan till vår exp 574 009 40
Söndag 7 december, 2 advent 11.00

2 advent
Sön 7 dec  16.00

Värmdö kyrkaJulkonsertJulkonsert



DAGENS ROS till Kristoffer
för en oförglömlig kväll på
Kastellet.

Från personalen på Delselius

DAGENS ROS Vi på Ältaskolan vill tacka Älta transport
för att de givmilt hjälpte oss med transporten till 
Läkarmissionens lokaler av alla julklappar som skol-
eleverna samlade ihop till fattiga barn i Östeuropa. 

Birgitta Sjögren, Bitr. rektor Ältaskolan

LÄSARSIDAN
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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”). 

Veckans hemlösa katt!

Vill du ta hand om Bianca?
KONTAKTA TASSELAND 08- 39 52 92, 070-316 45 51

www.tasseland.se

BIANCA dök upp vid en sommar-
stuga i början av sommaren 2008.
Lappar sattes upp runt om på 
Värmdö, men ingen ägare gav sig
till känna. Bianca är en glad männi-
skovänlig och kelen kisse. Passar
bra som innekatt och är snäll även
med barn. Hon är inte så förtjust i
andra katter och vi tror att hon
skulle trivas bäst i ett hem där hon
får vara ensamkatt.  

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Måndag den 15 december 2008  

Plats: Filmstaden Sickla, salong 2

Sammanträdet inleds kl. 18.00 med besvarande av 

interpellationer. Kl. 18.45–19.15 hålls fullmäktigecafé. 

Kl. 19.15 börjar sammanträdet med behandling av 

beslutsärenden

Ordförande 
Mats Gerdau 

Alla är välkomna att lyssna på debatten
Det går också bra att följa sammanträdet i Radio Nacka 

på frekvens 99,9 Mhz med start kl. 18.00.
Kommunfullmäktiges sammanträden filmas för att 

sedan publiceras på www.nacka.se.

Föredragningslistan
Föredragningslistan och alla handlingar finns på kommu-

nens bibliotek och www.nacka.se ca en vecka före 
sammanträdet. Här ett urval av ärenden.

Nya beslutsärenden
• Detaljplan för Solviksområdet (del av Kummelnäs)
• Försäljning av delar av kommunens fastigheter Ersta-

vik 26:1, Igelboda 2:17, 2:18 och 2:19 som genom
fastighetsreglering överförs till SL:s fastighet Igelboda 55:1

Motioner
• Motion om miljöförstöring i förnyelseområden.
• Motion om installation av s.k. nettomätare i hushåll 

som producerar egen el

Vill du veta mer?
Ring stadsjurist Helena Meier, tfn. 08-718 92 10.

NACKA KOMMUN • 131 81 NACKA • TFN 08-718 80 00 

FAX 08-718 91 15 • E-POST: info@nacka.se • www.nacka.se

NVP DEBATT

NVP har den senaste tiden
uppmärksammat olika för-
slag till gångvägar till och
från Henriksdal. Vi vill där-
för ta det här tillfället till att
berätta vad det är som är på
gång och reda ut en del av
frågeställningarna.

När Henriksdalsberget
byggdes av Stockholmshem
så planerades området som
en förlängning av Stock-
holm snarare än som en del
av Nacka. Sedan dess har
mycket hänt och området
söder och öster om Henriks-
dal utvecklas till samman-
hängande stadsdelar.

När området byggdes så
anlades, förutom huvudvä-
gen, den såkallade zigzagen
så man kunde ta sig ner mot

Kvarnholmsvägen utan att
gå runt hela uppfarten. 

När man på 1980-talet
byggde en ny trappa, som
kortade avståndet till Henrik-
sdals station, togs zigzagen
dock ur drift. Sedan ett antal
år är el-slingan i trappan för-
störd och omöjlig att laga. 

Alternativet, att för mycket
dyra pengar fräsa in en ny
slinga, är varken ekonomiskt
eller miljömässigt försvarbart.

Det vi nu istället gör för
att avsevärt förbättra för fot-
gängare från Henriksdal är
följande:

1. Skottning och sand-
ning/saltning av trappan får
högre prioritet.

2.Zigzagen tas in i under-
hållsprogrammet igen och

senast till våren skall den få
en ny slityta, dessutom röjer
man buskagen runt omkring.
Dessvärre är den dock inte
byggd för att underhållas på

vintern.
3. En projekteringsgrupp

har fått i uppdrag att under
våren undersöka och komma
med ett förslag till en ny och
bra slinga ner mot gång och
cykelvägen som går på Sick-
la-sidan, Alltså ett nytt, lätt
och säkert sätt att kunna ta
sig ner till Sickla Köpkvarter,

Dieselverkstaden, med mera.

Vi hoppas att vi därmed för-
bättrar tillgängligheten för
alla Henriksdalsbor och ger
dem mer möjligheter att en-
kelt och säkert kunna ta sig
till fots till kringliggande om-
råden. När omgivningarna
utvecklas vidare har vi ambi-
tionen att knyta ihop hela
västra Sicklaön i åtanke.

Ingegerd Thorngren, m
Ordförande Tekniska nämnden

Anders Wennerström, kd
Vice ordförande Tekniska 

nämnden

Gunilla Grudevall-Steen, fp
Ledamot i Tekniska nämnden   

Ökad tillgänglighet 
för Henriksdalsberget

Kommunalrådet Jan-Erik
Jansson, kd, tar munnen full
när han kritiserar att Nacka-
listans Joseph Tekle inte
deltagit så ofta på kommun-
fullmäktigemötena. 

Joseph har varit hårt ar-
betsbelastad med sitt enga-
gemang i Fisksätra, för ett
Folkets Hus som ska invigas
i början av 2009. 

Han har under tiden litat
på att vi övriga företrädare
för Nackalistan gör vårt bästa
för att ge röst åt hans väljare.
Den personvalde Jansson

säger sig lyssna på sina väl-
jare. Bra! 

Vi som representerar
Nackalistan fick fyra gånger
fler personröster än kd:s re-
presentanter och vi gör
verkligen vårt bästa för att
vara lyhörda och ge alla
Nackalistans väljare en röst. 

Men det är som Jansson
skriver, det är skillnad mel-
lan parti och parti. Hans 61
personröster gav honom ett
välbetalt politikerjobb och
utifrån den positionen kriti-
serar han oss fritidspolitiker

för att en av oss inte deltagit
på lika många möten som
honom.

Tvärtemot vad Jansson in-
sinuerar, bejakar vi person-
val men har förståelse för
om en vald ledamot under
en tid inte kan delta till fullo
eller måste hoppa av på
grund av till exempel arbets-
belastning, familjeskäl eller
sjukdom. 

Något annat vore omänsk-
ligt tycker vi, men tydligen
inte kd.  

Kristdemokrater: Är det

åtminstone inte lite förmild-
rande att vi som har ersatt
Joseph har minst lika många
väljares förtroende som
Jansson?     

Mansour Rahimi
personvald med 264 röster

Joseph Tekle
personvald med 205 röster

Christina Ståldal
personvald suppleant 

med 120 röster

Mikael Carlsson
suppleant med 53 personröster  

SVAR TILL MILVA ERIKSSONS IN-
SÄNDARE "FULT OCH FARLIGT"
UNDER LÄSARSIDAN I NACKA VÄR-
MDÖ POSTEN 25 NOVEMBER 2008.
Vi som är ansvariga på kom-
munen har observerat utfö-
randet med asfaltkullen.
Självklart har vi ett ansvar
för det som utförts även om
det inte alltid är vi själva
som utför arbetet och här
blev det helt fel. 

Entreprenören var lite för
snabb i utförandet. Vi delar
uppfattningen att det är bå-
de fult och framför allt inte
ändamålsenligt.

Asfaltkullen skall bort
och ersättas med en försänkt
kantsten, så som vi brukar
göra i Nacka.

Göran Helin
Teknisk direktör Nacka kommun

Nackalistan bejakar personvalet

”Alltså ett nytt,
lätt och säkert
sätt att kunna ta
sig ner till Sickla”

Jag tycker att det är riktigt
otäckt att köra på Stavsnäs-
vägen nu när det är mörkt
morgon och kväll. 

Det är skrämmande att det
dels finns så många dåliga
bilförare samt tanklösa
gångtrafikanter ute på våra
vägar.

Att så många gångtrafikan-
ter inte har reflexer på sig är
för mig en gåta.

Ni syns inte, förstår ni inte
det?  Att tonåringars hjärnor
inte har mognat det har vi
läst om men att vuxna strun-
tar i det förstår jag inte. Re-
flexer räddar liv!

Sedan är det riktigt många
bilar som körs "enögda" och
syns dåligt. 

Kontrollerar ni inte era bi-
lar och ser att ni behöver
sätta i en ny lampa vid be-

hov? Kan ni inte själva så får
ni åka till en verkstad för ni
är en trafikfara.

Till sist så vill jag uppmana
alla lata bilförare (ni är ty-
värr alltför många) att an-
vända sina blinkers. 

Det gör inte ont och är in-
te farligt. Däremot så kan
det bli en otäck olycka för
att ni inte blinkar ut er ur en
rondell till exempel. 

En bil som inte blinkar ut
sig tolkar vi andra som att
den ska åka rakt fram, inte
svänga. Resten talar för sig
själv vad som kan hända då...

Kör försiktigt och var rädda
om er ute i trafiken.  

Medtrafikanten

Otäckt att köra 
på Stavsnäsvägen

LÄSARBILDEN

Förra veckans läsarbild från Milva Eriksson.

Asfalten ska ersättas
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SPORT »Nu måste vi börja ta
poäng.»

martin ohlsson, gustavsberg bandy, efter
matchen mot tillberga i lördags. Tipsa sporten

Tel: 555 266 26 Mobil: 070-545 90 87 
e-post: sport@nvp.se

Niklas Instedt reporter
555 266 26
niklas.instedt@nvp.se

Nicole Kling reporter
555 266 26
nicole.kling@nvp.se

BASKET Saltsjöbaden Seahawks
har ännu inte vunnit någon
match i Basketettan i år. I veck-
an förlorade de mot IK Eos och
mot Örebro.

Värmdö HC vann
division 2
VÄRMDÖ ISHOCKEY 
I veckan blev det klart att
Värmdö går upp i Alltvåan,
dit de fem bästa lagen i seri-
en tar sig. 

Genom veckans två vins-
ter, mot Åkers med 5-7 i tis-
dags och mot Skarpnäcks
AIK med 3-2 i fredags, säk-
rade Värmdö serievinsten.

Nu återstår bara en enda
match, mot Hanviken på
bortaplan den 5 december.

Två vinster och
en förlust
NACKA ISHOCKEY
Nacka slog Mälarhöjden
/Bre Hockey med 4-3 på
hemmaplan i onsdags. 

På fredagen var det dags
för vinst igen, denna gång
mot Trångsund. Nacka led-
de med 4-0 inför den tredje
och sista perioden. Slutsiff-
rorna blev 2-6 till Nacka
som spelade på bortaplan i
Stortorpshallen.

Söndagens match i Nacka
Ishall bjöd på veckans första
förlust, mot Visby-Roma
med 4-5. 

Hittills har Nacka vunnit
fem av säsongens 22 spela-
de matcher. 

Tullinge bjöd på
storstryk
VÄRMDÖ INNEBANDY 
Tullingetog sig an Värmdö
på hemmaplan i lördags och
vann med dubbelt så många
mål: 10-5. 

Hemmalaget kopplade
greppet om matchen redan i
den första perioden och
gjorde fem mål mot Värm-
dös två.

Två Tullingeutvisningar
på grund av otillåtna slag
gav Värmdö två straffchan-
ser. Dessvärre missade man
båda. 

Målgörare i Värmdö:
Andreas Holmér (2), Petter
Hållén Ericson, Pierre Johans-
son och Nichlas Ekström.

Fortsatt tungt
för Seahawk
SALTSJÖBADEN BASKET 
I lördags blev det förlust mot
IK Eos på hemmaplan med
siffrorna 75-86.

I söndags var det dags
igen. Denna gång mot serie-
ledarna Örebro i Tippenhal-
len. Matchen slutade 73-93. 

Saltsjöbaden Seahawks
återfinns i botten av tabel-
len och har ännu inte vun-
nit en enda av de hittills el-
va spelade matcherna i
Basketettan. 

NOTERAT

Linda tog VM-guld i ju-jutsu
Linda Lindström tog revansch på sig själv och lade beslag på den ädlaste medaljen i VM som gick av stapeln i Malmö i fredags.

FOTO: ELISABETH UBBE

NACKA JU-JUTSU VM i
Ju-jutsu hölls i Malmö
i helgen och Nacka
Dojo fanns på plats.
Guldhoppet Linda
Lindström infriade
förväntningarna och
knep tillslut den efter-
traktade medaljen i
55-kilosklassen. 

Revansch. Så känner Linda
själv inför världsmästarti-
teln. Också i det senaste
VM:et 2006 kom hon till fi-
nal, men blev då ”bara” tvåa.

– Det är helt underbart, det
går inte att beskriva känslan
av att vinna. Jag går bara

runt och njuter, kommente-
rar Linda segern i fredags.

Vägen till finalen
Linda var seedad och fick
därför stå över den första
matchen i tävlingen. I det
första mötet tog hon sig en
tyska som hon vunnit över
två gånger tidigare, men som
presterat väldigt bra hittills i
år. 

– En värdig motståndare,
säger Linda som vann på tek-
nisk överlägsenhet. 

I den andra matchen möt-
te Nackatjejen Kazakstan,
och vann med 18-14. 

– Det var en jämn match,
men jag kände att jag hade

matchen med någon poängs
fördel hela tiden, berättar
Linda.

Så var det då dags för final,
mot polskan Martyna Bie-
ronska. Motståndaren tog
ledningen med två poäng
och Linda jagade sig tillbaka.
Då hon kom upp från mattan
igen stod det plötsligt fem li-
ka, med åtta sekunder kvar.
Matchen slutade 9-5 och Lin-
da vet fortfarande inte vad
som hände.

– Jag har inte sett matchen
och vet inte vad jag gjorde för
att få poäng, men poäng blev
det! skrattar hon lyckligt.

”Har aldrig varit så nervös”

– Jag har aldrig vart så ner-
vös i uppvärmningen och
mellan matcherna, men jag
har heller aldrig varit så bra,
reflekterar Linda över täv-
lingsdagen. Hon fortsätter:
alla vill ju vinna och jag gjor-
de vad jag skulle.

Var du någonsin orolig att
du skulle förlora matchen?
– Man får aldrig släppa in
tanken på att man kan förlo-
ra, då är man körd.

Vad rör sig i huvudet på dig
då du tävlar?
– Jag låter inte tankarna
fladdra iväg och är otroligt
fokuserad på min motstån-

dare. Man är med på allt, lä-
ser in den andra både med
kroppen och med hjärtat. 

Funderar på att lägga av
Linda har hållit på med ju-
jutsu sedan början av 1990.
Frågan är nu vilka nya mål
som hägrar.

– Jag kanske lägger av ef-
ter VM. Jag tar en månad och
funderar över beslutet. Jag
ska tävla i EM i brasilian ju-
jutsu och kommer nog att
satsa på den grenen ett tag
framöver. Hur det blir med
ju-jutsun får vi se.

NICOLE KLING

Marcus Eriksson förlorade
sin bronsmatch i 85-kilosk-
lassen. Han blev diskvalifi-
cerad en sekund innan slut-
signalen och blev därmed
delad femma. 

Också Robin Holmkvist

gick bet i sin bronsmatch i
94-kilosklassen.
Sportchef Ricard Carne-
born, vad  tycker du om
klubbens VM-insatser? 
– Jättebra! Lindas guld är hi-
storiskt, hon är Sveriges

fjärde VM-guldmedaljör nå-
gonsin. Detta var Robins
första VM och man behöver
att par tävlingar på sig, men
han kommer att ta det nå-
gon gång.
Vad siktar ni på nu?

– EM i vår och World Games,
som är ett alternativt OS för
alla de sporter som inte är
med där.
Vad är ni bra på?
– Slag och sparkar. Vi har
bra tajming och är bra på
övergångarna mellan de oli-

ka momenten. 
Vad behöver ni bli bättre
på?
– De flesta måste bli starka-
re och mer tekniska i kast-
delen. Mer taktik! Generellt
sett behöver vi förbättra de
statiska momenten. 

Nacka Dojo

Ingarö satsar på juniorgolf
INGARÖ GOLF Ingarö GK
hoppas få in fler juni-
orer i verksamheten.
Klubben har nu star-
tat ett samarbete
med Brunns skola där
elever får träna golf
under fredagsefter-
middagarna. 

Cirka 75 fjärde- och fem-
teklassare har redan nu bör-
jat slipa formen inför våren.
Under ledning av instruktö-
rer från Ingarö GK får de lära

sig golfens grunder i Brunns
sporthall.

– Det är inte knepigare än
att spela innebandy, säger
Ove Renemar, junioransvarig
i Ingarö GK, om golf inomhus.

I bästa fall hoppas han att
hälften av eleverna så små-
ningom ska bli medlemmar i
klubben – och bredda junior-
verksamheten.

Reducerat medlemspris
Projektet kommer att fortsät-
ta under hela våren och fi-
nansieras via Idrottslyftet.

Och för att locka ännu fler
nya spelare till Ingarö GK har
man även inrättat en ny, bil-
ligare medlemsform för ung-
domar mellan 22-26 år.

Sedan i våras finns ingen
kö för den som vill bli med-
lem i klubben, och dessutom
har man plockat bort den
gamla begränsningen på max
300 juniorer i verksamheten.

ANDERS MIILDE

anders.milde@nvp.se



VÄRMDÖ BANDY 
Trots bra defensivt
spel och trogna sup-
porters blev det för-
lust för Gustavsberg
mot Tillberga på hem-
maplan i lördags. Siff-
rorna slutade 3-7 och
det är bara att erkän-
na: motståndarna var
bättre.

Det var två taggade lag som
satte skenorna i isen på
Ekvallen i helgen. För-
handstippade Tillberg leder
serien, medan Gustavsberg
ännu är poänglösa. Det såg
ut att bli en enkel match, och
det blev det. 

Dramatik präglar matchin-
ledningen: domarna blåser
inte av för mål då bollen sme-
ker nätet i hemmalagets kas-
se. Trots upprörda miner på
västeråsarna förblir det noll
noll tills Tillberg bestämmer
sig för att ta tillbaka det som
är deras. Tre mål innan 24:e
minuten ger bortalaget ett
stadigt grepp om matchen. 

Så tänds ett hopp, Christi-
an Otterberg reducerar till 1-
3 och publiken jublar. Men
glädjen blir inte långvarig.
Några minuter innan första
halvlekens slut utökar Till-
berg till 1-4 genom skytte-
kungen Johan Kruse.

Den forne tränaren Roger
Jansson anser att laget trots
allt gör en bra insats:

– De jobbar bra hemåt, men
måste våga gå framåt och in-
te vara så blyga. De möter ett
bra lag men måste våga lita
på att de kan. Jag tycker att

Gustavsberg spelar bra idag,
efter sina förutsättningar.

Forn lagkamrat gör mål
I den andra spelhalvan gör
den före detta gustavsberga-
ren Peter Winbäck Tillbergs
femte mål. 

Därefter blir det 1-6 och
det ser riktigt mörkt ut. Blän-
dande spel lyste upp i no-
vembermörkret,  Christoffer
Johansson åker utanför sar-
gen, håller i bollen, spelar
fram till Martin Ohlsson  som
förvaltar läget och gör hem-
malagets andra mål.

Gustavsberg tar därefter
time out i hopp om att göra
fler sådana prestationer.
Dessvärre rår man inte på
motståndarnas Kruse som
dunkar in sitt tredje mål i
matchen, 2-7.

Gustavsberg drar på sig en
utvisning, vilket inte bekom-
mer Niklas Norevik som pe-
tar in 3-7-målet i numerärt
underläge.

Det är en öppen match,
vad som helst kan hända.
Stämningen är adrenalin-
stinn och man spelar för
vinst. 

Plötsligt utbryter slagsmål
på Tillbergs planhalva, en trå-
kig historia som slutar med att
två spelare, en från vardera
lag, får matchstraff straxt in-
nan slutsignalen ljuder.  

”Nu måste vi ta poäng”
Matchens lirare Martin Ohls-
son är nöjd med försvarsspelet. 

– Det är en hyfsat jämn till-
ställning och vi spelar tajt de-
fensivt. Dessvärre gör vi för
många individuella misstag i

den första halvleken och så-
dant utnyttjas av ett topplag
som Tillberg. Vi har haft en
tuff start på säsongen och nu
måste vi börja ta poäng, det
var målsättningen även inför
den här matchen. På onsdag
gäller det, då möter vi Köping. 

NICOLE KLING

nicole.kling@nvp.se
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Örebro vann
över Odelberg  
VÄRMDÖ INNEBANDY
Odelberg förlorade mot 
serietvåan Örebro på hem-
maplan i lördags. 

Örebro tog ledningen
med tre mål mot noll i den
första perioden, ett övertag
som gustavsbergarna fick
svårt att hämta igen. 

Matchen slutade 5-7.
Målgörare: Sebastian
Stenberg, Martin Norling
(2), Anton Spångberg,
Patrik Norling

Orminge straffat
av Duvbo
NACKA INNEBANDY
Orminge tog sig an Duvbo
på hemmaplan i lördags.
Det blev förlust med siffror-
na 5-6 till gästernas fördel.

NOTERAT

SSÖÖNN 77//1122 KKll 116.0000. NNacckkaa Isshhaalll
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Dessa företag gör vår verksamhet möjlig.

Components & Solutions

Ovan: Målvakten Jimmy Kar-
lsson står i mål sedan Aino
Vainio är skadad för resten
av året. Nummer 24, Johan
Kruse, gjorde hela tre mål i
helgens match.

Vänster: Gustavsbergs förre
tränare Roger Jansson tyck-
er att “Gurra” gör en bra
match efter sina förutsätt-
ningar.

FOTO: RYNO QUANTZ

Serieledarna slog
Gustavsberg på
hemmaplan

Målgörare Gustavsberg:
Christian Otterberg 
(assist Torbjörn Linder)

Martin Ohlsson 
(Christoffer Johansson)

Niklas Norevik 
(Torbjörn Linder)

Utvisningar Gustavsberg:
Niklas Sandberg, 10 min
fasthållning
Ludvig Karlsson, 10 min
oläpligt uppträdande
Martin Waldenström, 10 min
olämpligt uppträdande
Christoffer Johansson,
matchstraff, grovt olämp-
ligt uppträdande 

Målvakten Aimo Vainio 
är skadad. En kraftig blöd-
ning i höften kräver sex till
åtta veckors vila. I bästa
fall är han tillbaka till mö-
tet med Helenelund efter
nyår.

Gustavsberg –
Tillberga 3-7 (1-4)
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Stora Enso är en integrerad skogs-
industrikoncern med tillverkning av 
tidnings- och bokpapper, journal
papper och finpapper, konsument-
kartong, industriförpackningar samt
träprodukter. Inom dessa områden 
har koncernen en världsledande 
marknadsposition. 
Stora Ensos omsättning under 2007
uppgick till 11,8 miljarder EUR.
Koncernen har cirka 36 000 anställda 
i mer än 40 länder i fem världsdelar och
en årlig produktionskapacitet på 13,1
miljoner ton papper och kartong samt
7,5 miljoner kubikmeter sågade träpro-
dukter, varav 3,2 miljoner kubikmeter
vidareförädlade produkter. Stora Ensos
aktier är noterade i Helsingfors och
Stockholm. 

Skutskärs Bruks tillverkar pappersmassa
och fluffmassa för bland annat tidnings-
papper, journalpapper och hygien-
produkter. Skutskär ligger 1,5 mil söder
om Gävle och har goda allmänna kom-
munikationsmöjligheter. Vid Skutskärs
Bruk arbetar ca 430 medarbetare.

Skutskärs Bruk
söker 

Processingenjör
Vi söker en processingenjör till Skutskär Bruk. 
Huvudsakligt arbete är att uppdragsbaserat arbeta 
med processhjälp, förstudie, förprojekt och projekt.

Vi söker dig som har en civilingenjörsutbildning, 
eller likvärdig utbildning. Du får gärna ha några års 
erfarenhet av arbete inom pappers- och massaindustrin 
samt av att leda och arbeta i projekt. 

Läs mer om tjänsten och sök  
senast 23 december på
www.storaenso.com/careers

Läkare sökes
Sickla Hälsocenter söker en specialist i allmänmedicin alt.
leg läk. med intresse för allmänmedicin.

Tjänstgöringsgrad och tillträde enligt överenskommelse.

BVC-sköterska sökes
Sickla Hälsocenter söker erfaren BVC-sköterska som kan vara
med och bygga upp en BVC-mottagning i Stockholms mest
expanderande område med mycket barn med start
februari/mars 2009.

Tjänstgöringsgrad minst halvtid.

För mer information kontakta: 
Göran Murvall, distriktsläkare, tel. 073-688 42 07
goran.murvall@sicklahalsocenter.se
Per Udén, distriktsläkare, tel. 073-688 42 09
per.uden@sicklahalsocenter.se

Adress: Planiavägen 5, 131 34 Nacka,  “Atlashuset”

Öppettider: Vardagar 8-17. Tel 556 744 00, fax 556 744 01

För tidsbokning och rådgivning: 556 744 02

Välkommen med din ansökan!

NACKATANDLÄKARNA

Tandhygienist sökes till gruppmottagning i FORUM

Tandhygienist
Vi söker en erfaren tandhygienist till en tjänst på ca 16
timmar i veckan. Vi är sex tandläkare, sju tandsköterskor,
tre tandhygienister och en receptionist som jobbar i en
stor trevlig mottagning med god patienttillströmning.

Välkommen med din skriftliga ansökan.

ULF AHLSTRÖM, HELÉNE ALMQVIST, ERIC CONNER, 
JANE JONSSON, VICTORIA LOOHAGEN OCH KNUT MOLDENES

Forumvägen 32, plan 5
Forum Nacka

131 53 NACKA
Tel 718 59 01

Mailadress: nackatandlakarna@telia.com

Säby Grustag. Tel: 570 281 00. 
Ev frågor om tjänsten besvaras av Nils Johansson 070-2121455.

Chaufför till kranbil
tillsvidareanst omgående att serva våra tre verksamhets-

grenar; åkeri, entreprenad samt materialhantering. CE-beh.
samt referenser erfodras. Vi arbetar med egna ansvarsområ-
den, därför ser vi gärna att Du har lätt för att ta egna initiativ

och tycker om att arbeta självständigt. Lön enl ök.

Arbetsmarknad

…Clara Bergenstråhle,
16, ordförande för ung-
domssektionen i Gustavs-
bergs Ryttarsällskap, som
i lördags tog emot priset
för bästa ungdomsledare i
Globen under Stockholm
Horse Show. 

– Det känns jättebra!
Otroligt roligt, jag är stolt
och glad över klubben.

Vad betyder utmärkelsen
för dig?

– Utmärkelsen betyder
väldigt mycket. Det är na-
turligtvis roligt med upp-
skattning. Ridning är en av
Sveriges största sporter
för tjejer och det är bra att
den uppmärksammas.

Varför tror du att du vann?

– Jag hoppas att jag
vann för att de tycker att
jag gör ett bra jobb. Att
Ridsällskapet tycker att
jag är värd det och för att
de tycker jag är en bra fö-
rebild för andra.

Vad tycker du utmärker en
bra ungdomsledare?

– Det viktigaste är att
man tycker att det är ro-
ligt, att man brinner för att
jobba med ungdomar och

barn. Det är också viktigt
att lyssna på andra.

Hur länge har du ridit och
hur länge har du varit ung-
domsledare? 

– Jag har ridit sedan jag
var sju och blev utbildad
ungdomsledare i våras.
Fast jag har hållit i lektio-
ner även innan dess och
har suttit med i styrelsen i
två år.

Vad har du för drömmar?

– En dröm är att sitta med
i distriktets ungdomsför-
bund. I framtiden vill jag ar-
beta med ledarskap i någon
form, gärna med något som
har med hästar att göra. 

Vad tyckte du om Stock-
holm Horse Show?

– Bra shower med otro-
ligt duktiga ryttare! 

NICOLE KLING

nicole.kling@nvp.se

Hur känns det att
vara årets ung-
domsledare?

HALLÅ DÄR ...

Clara Bergenstråhle med
hästen Aslan (döpt efter
hästen i Narnia). Clara bor i
Saltsjö-Boo och har ridit se-
dan hon var sju år.

FOTO: BJÖRN SEGERBLAD 

ISHOCKEY

Division 1 D Herrar
Trångsund - Botkyrka    2-3 
Haninge - Wings HC    1-2 
Väsby - Skå    6-4 
Nacka - MB Hockey    4-3 
Visby/Roma - MB Hockey    1-4 
Skå - Nyköping    1-8 (1-1,0-5,0-2)
Wings HC - Väsby    5-2 
Botkyrka - Haninge    9-5 
Trångsund - Nacka    2-6 

Division 2 Stockholm södra Herrar
Ekerö - Skarpnäck    1-4 
Salem - Gnesta    4-5 
Nynäshamn - Lidingö    2-2 
Åker - Värmdö    5-7 
Värmdö - Skarpnäck    3-2 
Salem - Nynäshamn    1-11 
Åker - Ekerö    9-1 
Hanviken - Sudret    7-4 

BANDY

Allsvenskan mellersta Herrar
Slottsbron - Köping    5-11 
Finspång - Västanfors    1-6 
Tranås - Boltic/Göta    3-4 
Gustavsberg - Tillberga    3-7 
Helenelund - Katrineh/Värmbol    6-8 

Tillberga 3 3 0 0 33 – 8 6
Katrineh/Värmbol3 3 0 0 19 – 10 6
Köping 3 2 1 0 19 – 8 5
Västanfors 3 2 1 0 14 – 7 5
Finspång 3 2 0 1 17 – 12 4
Boltic/Göta 3 1 1 1 9 – 11 3
Tranås 3 0 1 2 8 – 13 1
Gustavsberg 3 0 0 3 9 – 20 0
Slottsbron 3 0 0 3 12 – 31 0
Helenelund 3 0 0 3 7 – 27 0

INNEBANDY

Division 1 mellersta Herrar
Tyresö/Trollb - Surahammar    12-1 
Onyx IBK - Hässelby    6-7 
Handen - Skoghall    7-3 
Odelberg/Gustavsb - Örebro SK    5-7 
Karlstad - Finspång    4-3 
Visby - Åkersberga    9-4 

Tyresö/Trollb 11 9 0 2 81 – 38 28
Örebro SK 11 9 0 2 72 – 54 25
Onyx IBK 11 8 0 3 72 – 58 24
Hässelby 11 6 0 5 61 – 59 19
Odelberg 11 7 1 3 56 – 58 19
Visby 11 6 0 5 58 – 57 18
Skoghall 11 5 0 6 70 – 53 17
Handen 11 5 0 6 62 – 64 15
Karlstad 11 4 1 6 54 – 54 14
Surahammar 11 4 1 6 49 – 60 12
Finspång 11 1 1 9 45 – 66 5
Åkersberga 11 0 0 11 25 – 84 0

Division 2 östra Svealand Herrar
Hammarby - Farsta    5-4 
Tullinge  - Värmdö    10-5 
Orminge - Duvbo    5-6 
Bollstanäs - Nykvarn    8-5 

Tullinge 11 10 0 1 88 – 54 29
Farsta 11 8 0 3 78 – 53 23
Bollstanäs 11 7 0 4 73 – 61 22
Huddinge 10 6 1 3 56 – 40 20
Nykvarn 11 5 0 6 62 – 57 15
Duvbo 11 5 1 5 54 – 73 15
Hammarby 11 4 0 7 48 – 56 13
Storvreta Ung 10 3 2 5 60 – 61 12
Värmdö 11 3 2 6 62 – 72 12
Täby FC 10 4 1 5 56 – 63 11
Orminge 11 3 0 8 62 – 88 9
SB Innebandy 10 2 1 7 40 – 61 7

Division 3 Stockholm södra Damer
Grödinge - Örby    2-7 
Ingarö - Tungelsta    8-2 
Högdalen - Boo    6-1 
Tullinge - Nynäshamn    5-0 

Tullinge 8 7 0 1 44 – 12 21
Älvsjö 7 7 0 0 34 – 13 21
Ingarö 8 6 0 2 50 – 18 18
Högdalen 8 5 0 3 41 – 25 15
Lövet 7 4 0 3 25 – 23 12
Boo 8 3 1 4 24 – 40 10
Örby 8 2 2 4 32 – 39 8
Tungelsta 8 2 1 5 27 – 33 7
Nynäshamn 8 1 0 7 15 – 39 3
Grödinge 8 0 0 8 14 – 64 0

BASKET

Basketettan södra Herrar
Norrköping - Sanda    78-63 
S:t Helena - NUBF    107-94 
Saltsjöbaden - Eos    75-86 
Srbija - Kalmar    69-59 
BG Fryshuset - Eos    91-70 
Nässjö - Kvarnby    93-90 (21-18,24-28,14-
25,34-19)
Saltsjöbaden - Örebro    73-93 

Örebro 9 7 2 746– 678 14
Nässjö 9 7 2 766– 650 14
NUBF 9 6 3 725– 696 12
Srbija 10 6 4 774– 774 12
Sanda 9 5 4 720– 736 10
S:t Helena 9 5 4 808– 783 10
BG Fryshuset 9 5 4 641– 615 10
Kalmar 9 5 4 675– 661 10
Kvarnby 9 4 5 712– 637 8
Eos 10 3 7 696– 774 6
Norrköping 9 3 6 655– 724 6
Saltsjöbaden 11 0 11 790– 980 0

Basketettan norra Damer
Järfälla - Sthlmspolisen    68-64 
Sallén - Tälje    83-27 
KFUM Blackeberg - Järfälla    66-71 
Solna Branten - Lidingö    73-69 
Luleå Stars - Alvik    71-72 (16-23,13-13,20-
18,22-18)
BG Fryshuset - Sallén    59-89 
BG Luleå - Alvik    42-62 (11-21,14-14,5-
12,12-15)

Sallén 10 9 1 799– 495 18
Järfälla 10 8 2 697– 615 16
KFUM Blackeberg9 6 3 579– 553 12
Alvik 10 6 4 584– 620 12
Sthlmspolisen 8 5 3 462– 457 10

Luleå Stars 7 4 3 503– 489 8
BG Fryshuset 9 4 5 542– 569 8
Lidingö 8 3 5 521– 570 6
Tälje 8 2 6 444– 582 4
Skuru 9 2 7 520– 571 4
Solna Branten 9 2 7 553– 598 4
BG Luleå 7 1 6 440– 525 2

HANDBOLL

Division 1 norra Damer
Guif - Tyresö    32-22 
Tumba - Nacka    25-27 
Irsta - Härnösand    24-24 

Rimbo - Göksten    17-18 
Westermalm - G/TD76    17-21

Irsta 8 6 1 1 225 –188 13
G/TD76 9 5 1 3 218 –188 11
Nacka 8 5 0 3 212 –198 10
Guif 8 5 0 3 184 –179 10
Rimbo 8 4 1 3 227 –212 9
Tyresö 8 4 1 3 195 –194 9
Tumba 8 3 2 3 201 –195 8
Härnösand 8 3 2 3 175 –195 8
Göksten 8 3 1 4 166 –182 7
Hellton 8 2 0 6 186 –197 4
Westermalm 9 0 1 8 162 –223 1
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T e l  5 7 4  6 0 9  9 0  Öppet :  Mån-Fre  9-18 Lör  10-14
www.l indgrenbi l .se

NISSAN QASHQAI
“LINDGREN EDITION”

•2,0L ACENTA CVT (AUTOMAT)
•17” ALUFÄLGAR
•STYLINGPLATTA FRAM & BAK
•SVART ELLER SILVERMETALLIC

 kr

Rosenholtz Bil 
– Värmdö Marknad –

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

SE ÄVEN VÅRA BEG BILAR PÅ WWW.ROSENHOLTZ.SE

4.900

3.900

162.900 220.900

232.900 265.900

Telefon 574 609 90.
Öppettider: Mån-Fre 9-18, Lör 10-14

www.lindgrenbil.se

Fredrik Stenvall 
574 609 92

Kontakta mig när du ska köpa begagnad bil!

BEGAGNADE BILAR!
Alla med garanti. 
Se alla våra begagnade 
bilar på www.lindgrenbil.se

Se alla våra begagnade bilar på www.lindgrenbil.se

Begagnade bilar
08 Nissan 1.2 Acenta Micra AC Gråmet Backs Elh fram Elsp 6xairb utt dec-07 252 mil 109.500

07 Nissan Maxima 3.5 SL Driver Preference Package Aut 900 mil Mkt utr ring för info299.000

04 Nissan Micra 1.2 AC Röd V-hjul 6 x airbag CD Elhiss fram Elspegl 10515 mil 59.500

05 Nissan Murano 3.5 SE Gråmet 4WD  Skinn Nav Backkamera V-hj Xenon 3280 mil 249.500

06 Nissan Navara 2.5 dCi SE Aut d-hytt Dragk M-v Frontb m 2 x-ljus 15000 mil *159.500

06 Nissan King Cab Irstaskåp byggnation Svartm ACC Elhx2 Elsp Dragk Arbetslj 4350 mil*210.000

03 Nissan King Cab 2,5 Tdi Dubbelhy Navara Svart ACC Kåpa CD V-hj Krok 12200 mil*139.500

07 Nissan Note 1.4 Visia 5d Gråm AC CD 4xair ABS Elh VSG & gar tom 6/10-10 2665 mil 99.500

07 Nissan Note 1.4 Visia 5d Blåmet AC CD 4xairb ABS Elh Skjutbart baksäte 3625 mil 99.500

07 Nissan Note 1.4 Visia Blåmet AC 4xairb ESP CD 2xelh Elsp Fjärr c-lås 3900 mil 89.500

08 Nissan Pathfinder 2,5 dCi LE Svart Skinn Automat Navi Bose 1281 mil 399.000 

04 Nissan Primera 2,0 Acenta Kombi Silver ACC CD V-hjul Farthållare 8460 mil 84.500

01 Nissan Primera 1,8 Comfort 5d Silver ACC Alufälg M+V Elhissar 8400 mil 59.900  

08 Nissan Quest 3.5 SE 7-sits Aut Mblåmet Skinn ACC 6xairbag DVD 0 mil 399.000

08 Nissan Titan 5.5 Flexifuel LE Crew Cab Ny! Svartmet ACC Långt flak 4 WD Skinn *349.000

07 Nissan Titan 5.6 LE Crew Cab Flexi Fuel Mörkgråm 4wd elh farth 400 mil *310.000  

08 Nissan X-Terra 4.0 SE 261 hk Aut 4 WD Mblåmet AC Sidosteg Skinn Farth 349.000

03 Nissan X-Trail 2.5 Luxury Beigemet ACC ABS CD-vxl V-hj Alauf 9780 mil 118.900

02 Nissan X-Trail 2.0 Sport Silvermet ACC 4 x elhiss CD Aluf Dragkrok 8200 mil 99.500

04 Nissan 350 Z Coupé ACC Skinn Elst Xenon Fullserv Farth19” aluf 3500 mil 224.900

07 MB E 320 cdi 4 Matic Sport Kombi Beigemet Skinn Nav m.m 3580 mil 499.000

05 Peugeot 407 SW 2.0 HDI ACC 4xelh Elsp Dragk Dieselvärmare Panoramatak 12880 mil119.500

05 Renault Megane Cab 1.6 Silvermet AC Elhissar Airbag m.m. 6100 mil 114.900

02 Volvo V70 2.4 170 hk Aut Beigemet ACC 5xairb Dragk M-v + utt 9750 mil 104.000

07 VW Transporter 2.5 TDI 130 hk Silvermet Aut Skinn 5,8 m3 4700 mil *229.000

*= ex moms

Nya Nissan Qashqai för omgående leverans!
Qashqai 1,6 Acenta Silver met backsensor 191.500

Qashqai 1,5 dCi Acenta Silver met Backsensor 207.500

Qashqai 2,0 Acenta Aut Silver met Glastak Backsensor  228.500

Qashqai 2,0 Acenta 4 WD Aut grå met glastak backsensor 247.500

Qashqai 2,0 dCi Tekna Aut 4 WD Silver met Glastak Backsensor xenon 283.500

Qashqai 2,0 dCi Tekna Aut 4 WD Svart met Glastak Backsensor xenon Läder 294.500 

Hälsingeved/björkved i säck.
60L säckar 65:-/st (minsta
köp 25 st). 1 pall 850:- (minsta
köp 2 pallar). Fri leverans. 
Gäller vid farbar väg för 
lastbil. 076-820 94 04.

Upphittad svart/vit katt med
svart nos och svart svans,
tillgiven och kelig. Upphittad
i Orminge. Tel 073-390 60 91.

Garageloppis!
Lörd. - sönd. 6-7 dec. kl 12 - 16
på Bromsvägen 7 (Eknäs)
Saltsjö-Boo.

Jag hade inbrott i min bil den
26/11 mellan kl 15.30-16.30 på
Vattenverksvägen 8 i Nacka.
Min dator med alla skol-
arbeten försvann. Har du sett
eller hört något? Hittelön
1000:-. Ring 0762-470 087.

DIVERSE

Keramik/porslin B. Friberg,
Stig Lindberg, Åke Holm, Lisa
Larsson, Kåge. Gärna 
argenta. Tel 08-747 81 23.

Antika möbler, soffor, bord,
stolar, byrå, spegel, golvur,
kristallkrona, tavlor, glas,
porslin, stor matta. Tel 37 90 42

Bryggeri-etiketter. Gärna hel
äldre samling, öl/läsk köpes.
Även äldre ölglas. 
Tel 036-132 191.

Gustavsberg porslin köpes.
Verk av S Lindberg, W Kåge, 
L Larson,B Friberg, J Ekberg,
S Wejsfelt Köpes 070-303 73 48

Smidesässja. Nacka 
Hembygdsförening önskar
köpa begagnad ässja. 
Tel 0705-22 63 52.

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

Presentkort Fritidsresor 
Solresor Apollo Ticket Resia
eller Ving.  Ring 076-714 79 36.

KÖPES

Hälsningeved. Torr björk 1 m3

pall 850:- eller 60 L säck 65:-.
Fri frakt vid best. minst 2 pall
eller 25 säck. 
Stefan 070-295 09 25.

Köksbord med 6 stolar i 
masiv furu, bord 90x165 cm
Pris 600:-. Tel 571 540 07.

SÄLJES

Prylmarknad

747 07 69
Koldalsvägen 4

www.petterssonbil.com

FULLSERVICE SAMTLIGA BILMÄRKEN
ÄVEN LÄTTA LASTBILAR

Barnpassning Saltsjö-boo
Finns det någon snäll tjej, kvinna eller dam med körkort som
kan hjälpa oss med dagishämtningar och barnpassning någon
eller några dagar i veckan? Fredrik 0708-664 050.

BARNPASSNING

Läxhjälp sökes
till flicka i klass 9. Främst matte. 1 gång per vecka. Bra ersätt-
ning till rätt person. Tel 0733-92 47 79.

Bilar & TillbehörArbetsmarknad
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LÄS MER PÅ WWW.BILIA.SE

ÖPPETTIDER
Måndag-fredag 9-18
Lördag 10-15
Söndag 11-15

SUPERKLIPP HOS BILIA!
Ford Mondeo Kombisedan

Bilia Nacka
Jarlabergsvägen 2
131 24 Nacka
Tel. 08 -505 78 100

PRIS 194.800:-

Volvo S60 2,4 -04, 170 Busn, Scarabgrön met. 124.900:-
Volvo S80 D5 -07, Momentum, Shimmerguldmet. 234.900:-
Volvo V50 2,4i -05, 170 Busn, Dawnblåmet. 127.000:-
Volvo V70 AWD 2,5T -05, 170 Busn, Rubyrödmet. 142.900:-
Volvo XC70 2,5T-03, Askguldmet. 152.000:-
Volvo XC90 D5 -06, Moment, 7-sät, Silvermet. 284.900:-
Volvo XC90 D5 -05, Sum, 5-sät, Lunarguldmet. 256.000:-

FORD MONDEO 2.0 
FLEXIFUEL, 
145 HK, 5-D

PRIS 119.900:-

RENAULT MÉGANE FLEXFUEL 
1.6 AUTHENTIQUE, 5-D

Renault Megane 1,6 E85 Autentique SUPERKLIPP PÅ BEGAGNAT

* Avser miljöbilspremie från Vägverket och gäller endast privatpersoner.

Biliapris....129.900 kr
Miljöbilspremie från
staten*.... -10.000 kr

Priset inkluderar vinterdäck på plåtfälg.

Ford Mondeo: Förbr: 4,3 - 7,9 l/100 km bl. körn. Miljöklass 2005. CO2: 115 - 189 g/km. 
Vid bioetanoldrift (E85) ges möjlighet att reducera de CO2 med upp till 75%. 
Renault Megane Flexifuel: Förbr. bl. körn. 7,2 l/100 km (bensin). CO2 g/km 170. 
Miljöklass 2005.  Bilarna i annonsen är extrautrustade. Kan ej kombineras med andra 
avtal/rabatter.

Biliapris ..204.800 kr
Miljöbilspremie från
staten*.... -10.000 kr PPPPPPPPP iiiiiiiiiii tttt iiiiiiiii kkkkkkkkkkkklllll ddd

FLER
SUPERKLIPP
PÅ BILIA.SE
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SMS:A NUMRET I

ANNONSEN TILL 71122.

Nyhet!
Bostadsinfo till

din mobil.

GÅ IN PÅ SVENSKFAST.SE
OCH LÄS OM HUR VI

JOBBAR MED BUDGIVNING.

BORÄTTER NACKA/VÄRMDÖ

VILLOR NACKA/VÄRMDÖ FRITIDSHUS NACKA/VÄRMDÖ

FINNTORP
3 ROK, 64 KVM

Modernt mini-radhus i två plan! Väl
tillvaratagna ytor. Altan i sydvästläge.

PRIS 1 990 000 kr/bud.
AVGIFT 3 652 kr/månad.
VISAS Sö 7/12 13.00-13.30.
Må 8/12 17.30-18.00.
Helgesons väg 8B.
NACKABUTIKEN Richard Hagvall
08-716 17 00.
SMS:A 41469 till 71122

SICKLA ALLÉ
3 ROK, 93 KVM

Härlig bostad vid Sicklasjön! Terrass på
20 kvm samt balkong med kvällssol!

PRIS 2 995 000 kr/bud.
AVGIFT 4 951 kr/månad.
VISAS Sö 7/12 14.00-14.30.
Må 8/12 18.30-19.00.
Sickla Allé 7, 4tr (hiss).
NACKABUTIKEN Richard Hagvall
08-716 17 00.
SMS:A 41471 till 71122

VÄSTRA ORMINGE
2 ROK, 61 KVM

Välskött 2/3:a med ljus färgsättning!
Flexibel planlösning samt balkong med
förmiddagssol. Helkaklat badrum.

PRIS 795 000 kr/bud.
AVGIFT 3 374 kr/månad.
VISAS Sö 7/12 12.00-12.30.
Skarpövägen 35, 2tr (hiss).
NACKABUTIKEN Richard Hagvall
08-716 17 00.
SMS:A 38669 till 71122

SALTSJÖBADEN
2,5 ROK, 67 KVM

Smakfullt renoverad 2,5:a med
balkong i söderläge. Arkitektritad!

PRIS 1 250 000 kr/bud.
AVGIFT 2 961 kr/månad.
VISAS Sö 7/12 13.00-13.30.
Må 8/12 17.45-18.15.
Freyvägen 8 A, 3 tr.
NACKABUTIKEN Eleonor Lundgren
08-716 17 00.
SMS:A 41502 till 71122

SALTSJÖBADEN
3 ROK, 77,8 KVM

Trevlig bostad på A-gården med
balkong mot allmänning. Fint kök!

PRIS 1 100 000 kr/bud.
AVGIFT 3 890 kr/månad.
VISAS Sö 7/12 14.30-15.00.
Må 8/12 17.30-18.00.
Ljuskärrsvägen 8, bv.
NACKABUTIKEN Ragnhild Sjöberg
08-716 17 00.
SMS:A 41491 till 71122

STAVSNÄS
7 ROK 137+137 KVM

I denna stora villa är det lätt att känna
sig hemma.Öppna stora ytor, 2
braskaminer, bastu samt utomhuspool.

PRIS 2 795 000 kr/bud.
VISAS Sö 7/12 14.00-14.45.
Ti 9/12 18.30-19.15. Lärkans väg 7.
VÄRMDÖBUTIKEN Alexander
Egebrant 070-836 55 80.
SMS:A 41307 till 71122

VINDÖ BODATORP
3 ROK, 57 KVM

Ett helt nybyggt hus med hög
permanentstandard och ett härligt läge
nära fin insjö i trevliga Bodatorp. Tomt
2.324 kvm mot allmänning.

PRIS 1 950 000 kr/bud.
VISAS Sö 7/12 13.00-13.45.
Bodatorpsvägen 19.
VÄRMDÖBUTIKEN Tjälve Öhman
08-505 356 05.
SMS:A 39280 till 71122

www.svenskfast.se

NACKABUTIKEN NACKA FORUM TORGHUSET PLAN 4, 08-716 17 00. SALTSJÖBADEN 08-717 01 15. VÄRMDÖBUTIKEN GUSTAVSBERGS HAMN OCH MÖLNVIK, 08-570 365 00. WWW.SVENSKFAST.SE

SALTSJÖBADEN/
IGELBODAPLATÅN
3 ROK, 86 KVM

Välskött trerummare på populära Igelboda-
platån! Inglasad balkong mot gården. 
Helkaklat badrum samt gäst-wc. Hissen 
går direkt ner till föreningens garage.

VISAS när innehavaren hittat nytt boende. 

NYFIKEN? Ring för info och intresse-
anmälan.

NACKABUTIKEN
Richard Hagvall 08-716 17 00.

BILIA HAGA NORRA
Tel: 08-734 74 00

BILIA SEGELTORP
Tel: 08-744 80 00

BILIA NACKA
Tel: 08-505 781 00

LÄS MER PÅ WWW.BILIA.SE

SPARA UPP TILL

31.500:-
PÅ UTVALDA MODELLER

REKORDPRISER
PÅ NYA RENAULT TRANSPORTBILAR!

Bränsleförbrukning blandad körning l/100 km: 7,9. CO2 g/km: 214. Miljöklass 2005. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning

Nu har vi KRAFTIGT rabatterade priser på 
ALLA nya lagerbilar, för omgående leverans. 
Allt ska bort! Billigare än så här har det 
aldrig varit!

Kontakta oss för prisförslag och information!

SPARA UPP TILL

31.500:-
exkl. moms

PÅ UTVALDA MODELLER

Suzuki SX4 Förr 151.400:-  Nu 129.900:-

Suzuki Splash

Priset gäller Suzuki SX4 1,6 Komfort, 2WD. Bilen på bilden är 
extrautrustad. Bränsleförbrukning blandad körning 6,8 l/ 
100 km, aut 7,6 l/100 km, miljöklass 2005, koldioxidutsläpp
(CO2) 165 g/km, aut 182 g/km.

Priset gäller för Suzuki Splash Komfort 1,0. Bilen på bilden är 
extrautrustad. Bränsleförbrukning blandad körning: Komfort 
1,0. 5,0 l/100 km. Miljöklass 2005. Koldioxidutsläpp (CO2) 
120g/km. Tre års nybilsgaranti. Tre års vagnskadegaranti.  
12 års rostskyddsgaranti.

Leveransvägen 1 Gustavsberg  Telefon 574 104 50

Lackförsegling till förmånspris!
Köp en ny bil av oss så får du lackförsegling 
för bara 2.000:- Ord pris 3.900:- 
Erbjudandet gäller i samarbete med 
Hemmesta Däck & Recond AB. 

Vinterbilar för omgående leverans!
Tillfälle!

Upp till 50.000:- rabatt

på Suzuki Grand Vitara 

för omgående leverans.
Välkomna!

SÄLJES

Bostadsmarknad
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Utgångspris 1 090 000:-
Boyta 93 kvm, avgift 4.826:-/mån
Adress: Ormingeringen 33, 2 tr
Visas sön 7/12 14.00-14.30
och mån 8/12 18.30-19.00

Välplanerad & ljus 4:a höst upp i huset med tre
bra sovrum, balkong i söder med fri utsikt.
Tel: 08-716 91 50. Webbnr: 1020-5892.

B 4:a Nacka Västra Orminge

Utgångspris 1 290 000:-
Boyta 88 kvm, avgift 5.314:-/mån
Adress: Vitmossevägen 35
Visas sön 7/12 14.00-14.30
och mån 8/12 19.00-19.30

Br-radhus i attraktivt område. Altan mot allmän-
ning. Smart planlösning, stort kök och två
badrum. Tel: 08-57023030. Webbnr: 1021-3187.

B 3:a Gustavsberg Holmv.skog.

Utgångspris 3 690 000:-
Boyta 63 kvm, avgift 2.014:-/mån
Adress: Saltsjöqvarns kaj 35, 6 tr

Högst belägna 2:an i sista etappen brf Västra
Hamnplan! Exklusivt boende, nyproducerat med
inflytt mars 2009. Utsikt mot stan, balkong i
väster & öppen planlösning. Extremt låg avgift till
obelånad förening. Tel: 08-716 91 50.

B 2:a Nacka Saltsjöqvarn

Utgångspris 1 390 000:-
Boyta 78 kvm
Avgift 3.557:-/mån

Adress: Vintervägen 4C, 3 tr
Visas sön 7/12 13.00-13.30
och mån 8/12 17.30-18.00

Vindslägenhet med generös takhöjd och milsvid utsikt över Björknäs villaområde. Charmiga detaljer
såsom takbjälkar, takfönster och snedtak. Öppen planlösning mellan kök och vardagsrum, stort sovrum
med gott om plats för både dubbelsäng och skrivbord. Goda kommunikationer samt närhet till fridfull
natur. Tel: 08-716 91 50. Webbnr: 1020-5897.

B 2:a Nacka Björknäs

Acceptpris 1 590 000:-
Boyta 86 kvm, avgift 3.909:-/mån inkl drift
Adress: Björnskogsvägen 78
Visas sön 7/12 12.00-12.30
och mån 8/12 18.00-18.30

Fräscht renoverad 3:a med stor balkong i söder-
läge. Nytt kök och badrum. Lugnt och barnvänligt
område.Tel: 08-57023030. Webbnr: 1021-2636.

B 3:a Gustavsberg Lugnet

Bästa tipsen till
dig som vill köpa
innan du sålt din
egen bostad.
Kontakta Fastighetsbyrån mäklare eller besök fastighetbyran.se
om du vill veta mer.

N Y P R O D U K T I O N

Söndag den
7 december
11.00-14.00

zeppelinarenKVARTERET

Ansvarig mäklare: Andreas Fasteson
andreas.fasteson@erikolsson.se
Mobil: 070-775 66 60

Utmed Horisontvägen i stadsdelen Skarpnäck låter Folkhem bygga 43 bostadsrättsradhus i
storlekarna 96-122 kvadratmeter. Samtliga radhus har två plan om 4 alternativt 5 rum och kök.
Folkhems bostäder står för en genomtänkt funktion, hög kvalitet på material och hantverk samt

egna förråd för praktisk förvaring. Parkeringsplats erbjuds på området. Kvarteret Zeppelinaren
har närhet till kommunikationer, service och underbara rekreationsområden såsom Nackareser-
vatet, Flatenbadet och Hellasgården.

Välkommen till brf Loopingen och Rollen!

Folkhem erbjuder rä
nta om 3.95 % 

      
de två första boende åren*

*Sedvanlig kreditprövning behövs.

För mer information besök www.erikolsson.se/nyproduktion

VÄLKOMMEN 
på korv och glögg i 
vårt nya vackra och 

barnvänliga 
småhusområde!

Obs! Bilar köpes! 
Vill du snabbt och enkelt 
sälja din bil, oavsett märke, 
miltal, skåp eller diesel. 
Seriösa värderingar. Hämtas
och betalas kontant. Tel 
070-738 86 64 el 08-647 11 66.

KÖPES

Bostadsmarknad

Bilförsäljning  •  Reservdelar  •  Verkstad

Försäljning: Vard 9-18 Lör 11-15 Sön 11-15 Verkstad: Mån-tors 7-16 Fre 7-15
Tel 574 104 50. Leveransvägen 1-3, Gustavsberg. www.bilforumivarmdo.se 

DEMOBILAR

12 min från Slussen efter väg 222 mot Värmdö. Sväng av mot Värmdö Marknad.

Mazda 3 Kombisedan 2.0 Exclusive diesel Silver   500 mil 189.900:-
Mazda 3 Kombisedan 2.0 Exclusive diesel Aurora Blå   500 mil 189.900:-
Mazda 3 MPS Kombisedan 2.3 Turbo Röd   10 mil 229.900:-
Mazda 3 Kombisedan Exlusive 1.6 Galaxy grå   1.200 mil 156.900:-
Mazda 5 Touring diesel Brilliant svart   1.800 mil 204.900:-
Mazda 5 Sport 2.0 Brilliant svart   1.500 mil 199.900:-
Mazda 5 Advance Plus 2.0 diesel (Ljgrön) Golden sand   30 mil 205.900:-
Mazda 2 Kombisedan 2.0 Sport Grå   1.000 mil 144.900:-
Mazda CX-7 Advance 2.3 Turbo 4WD Silver   30 mil 269.900:-
Mazda 6 Sedan sport 2.5, skinn Vit Pearl   15 mil 239.900:-
Mazda 6 Kombisedan Advance 2.0 diesel Msilver Lilac   900 mil 224.900:-

Bilförsäljning  •  Reservdelar  •  Verkstad

Försäljning: Vard 9-18 Lör 11-15 Sön 11-15 Verkstad: Mån-tors 7-16 Fre 7-15
Tel 574 104 50. Leveransvägen 1-3, Gustavsberg. www.bilforumivarmdo.se 

DEMOBILAR

12 min från Slussen efter väg 222 mot Värmdö. Sväng av mot Värmdö Marknad.

Fiat Grande Punto 1.3 Mjet 5D diesel(Miljöbil) MGrå   2.000 mil 146.900:-
Fiat Panda 1.3 Mjet diesel (Miljöbil) Blå   0 mil 123.900:-
Fiat Bravo Sport 1.4 MPI Svart   1500 mil 183.900:-
Fiat 500 1.3 Mjet Lounge diesel extra utr (Mbil) Röd   50 mil 184.900:-

TRANSPORTBILAR:
Fiat Scudo 120Mjet 5 kubik Komfortpaket Vit   400 mil *204.900:- 
Fiat Strada Adventure 1.3Mjet Röd   250 mil *129.900:-
Fiat Doblo Maxi 4 kubik Röd   250 mil *114.900:-
Isuzu D-max 3.0 Crewcab Aut skinn kåpa Svart   1100 mil *255.900:-

*ex.moms

FD-skroten
köper Fordar för skrotning

Delförsäljning till Ford

Tel 747 18 11

Bilar köpes
Gamla som nya 

skrotbilar hämtas på plats.
Alla dagar 8-22

716 81 91, 0708-157781

Bilar & 
Tillbehör



www.jm.se

BOSTADSRÄTTER

Nacka
 Ny visningslägenhet 

Ektorp
Idealt för dig som vill bo centralt men ändå vill ha nära till naturen och skärgården

Centralt i Nacka, mitt i Ektorp Centrum bygger JM ett flerbostadshus med bekväma lägenheter

med genomtänkta planlösningar och välkomponerad orginalinredning. Både arkitektur och

inredning har modern prägel och lägenheterna har genomgående hög standard. Samtliga

lägenheter har tvättmaskin och torktumlare samt balkong eller uteplats. Garage finns i

fastigheten. Inflyttning sommaren 2009.

Pris: 1 280 000 – 4 480 000 kr
Storlek: 1 – 4 rok, 32 - 122 m²
Månadsavgift: 2 763 - 6 820 kr

Visning: Söndag 7/12 kl 13.00 - 13.30 eller välkommen att ringa för personlig visning.
Adress: Visningslägenhet, Lasarettsvägen (vid Nacka sjukhus)

se skyltning!

Kontakt:
Tore Skedelius, 08-782 11 64, tore.skedelius@jm.se

Gustavsberg

Farstadal
Ditt nya boende i skärgården!

Välkommen att besöka oss i vår fina visningslägenhet på söndag. Här har du möjlighet att

uppleva en gediget byggd bostad och även titta på vår modell över kommande etapper.

Lägenheterna har genomgående hög standard med öppna, ljusa planlösningar och rymlig

balkong eller uteplats. När du bor i Gustavsberg så får du alla fördelar med att bo nära naturen

och även ha storstadens utbud på bekvämt avstånd. Det finns mycket goda förbindelser med

direktbussar som i egen fil tar dig till Slussen på drygt 20 minuter.  Inflyttning börjar

våren/sommaren 2009.

Pris: 1 510 000 kr - 2 595 000 kr
2-5 rok, 58-116 m²
Månadsavgift: 3 700 kr - 6 200 kr (exkl varmvatten)

Visning: söndag 7/12 kl 13 - 13.30
eller välkommen att ringa för personlig visning.

Adress: Publikvägen 1, bv (skyltning från Idrottsvägen)

Kontakt:
Carina Lindahl, Projektmäklarna i Sverige AB
08-782 85 26 eller 0734-32 60 45
carina.lindahl@projektmaklarna.se

Nacka
 Ny visningslägenhet 

Strandparken 1 och 2
Premiärvisning! Kom och inspireras av vår nya visningslägenhet - inredd av Jon Eliason!

I den gröna oasen vid Ältasjön bygger JM välplanerade bostäder med modern design och

funktion. Detta är ett perfekt läge för dig som söker en lugn och skön bas i tillvaron men ändå

vill ha nära till kommunikationer, service och annat som gör vardagen bekväm. 

Ta hissen ner i garaget och med bil är du i stan på ca 20 minuter. Inflyttning beräknas fr o m

mars 2009.

Pris: 995  000 - 3 495 000 kr
Storlek: 2 - 5 rok, 40 - 121 m²
Månadsavgift: 3 300 - 7 800 kr

Visning: Torsdag 4/12 kl 16 - 19 eller välkommen att ringa för personlig visning.
Adress: Stensövägen i Älta, följ skyltning

Kontakt:
Christina Dahlin, CD Fastigheter, 08-782 89 88

Gustavsberg

Kvarnberget 2
Småskaligt skärgårdsboende med fritt läge

Flytta till ett nytt trivsamt boende i centrala Gustavsberg. Bostäderna får ett högt och fritt läge i

anslutning till den äldre bebyggelsen med närhet till service, kommunikationer, skola och en

levande hamnmiljö. Här erbjuder JM 48 nya lägenheter i vackra och moderna flerfamiljshus.

Den yttre stilen bygger vidare på traditionella kvaliteter med moderna inslag. Inredningen

kännetecknas av väl genomtänkta detaljer och har en modern, tidlös design. Inflyttning

preliminärt sommaren/hösten 2009.

Pris: 1 210 000 – 3 850 000 kr
Storlek: 1 – 6 rok, 39 – 135 m²
Månadsavgift: 2 625 - 6 310 kr

Visning: Välkommen att ringa för personlig visning!

Adress: Visningsboden på Väderkvarnsvägen i Gustavsberg,
(se skyltning)

Kontakt:
Tore Skedelius, 08-782 11 64, tore.skedelius@jm.se
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Ont, stel,
spänd?

Jag utför hembesök &
företagsmassage.

Pris 420:-/tim inom Nacka kommun 
(utanför Nacka kommun tillkommer bilersättning).

Mikael Wiedenborg
Dipl. Cert. Massageterapeut

Tel 0732-536 750
Innehar F-skattsedel

Moder Maria och Änglarna
Hitta ditt inre lugn 7 december 11-16

Öppet hus Lucia-dagen 
Julklappar och presentkort

för kropp och själ!
Drop in Lördag 13 december 13-16

Andrummet i Gustavsberg
Hästskovägen 8

Info - Maria Nylow 0733-791035
www.space-spirit.se

KOGNITIVA SAMTAL
- Louise Molander -

Samtalsterapeut
0709-78 40 40

www.nytanke.se

MODERNA
KONTORSLOKALER

Saltsjö-Duvnäs/Storängen
Kontor i moderna, ljusa och smakfulla lokaler till bra hyresnivåer. Vi är ca 20
personer från olika företag med god stämning och nytta kollegor emellan.

Parkering, konferensrum (58 m2) plus övrig service ingår.

LEDIGA RUM; 12 m2, 20 m2, 23 m2

Adress: Stubbsundsvägen 17, 131 41 Nacka • Tel: 08-641 94 00, 070-710 70 88

Kontor uthyres
Vid Danvikstull på SaltsjöQvarn-höjden.
Fräscha moderna kontor mellan 75-800 m2. Kontorshotell med
rum, 10 m2 till 60 m2. Goda kommunikationer. P-platser.
Kontakta Rosie Engström tel 563 05 301
rosie.engstrom@consilium.se

LOKALER UTHYRES
Lagerlokal 180 kvm ledig from

090101.Stora portar B 3,75xH 4,25.Toalett,

kök finns.Pris:600kr+moms/kvm.

Kontorslokal 54 kvm ledig from

081001. Pris: 2700kr+moms per månad

inklusive el.

Kontorslokal 53 kvm ledig from 081108.

Pris:2120kr+moms/mån inklusive el.

Boka Fastigheter
Älvsby Industriområde • Tel. 571 621 20

Motorvägsläge
Saltsjö-Boo

LAGER, KONTOR, BUTIK
50-1000 kvm, Fr 500:-/kvm

www.skutan.nu
08-747 78 90

Familje- Kris- Psykoterapi

Leg. psykolog / psykoterapeut
Inger NORMAN-KIER

Tel.: 073-6428903
normaninger@hotmail.com

PSYKOLOGER

Specialister

Kropp & Själ

Industrilokaler
Kummelbergets industriområde
173 kvm. Stor takhöjd, stor
port, kontor, dusch, wc.
Ca 690:-/kvm och år.
070-496 00 99

Sportbåt-Baggenbåt
Jag söker Baggenbåt både
roddbåt och sportbåt.
Tillverkades vid Värmdö-
vägen 102 och senare Brevik
nära Strömma mellan 1956-
62. Tel 070-660 47 30.

KÖPES

UTHYRES

UTHYRES

Plats för pärmar
Liten yta 5-6 m2 för pärmar i
hyllor då vi slutat vår verk-
samhet. Besöksbehov mkt
litet. Ring Göran tel 83 40 40.

Lägenhet/rum 
Mindre lägenhet eller rum
önskas from årsskiftet - helst
på Värmdö. Tel 0709-681 205.

ÖNSKAS HYRA

Värmdö sjöutsikt
Äldre mangårdsbyggnad 
7 rum o stort kök. Hel källare
med tvättstuga o stora förr-
rådsutrymmen. Luft-vatten
värmepump. Skyddad ute-
plats med utsikt över viken.
Trettio minuter från Slussen.
Bra bussförbindelser. 
Uthyres på längre tid. 
Kallhyra 15.000 kr/månad.
Tel 0705-293 070.

UTHYRES

Villa uthyres
Fågelbro/Värmdö. Villa 220
kvm utyhyres 1-2 år. Möjlig-
het för hyra aktie Fågelbro
Golf & CC, samt golfbil.
14.000:-/mån exkl. drift.
Tel 070-686 35 52.

Lägenhet/hus uth
Lägenhet/hus på 50m2, två
rum, badrum och kök. Egen
altan och parkering uthyres i
Saltsjö-Boo from 1 januari. 
7000 kr/månaden. Ring 08-
718 87 45 för mer information.

UTHYRES

Charmig villa
Mysigt boende till salu på
Värmdö, 114 kvm + 100 kvm i
biyta på Skärmarövägen 37.
3,3 milj. kr eller bud.
Se www.privatmaklaren.se
Obj.kod 1805
Ring för visning! 070-756 95 62

SALTSJÖBADEN
Sjöläge

Lägenhet i stor villa 165 kvm.
Sjötomt SV läge. 
6-24 mån. 22´/m. 

Tel: 070-564 16 20

www.christermagnusson.se

TRIVSAM 3:A   SALTSJÖBADEN - IGELBODAPLATÅN 
Välplanerad 3:a om 86 kvm belägen på B.V. med inglasad balkong och uteplats mot 
gården. Kök med stor matplats, 2 sovrum, badrum och gäst-wc, grovkök med tvätt-
maskin. Lägenhetsförråd i trapphuset. Visst renoveringsbehov föreligger. Trivsamt 
boende med närhet till kommunikationer och affärscentrum. Avgift: 3.729/mån. 

Pris: 1.500.000/bud Adress: Svartkärrsvägen 32 
Visning: sön 7/12 11.30 - 12.15 

STOCKHOLMSKONTORET: 08-660 00 30 Tel 08-570 100 11
Eva Rundqvist

www.erfastighetsmaklare.se

Höjdhagen - Gustavsberg på Värmdö

Populär I-plansvilla i historisk kulturmiljö.
Huset är ritat av Olle Thunström. 2-3 rok om 54 kvm och med
delvis källare. Äldre inredning med renoveringsbehov. Kök, mat-
rum/arbetsrum, vardagsrum, sovrum och badrum med mindre 
badkar.Trevlig hörntomt om 767 kvm. Byggår 1941.
Nära förskola, skola, centrum och buss. Höjdhagsvägen 3.
Pris: 1 950 000:- el bud.Visas lördag 6/12 kl: 13.00-13.45 
och 8/12 kl: 18.00-18.30. Välkommen!

Välskött villa med Carport och gästhus. 159+18 kvm innehållande 4 sovrum, stort välutrustat
kök, trivsamt vardagsrum med öppen spis, badrum, duschrum och bastu. Lättskött tomt i härligt
solläge. Närhet till badsjö och härlig natur, skolor samt bra kommunikationer.

PRIS: 4 625 000 KR/BUD BOAREA: 159 KVM BIAREA: 18 KVM ANTAL RUM: 6 ROK BYGGÅR: 1988 TOMTAREA: 684 KVM

ADRESS: KÄLLMOSSVÄGEN 5 VISAS: TOR 4/12 18.30-19.15 OCH SÖN 7/12 12.45-13.30 VARMT VÄLKOMMEN!

KONTOR: TYRESÖ/ÄLTA 08-770 21 90 MÄKLARE: TOMMY C ENGLUND 0708-760554

VÄLSKÖTT VILLA NÄRA FIN BADSJÖ ÄLTA / LOVISEDAL

SKANDIAMÄKLARNA TYRESÖ/ÄLTA
TELEFON 08 7702190WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE

Välkommen till denna ljusa och fräscha tvårummare om ca 61 kvm med hörnläge högst upp i huset.Lägenheten är nyre-
noverad i smakfulla färger och har balkong med perfekt västerläge! Stort kök med fransk balkong, sovrum med fönster
i två väderstreck och platsbyggd garderob,vardagsrum med utgång till balkongen.Kaklat badrum med torkskåp.Hall med
nisch för ytterkläder och skor samt platsbyggd garderob. Stabil förening med god ekonomi, här är det snyggt och pryd-
ligt med välskötta gårdar och byggnader.Närhet till naturen,goda kommunikationer och Orminge Centrum.Avgift 3.227
kr/mån inklusive hushållsel, värme, vatten, kabel-tv samt parkering.Visas 7/12 12.15-12.45, Ormingeringen 78, 3 tr.

Pris: 995.000 kr eller bästa bud 
Mäklare: Lil Sandberg 715 81 80 Nackakontoret
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I välskötta och attraktiva Brf Agaten…

VÄRMDÖ NACKA
Mäklarna På Orten

SÄLJES

Bostadsmarknad

SÄLJES



56 NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 2 DECEMBER 2008

Stockholms Kakelugnsmakeri AB
• Kakelugnar • Kaminer • Murspisar 
• Spiskassetter • Skorstenstätning

08-669 60 20
E-post: info@sk-ab.com   www.sk-ab.com

MURARE

VIKTORS GOLV AB

Tel 08-747 16 57 fax 08-747 16 57 mobil 070-755 43 11

• Slipning och behandling av trägolv och trappor. 
• Läggning av massiva trägolv mönstergolv, parkett.
• Badrumsrenovering, plattsättning, golvvärme.

Allt för ditt golv

Full
garanti

Parkett-
golv fr 200:-

så länge lagret räcker

Allt inom mattläggning

• Linoleum • Våtrum
• Textil • Parkett

Utför även ö-arbeten. F-skattsedel
Tel/fax 08-659 23 42, 0704-44 42 23

TT GolvUlf Mårtenssons Golv

Specialitet golvslipning

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

GOLV

Farsta fönsterputs
Välgjorda arbeten utföres
FÖR SNABB SERVICE
Telefon 08-645 47 90

FÖNSTERPUTS

FLYTT
J O U R E N
ALLTT INOMM FLYTTT && TRANSPORT

ÄVENN MAGASINERING

Ring för kostnadsfri
besiktning – för ett

FAST PRIS.
Nacka / Värmdö Tel 08-22 80 52

FLYTTFIRMOR

Strul med datorn?
Jag löser dina problem på
plats – veckans alla dagar

Ring Jocke!
073-628 30 90

EMTERFORS EL
Entreprenad AB

Vi utför alla slags 
elinstallationer & vvs-arbeten
Pris enligt offert eller löpande räkning.
Tel: 070-758 30 46

Tel 666 99 32 •Mobil 070-821 05 73 •Fax 664 47 26 •www.friconsvenska.com 

VI GER DIG GOTT UTRYMME
VARHELST, NÄRHELST!

Försäljning och uthyrning av containers. Förråds-, kyl-, frys-
och sanitetscontainers, kontorsmoduler, gångtunnlar mm.

CONTAINERS
Uthyrning och försäljning.

Kyl/Frys/Förrådscontainers.
www.consale.com

08-571 621 20

Vi bygger och renoverar för dig
•  Badrumsspecialist   •  Kök   •  Målning
•  Utför villarenoveringar

Ring oss på 070-740 37 35

www.lundfix.se

BYGGNADSARBETEN

Se hit villaägare!
TAK ÄR VÅR SAK.
Ring Solviks Tak & Puts
för konsultation & rådgivning.
Vår kunskap är er trygghet.

15 år i branschen.

070-754 75 40
10 åra garanti på alla takarbeten.

Innehar f-skatt

Bryggor & Bojar
Utför alla tjänster inom

brygg och boj.

Bygger sjöstugor.
Komplett yrkesdykeri.

CENTIC MARIN AB
08-410 28 101
073-617 95 20

www.centic.biz

Vi är specialister på 
allt inom fönster:
• Fönsterrenovering 

• Glasmästeri 
• Isoler- och bullerglas

Tel 08-656 47 15, 
0708-161 625

www.penslar-fonster.se

Penslar & Fönster AB

Badrumsrenovering
Nacka - Värmdö
Allt inom badrum:

• Plattsättning • Golvvärme
• Rörändringar • Bastu
• Till- & ombyggnader

F-skatt och garantier.
Gedigna arbeten till bra pris!

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

BRUAB
–– VINDÖÖ –

Allt inom • Byggarbeten 
• Schaktning • Grunder  

• Rivning • Totalentreprenad. 
Fasta priser. Innehar F-skattsedel.

Tel/fax 08-570 214 88 
Mobil 070-518 46 07

E-mail: bruab@telia.com

•Badrumsrenovering
Våtrumsbehörighet. Garanti.

Fri offert lämnas.

08-6469192
svenskabadrum.se

ENSKEDE
BAD&BYGG AB

LP Bygg
och Design

Nacka/Värmdö
Allt inom byggnation!

Alltid kostnadsfri offert!
070-491 60 84

lpbygg@telia.com Innehar F-skattsedel

SJÖGRENSS BYGGG &
SNICKERISERVICE

– om- och tillbyggnader –
– inredning & renovering –
Tel 715 44 65 • 070-309 46 00

AA.. LUNDMARKK 
MÅLERII && BYGG

Vi uför Badrumsrenoveringar,
till- och ombyggnationer 

samt måleriarbeten.
Även helentreprenad.

Vi innehar F-skattsedel
070-7477 288 25

Tel 070-480 00 28 
hantverk.alta@telia.com

25 års erfarenhet av ny-, om-, till-
byggnad och renovering av hus.
JAN ERIKSSON Innehar f-skattsedel

SNICKARE/
PLATTSÄTTARE
38 års erfarenhet • Bästa referenser

Diiconn A.T. AB
070-888 777 203

H Lindvall Byggservice

FRÅN GRUND TILL TAK.
Tel: 08-571 515 05 

Mobil: 070-769 42 66

Wäring & Far AB
• Utför om och tillbyggnad
• Kök • Bad • Plattsättning 
• Värmegolv Innehar F-skattsedel

Tel 073-708 39 46

– IDÉSNICKARN –
Bygg • Idé & Inredning 

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

Utbildningar i taktil stimulering startar:
- Beröringspedagog den 6 jan och 18 maj.
- Taktilterapeut den 26 jan.

www.ciamovement.com

UTBILDNING

BYGGNADSARBETEN

Hästhagsvägen 1, NACKA
08-716 29 75 • www.mtlpartner.se

REKLAM

Kreativ IT-support
Fixar Mac & PC för både företag och 
privatpersoner. Installationer och felsökning 
av hårdvaror och mjukvaror, nätverk, 
backuper mm. 260:- timmen ex moms.  

Daniel Höijer Kreativ Firma (F-skatt)
info@danielhoijer.se
0733-584010

kardinal
��������	�

FÖRETAGG OCHH PRIVATPERSONER
Support, Felavhjälpningg &

Installationer
Tel 08-570 204 54, 0703-97 42 07

Mail info@kardinal.se

Datareparationer/Återställning
Internet/Nätverksinstallationer
Hembesök

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

IT

ELINSTALLATIONER

CONTAINER

CONTAINER

rent A space
Prisexempel

MAGASINERING från 100:-/månad

FLYTTBIL med chaufför från 450:-/tim
ARKIVERING 10 år från 100:-/år

TEL: 020-64 31 00
Välkommen till våra tempererade lagerutrymmen på Skogsbovägen 21

i Gustavsberg eller Mjölnarvägen 10 i Danvikstull.
etab RENT-A-SPACE är ett auktoriserat möbel- och transportföretag.

FÖRVARING

Nacka Värmdö 
Båt & Villa Service

073-687 72 73

DIVERSE

Yrke & Hantverk

Sänk dina administrativa kostnader med 40%
Öka samtidigt din egen produktivitet. Detta är möjligt med vårt
Internetbaserade Affärssystem. Ett bättre alternativ till traditionella
redovisningsbyråer.

Experthjälp för skattedeklarationer, löner och
bokslut.

www.qwert.se 08-556 74 470  Forum Nacka

HEJ ALLA
SMÅFÖRETAGARE!

REDOVISNING
Bokslut
Deklarationer
Tel 570 323 20,
070-413 56 26

M
A
R
K
E
D
A

Bokföring, momsredovisning,
bokslut och deklarationer,

behöver du om du är egenföretagare.
Lägg tiden på din egen verksamhet

och lej ut administrationsuppgifterna.
Ring Gabrielle 08-773 26 23 

eller 070-446 53 49.

Ekonomi- och Administrationstjänster
Flerårig erfarenhet - goda referenser

08-574 117 50, 070-582 24 85
www.bravolins.se

Bokföring
Adminstration
Lönehantering

IT Trade & Consult
070-674 76 98 • itconsult.nu

ann lepp a&b
Arkitektur & Byggnadsvård

Saltsjö-Boo

OM- OCH NYBYGGNAD,
BYGGLOV, RESTAURERING.

Mob 0736-63 60 00
ann.lepp@swipnet.se

BOKFÖRING

BOKFÖRING

K. W. Hicks Arkitekter
Tfn:  08 612 98 93 

Mobil:  0709 35 23 88

Hus och tillbyggnader,
trädgård och utemiljöer.

GRATIS första konsultation

ARKITEKTER

Advokatbyrån Förster
NOTARIUS PUBLICUS

Juridisk hjälp till privatpersoner och företag.
Fri telefonrådgivning.

Fannys väg 5 (Kinnarpshuset vid Fredells). Tel 08-732 75 80
www.advokatforster.se    tf@advokatforster.se

ADVOKATFIRMAN ÅLHED AB
Allmän praktik – Affärsjuridik • Fri telefonrådgivning

DANVIK CENTER 28  •  Tel 08-644 03 38  •  www.alhed.se

ADVOKATER

Tjänster &
Service

Kurser i beröring/massage för hemmabruk. 
22-23 nov och 7-8 feb. Gå 4 betala för 3. 

www.ciamovement.com

Kropp & Själ
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KUNGÖRELSE
Utställning av gatukostnadsutredning för detaljplaneområde 
del av Tollare, fastigheten Tollare 1:160 m fl, Tollare Träskväg 
– delplan 1a, Boo,  Nacka kommun

Under tiden fr o m den 9 december 2008 till och med den 
9 januari 2009 finns utställt  för granskning:
Förslag till fördelning av gatukostnader med anledning av 
kommande utbyggnad av gata inom detaljplaneområde del av 
Tollare, fastigheten Tollare 1:160 m fl, Tollare Träskväg – del-
plan 1a, Boo, Nacka kommun. 

Utställningslokaler
Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15. 
Öppen mån–fre 08.00–16.30, tel 08-718 80 00.
Biblioteket i Orminge Centrum och biblioteket i 
Forum Nacka, under de tider biblioteken håller öppet.
Gatukostnadsutredningen visas även på kommunens hemsida 
www.nacka.se under Bo och Bygga.

Upplysningar
Exploateringsenheten, Inga Medin Stein, 08-588 919 24.

Synpunkter på förslaget ställs till kommunstyrelsen och 
framförs skriftligen senast den 9 januari 2009.

Synpunkter på förslaget lämnas
till Exploateringsenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka. 
E-post: exploatering@nacka.se

Kommunstyrelsen

Kallelse
till medlemmar i 
Saltsjöbadens Teaterklubb 
Årsstämma hålls den 8 december 
kl 19.00 i klubbens lokal 
(under Biblioteket i Saltsjöbaden)

Kungörelse

Försäljning och service av
Kawasaki

Nacka Värmdö Maskin • 570 347 01
Fenix väg 16 • nvmaskin.se

ÖVRIGT

Christer Enerfelt
Lännäsvägen 4, 132 46 Saltsjö-Boo
Tel 08-747 20 21, Fax 08-747 06 01
www.enerfelt-energiservice.se

INSTALLATION 
& SERVICE

Bergvärme, 
frånluftsvärmepumpar,

elpannor, 
varmvattenberedare

www.nibe.se

VÄRME

JT´s Rörservice AB
VI UTFÖR ALLT INOM VVS OCH FASTIGHET

Tel 070-761 51 72, 070-761 51 82

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

073-999 22 12

VVS ARBETEN

LAGER & MAGASIN
Flyttningar

OT Flytt & Lagertjänst AB
Tel 070-5688080 / 7158636

www.otflytt.se

TRANSPORTER

BERGSPRÄNGNING 
MATJORD & MARKARBETEN

Kjell Jinneby Allservice AB
070-657 83 24

TOMTARBETEN

• SNÖRÖJNING
• DRÄNERING • MARKPLANERING

• STUBBORTTAGNING
• INFILTRATIONSANLÄGGNING
(godkända i Värmdö kommun)

Ring oss för kostnadsfri offert

08-735 49 90
Eller gräv själv!

Hyr vår minigrävare fr 895:-/dygn
www.nordicpickup.se

Anlägger och sköter
trädgårdar och utemiljöer

www.byggomiljo.se
08-30 99 65

Bygg & Miljö

Beskärning

Trädfällning

Stubbfräsning

www.jacksonstradvard.se
08-410 470 70

Ingarö

Trädfällning
571 444 60

www.ingarotradfallning.se

Trädfällning
Saltsjö-Boo

Tel 715 39 35, 
0736-24 26 02

SCHAKT &
SPRÄNGNING
Utföres till humana priser.
08-741 22 84, 0708-29 31 46

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

tomtplanering, LPS. Minigrävare. Snöröjning.

Kent Forslin
GRÄV & SCHAKT AB

• Plogning • Hushållsnära tjänster
• Trädgårdskötsel • Stubbfräsning

070-7782818

wwww.anund.se

TRÄDPLOCKAREN
I STOCKHOLM

Sektionsfällning med kranbil

Tel 070-825 58 42

Förenade Björn
Tak & Bygg

Nybyggnation/Tillbyggnad/Kök - Altan/Trädäck - Takrenovering
Arbete utförs till fast pris! Ring för kostnadsfri besiktning/offert!

Ring 0738-337755 Innehar F-skattsedel

• TAKOMLÄGGNING
Tegeltak
Papptak

•FASADREVERTERING

5 ÅRS GARANTI 

Välkommen att ringa 
för ett fritt kostnadsförslag! 

Magnus 0735-760 666

– 20 års yrkesvana –

Spjuth och Wastessons

PLÅTSLAGERI
Oscar 073-426 54 54  

Anders 070-816 12 52

VERKSTAD INGARÖ 

08-570 288 20

Medlem i PLR, Plåtslageriernas Riksförbund

Tak & Plåt
Alla slags plåtarbeten.
Godkända säkerhets-
anordningar för sotare. 

Fasta priser. 
Innehar F-skatt och försäkringar.

C HANSSONS TAK & PLÅT
073-962 56 76 alt 08-734 92 79

TAKARBETEN

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

08-715 87 18 • 070-813 76 47

Håller rent i Nacka!

Fönsterputs - Flyttstädning - Storstädning - Byggstädning
Veckostädning - Golvvård - Flyttning 

Carolinaa Arroyoo Zamora,, Mobil:: 0733-644 877 12.. Tel/Fax:: 08-7711 699 766   
carolinaarroyo@hotmail.comm www.cjstadservice.se

FÖR HEM & KONTOR

Nacka Städ&Hemhjälp
Utför allt inom städning; 

hem och kontor samt
hjälp i hemmet.

Ring för information 
0733-72 28 46. 
F-skattsedel.

AMC Service
Proffs på allt inom städning
• Fönsterputs • Flyttstädning

• Kontorsstäd • Hemstädning • mm.
Bra priser. F-skattsedel.

Tel 08-605 77 20 
Mobil 070-323 25 69

STÄDNING

MARKISER & PERSIENNER
även service och montering

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

LÖVHAMRAKOMPANIET

Markiser & Persienner 3 års garanti

• Svensk tillverkning • Hög kvalitet
570 278 19, 070-6746840 Ingarö

KVALITET
TILL LÅGPRIS

Persienner, Markiser mm

7154018, 57140525

MARKISER &
PERSIENNER
VÄRMDÖ SOLSKYDD AB
08-571 402 02, 070-752 26 50

TOMTARBETEN

TOMTARBETEN

STÄDNING

PERSIENNER

PERSIENNER

FULA KÖKSLUCKOR?
Vi lackerar dina köksluckor,
lådor och dörrar i valfri kulör.

– Även högblankt –
Högklassiga jobb. Bra priser.

Transport finns.

LACKAT & KLART AB
Gjutarvägen 5 - Saltsjö-Boo

TEL 7182650
E-post: info@lackatoklart.se

Innehar F-skattsedel

Medlem i SMS
Kostnadsfri offert. Innehar F-skattsedel

070-735 31 70

Mörtnäs Måleri

Bright One’s
Måleri AB

Målning, tapetsering. 
Alltid fritt kostnadsförslag.

TTell 5711 6822 98/073-988 511 655

SKURU MÅLERI
Vi gör allt från uppfräschning

av gamla fönster 
till målning av hela hus.
RING FÖR FRI OFFERT!

Jens 0708-95 85 69

SKURU MÅLERI

Ring för en kostnadsfri offert!
Tel 571 414 84, 070-729 80 40
NACKA - VÄRMDÖ Medlem i SMS

Värmdöviks Måleri

Ring oss för fri offert 
070-743 00 30

Medlem i SMS

Björn Pettersson
Målerifirma

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

ALLT INOM MÅLERI INNE & UTE
RING FÖR OFFERT
0709-81 61 71

ROSMAN
MÅLERI

MÅLNING

Vi bygger, renoverar och säljer skorstenar,
kaminer, kakelugnar och öppna spisar.
Auktoriserad medlem i skorstensfolket. 10 års garanti.

Ring för kostnadsfri offert
Tel 08-667 67 85 • Mobil 0733-11 97 51 • Fax 08-667 01 57
E-post: info@tatarna.se • www.tatarna.se

BYGGLUDDE
ALLT INOM PUTS & MURNING

Specialité:
Skorstenstätning 

Braskaminer

08-571 546 17 
070-775 45 04

Zetterlundd 
Murr && Plattsättning

Kakel
Klinker
Marmor

Mur & 
Putsfasader
Öppna spisar

Skorstenar
Grunder

Tel 08-570 219 64, 070-329 19 64

MURARE



De sökte efter friheten 
”Någon skratchar våra liv,
sätter sitt stora finger på
så det stannar”, dottern
Peyman sätter tonen för
SVT:s nya serie om en
familj från Iran.

Familjen Barany flyr från
Iran till ett nytt land, till fri-
heten i Sverige. Den 18-åriga
Peyman berättar om famil-
jens äventyr när de kommit
till Sverige. 

Efter tiden på flyktingför-
läggningen i Göteborg ham-
nar de till slut i en Stock-
holmsförort. Där bor även
pappa Shemals bror och fa-
milj, som lever efter traditio-
nella muslimska mönster.
Mamma Lea och Shemal får
båda jobb på företaget
Åkalla.

I serien ses även Lena
Endre, som Åkallas lätt för-
virrade chef, och Lennart
Jähkel, som en snart utbränd
trebarnsfar och läkare.

Det dröjer inte lång tid för-
rän motsättningarna inom
den nysvenska familjen kom-
mer upp till ytan, och det blir
tydligt att det finns mörka
hemligheter i familjens histo-
ria. Något händer och Pey-
man måste offras för famil-
jens heder. Vad är det som
döljs i det förflutna?

Familjens öde utspelar sig
under fyra 45-minuters av-
snitt med början i dag.

JENNY PERSSON

jenny.persson@ttspektra.se

SVT1 SÖNDAG 21.15
Lea (Mina Azarian) och Payman (Elmira Arikan) som mor och dotter i ”Åkalla”. 

FOTO :  K A R I N  A L F R E DSSO N

SAMTAL... Författare Gö-
ran Hägg har varit ett stort

namn i kunskapsmätaren

”På spåret”. I ”Go’kväll” in-

tar han rollen som middags-

värd. (SVT1 fredag 18.15)

MAGASIN... Finns äkta

kärlek? När ”Ramp” tar ett

grepp om en av livets

största gåtor, delger ”Idol”-

vinnaren Agnes oss sina

tankar om kärlek. (SVT2

fredag 19.30) 

ACTION... I den nyprodu-

cerade actionserien ”Flash-

point” spelar bland andra

David Paetkau. I det första

avsnittet tar en störd man

en kvinna som gisslan. (Ka-

nal 5 lördag 21.50) 

HUMOR... ”Saturday night

live” sänder ett ”best of”-

program med Adam Sand-
ler. Han filmdebuterade

1989 i ”Going overboard”.

(Kanal 5 lördag 0.45)  

GRANSKNING... I ”Kalla

fakta” granskas julmaten.

Journalisten och författaren

Mats-Eric Nilsson tittar på

innehållet i de rätter som

står på svenskarnas julbord.

(TV4 söndag 19.20)

T I P S  FÖ R V EC K A N

Agnes Carlsson talar om
kärlek. FOTO :  F R E D R I K  

P E R SS O N /S CA N P I X

tv
ve c ka n s

De omutbara
ACTION ¡ ¡ ¡ ¡
Brian De Palma förvandlar
verklighetens skrivbords-
krig till actionunderhåll-
ning. Skattmasen Eliot
Ness (Kevin Costner) jagar
Al Capone (Robert De

Niro) men Sean Connery

(bilden) stjäl showen. (The
untouchables, USA, 1987)

TV4 FREDAG 2.35

Mondo 
DRAMA ¡ ¡ ¡ ¡
Gripande efter en novell av
årets Nobelpristagare i lit-
teratur: Jean-Marie Gusave

Le Clézio. Mondo (Ovidiu

Balan) är vänlig liten pojke,
utan familj, som dyker upp
i Nice. Fantastiska bilder.
(Frankrike, 1996)

SVT2 LÖRDAG 21.05

Gasljus
THRILLER ¡ ¡ ¡ ¡
Ingrid Bergman i Oscars-
belönad insats som hustru
till psykopat (Charles

Boyer). Han försöker driva
henne till vansinne i en tät,
psykologisk, thriller. Rus-
kigt spännande. (Gaslight/
The murder in Thornton
square, USA, 1944)

TCM SÖNDAG 15.50

F I L M  I  H E LG E N

T V  2 – 8  D EC E M B E R  2 0 0 8

Ryamatta till halva priset

20%
på alla Hilding 

och Ekens sängar

rabatt

895:-
140x200 cm (1790:-)

Prisex:

RYAMATTA ARKTIS
Kraftig lättstädad ryamatta. Finns i tre färger. 
Finns även i 160x220 cm (2590:-) 1295:-

“EN RIKTIGT BRA MATTAFFÄR”
FORUM NACKA, gamla delen. PLAN 4 (brevid Claes Olsson). TEL 08-718 50 75



SÖNDAG 7/12

8.15Mitt i naturen (R) 
8.45Packat & klart (R) 
9.15Go’kväll (R) 
9.45Debatt (R) 
10.30Vinterstudion 
10.55Direkt: Skidskytte
11.40Vinterstudion 
11.45Direkt: Längdskidor 
12.30Vinterstudion 
12.55Direkt: Skidskytte
14.00Vinterstudion 
14.30 Jimmy Rosenberg – fadern,
sonen och talangen (R) 
15.25Toppform (R) 
15.55Dom kallar oss artister (R) 
16.25Dansbandskampen (R) 
17.55Sportnytt 
18.00Rapport 
18.10Regionala nyheter 
18.15Tunneltankar 
18.45 Julkalendern: Skägget i
brevlådan (R) 
19.00Minnenas television 
19.30Rapport 
19.55Regionala nyheter 
20.00Andra Avenyn 
20.30Sportspegeln 
21.15Seriestart: Åkalla 
22.00Veteran-tv 
22.30Något saknas i universum 
23.00Brottskod: Försvunnen (R) 
23.45Direkt: Carin 21:30 (R) 
0.15–6.00SVT24 

8.00Bolibompa 
9.00 Julkalendern:
Skägget i brevlådan 
9.15Disneydags (R) 
10.00Gudstjänst 
10.45–11.45Direkt: Längdskidor 
11.55 Landet runt (R) 
12.40–13.50Direkt: Längdskidor 
14.00Himlen kan vänta (R) 
14.30Vem vet mest? – Nobelspecial (R) 
15.00Ragnar Östberg (R) 
16.00Beckman, Ohlson & Can (R) 
16.30Kobra (R) 
17.00 I love språk 
18.00Sverige! 
18.50Direkt: Alpint 
20.00Röd sol över Nobels oljefält (R) 
20.55Kvinna vid grammofon 
21.00Aktuellt 
21.15Agenda 
22.00Dokument utifrån: Coca eller dö! 
22.55Rapport 
23.05Rakt på med K-G Bergström (R) 
23.35Korrespondenterna (R) 
0.05–0.35Halal-tv (R) 

6.30 Film: The Wiz 
9.40Dagsändningar 
12.55 Jims värld (R) 
13.25Men in trees 
14.20Style her fa..
14.50 Fab 5 
15.45Make me a supermodel 
16.45 Film: Drive me crazy 
18.30Hell’s Kitchen (R) 
19.30Svenska hjältar 2008 
20.00Bones 
21.00 Film: Välkommen till familjen 
23.05Säsongstart: Scrubs 
0.35 Insider (R) 
2.10 Efterlyst (R) 
2.35 Film: The New Guy 
4.05–4.55Girls behaving badly 

5.55Barnprogram 
8.59Nyhetsmorgon
söndag 
11.30 Idol 2008 (R) 
13.10Säsongsavslut-
ning: Stjärnor på is (R) 
14.45Säsongsavslutning: Stjärnor på
is – isduellen (R) 
15.00 Film: The perfect score 
17.05Keno 
17.10Direkt: Vinnare: V65 
18.00Bonde söker fru (R) 
19.00Nyheterna och vädret 
19.20Säsongsavslutning: Kalla fakta 
20.00Sporten 
20.30Parlamentet 
21.00 Film: Wallander: Joker 
22.00Nyheterna och vädret 
22.15 Film: Wallander: Joker 
23.05 Fotbollskanalen Europa 
23.50Oskyldigt dömd (R) 
0.50Wehrmacht 
1.55 Ice road truckers (R) 
2.40CBS 60 minutes 
3.25Säsongsavslutning: Kalla fakta 
3.55Sverige i veckan (R) 
4.20Video zonkers 
5.10–5.50Hundjobb (R) 

6.15 Entertainment
now (R) 
6.45 Film: Pips högtfly-
gande äventyr (R) 
8.00Dagsändningar
12.25Denise Richards: It’s complicated 
13.25Ugly Betty (R) 
14.20Brothers & sisters (R) 
15.15Dirty sexy money (R) 
16.10Desperate housewives (R) 
17.10Grey’s anatomy (R) 
18.05One Tree Hill 
19.00Gossip girl 
20.00Gordon Ramsay’s the F-word
21.00Sanningens ögonblick 
22.00Supernatural 
22.55CSI (R) 
23.50Criminal minds (R) 
0.50 Intervention (R) 
1.50 Inside (R) 
2.45World poker tour (R) 
4.15Kevin Hill (R) 
4.55–5.45Gilmore girls (R) 

MÅNDAG 8/12

6.00Gomorron
Sverige 
7.15 Julkalendern:
Skägget i brevlådan 
7.30Gomorron Sverige, forts 
9.30UR 
12.00Rapport 
12.05–12.50 Sportspegeln (R) 
13.10 Film: Sköna Susanna och
gubbarna 
14.40Andra Avenyn (R) 
15.10Gomorron Sverige 
16.00Rapport 
16.05Bobster 
17.00Bolibompa 
17.55 Sportnytt 
18.00Rapport 
18.10Regionala nyheter 
18.15 Fråga doktorn 
18.45 Julkalendern: Skägget i
brevlådan (R) 
19.00Kulturnyheterna 
19.15Regionala nyheter 
19.30Rapport med A-ekonomi 
20.00 Säsongsavslutning: Livet i Fa-
gervik 
20.45Nobelkonsert 
22.00Hockeykväll 
22.30 Foto 51 
23.30Kulturnyheterna (R) 
23.45Åkalla (R) 
0.30Rally-VM (R) 
1.25Dansbandskampen (R) 
2.55–6.00 SVT24 

9.3024 direkt 
15.20 På Herrens
mark (R) 
15.50Gudstjänst (R) 
16.35 Landet runt (R) 
17.20Nyhetstecken 
17.30Oddasat 
17.45Uutiset 
18.00Gabon – där naturen segrar 
18.55Rapport 
19.00Nobelpriset 2008 – fred och
ekonomi 
19.302020 
20.00Nobelpriset 2008 – litteratur 
20.30Halal-tv 
21.00Aktuellt 
21.30Kobra 
22.00 Sportnytt 
22.15Regionala nyheter 
22.25Rapport 
22.30 Eid al-Adha 
23.15Ragnar Östberg (R) 
0.15–0.45Vetenskapsmagasinet (R) 

6.30Dagsändningar 
17.00 Extreme home...
18.00How I met your..
18.302 1/2 män 
19.00 Singing bee 
20.00Design: Simon & Tomas 
21.00Cityakuten 
22.00 Prison break 
23.002 1/2 män (R) 
23.30Navy CIS 
0.25The closer 
1.20 It’s always sunny in Philadelphia 
1.45 Förhäxad 
2.40–4.55 Film: Memories of Murder 

5.50Nyhetsmorgon 
10.00Nyheterna 
10.05 Efter tio 
11.00Nyheterna 
11.05 Efter tio, forts 
11.45Hem till gården 
12.45Nyhetskanalen 
13.00Direkt: Trav: Dagens rätt
13.30Bröllopsform (R) 
14.25Nyhetskanalen 
14.30Doktorn kan komma (R) 
15.25Will & Grace (R) 
15.55That ‘70s show (R) 
16.55Doctors 
17.55 Postkodlotteriets 50-50 
18.20Keno 
18.30 Lokala nyheter 
18.40 Ekonominyheterna 
19.00Nyheterna 
19.30Halv åtta hos mig 
20.00Äntligen hemma 
21.00 EM-krönika 2008 
22.00Nyheterna 
22.25 Sporten 
22.38 Lokalt väder 
22.40Hey Baberiba (R) 
23.05Volvo Ocean Race –
veckomagasin 
23.40 ‘Allå, ‘allå, ‘emliga armén 
0.15 Jordan, rättsläkare (R) 
1.10Numbers (R) 
1.55Advokaterna (R) 
2.40Hope & Faith (R) 
3.30 Inte helt perfekt (R) 
3.50Nattskiftet (R) 
4.45–5.50Hundjobb (R) 

6.00Dagsändningar
17.05America’s fun... 
17.35 Las Vegas 
18.30Unga mödrar 
19.00Rules of enga...
19.30Vänner 
20.00My Shocking Story: World’s
Smallest Mum 
21.00CSI 
21.55Boston tea party 
22.55 Seinfeld 
23.25CSI Miami 
0.25Cold case 
1.25Gordon Ramsay’s the F-word (R) 
2.25 Saturday night live 
3.25Monster garage 
4.20 Seinfeld (R) 
4.45 Ellen DeGeneres show (R) 
5.25–5.50 Fresh Prince i Bel Air (R) 

TISDAG 2/12

6.00Gomorron
Sverige 
7.15 Julkalendern:
Skägget i brevlådan 
7.30Gomorron Sverige, forts 
9.30UR 
12.00Rapport 
12.05Hockeykväll (R) 
12.35–13.05Toppform (R) 
13.40 Film: Loffe som miljonär 
15.10Gomorron Sverige 
16.00Rapport 
16.05Bobster 
17.00Bolibompa 
17.55Sportnytt 
18.00Rapport 
18.10Regionala nyheter 
18.15Go’kväll 
18.45 Julkalendern: Skägget i
brevlådan (R) 
19.00Kulturnyheterna 
19.15Regionala nyheter 
19.30Rapport med A-ekonomi 
20.00Packat & klart 
20.30Andra Avenyn 
21.00Dom kallar oss artister 
21.30Morgonsoffan 
22.00 Jekyll 
22.55Kulturnyheterna (R) 
23.10 Film: And the Band played on 
1.30–6.00SVT24 

9.3024 direkt 
15.10Annas eviga (R)
15.35Grosvold (R) 
16.20Zapp Europa (R) 
16.50Perspektiv 
17.20Nyhetstecken 
17.30Oddasat 
17.45Uutiset 
18.00Kalla krigets spioner 
18.55Rapport 
19.00Kunskap och vetande 
19.30Dr Åsa 
20.00Rakt på med K-G Bergström 
20.30Debatt
21.00Aktuellt 
21.30Korrespondenterna 
22.00Sportnytt 
22.15Regionala nyheter 
22.25Rapport 
22.30 Eftersnack 
22.55Världen (R) 
23.50Alla tiders kartor (R) 
23.55Sverige! (R) 
0.55–1.25Beckman, Ohlson & Can (R) 

6.30Dagsändningar 
14.35How I met.. (R) 
15.00Project runway 
16.00Top model 8 (R) 
17.00 Extreme home...
18.00How I met your mother 
18.302 1/2 män (R) 
19.30Sjukhuset 
20.00SOS Familj 
21.00 Film: American Dreamz 
23.102 1/2 män (R) 
0.10Navy CIS 
1.05The closer 
2.00 Förhäxad 
2.50 Film: Who’s Your Daddy? 
4.30–5.00Sex and the city 

5.50Nyhetsmorgon 
10.00Nyheterna 
10.05 Efter tio 
11.00Nyheterna 
11.05 Efter tio, forts 
11.45Hem till gården 
12.45Nyhetskanalen 
13.00Direkt: Trav: Dagens rätt
13.30Bingo: Full bricka 
14.25Nyhetskanalen 
14.30Doktorn kan komma (R) 
15.25Will & Grace (R) 
15.50That ‘70s show (R) 
17.10Postkodlotteriets 50-50 
17.44 Lokala nyheter 
17.52 Lokalt väder 
18.00Studio: Handbolls-EM 
18.15–19.40Direkt: Handboll:
Sverige–Vitryssland 
19.35Keno 
19.40Direkt: Studio: Handbolls-EM 
20.00Äntligen hemma 
21.00House 
22.00Nyheterna 
22.25Sporten 
22.35Vädret 
22.38 Lokalt väder 
22.40America’s got talent 
0.15 Jordan, rättsläkare (R) 
1.10Numbers (R) 
1.55Advokaterna (R) 
2.40Hope & Faith (R) 
3.30 Inte helt perfekt (R) 
3.50Nattskiftet (R) 
4.45–5.50Hundjobb (R) 

6.00Dagsändningar
15.40 Fresh Prince i...
16.10One Tree Hill 
17.05America’s fun...
17.35 Las Vegas 
18.30Unga mödrar 
19.00Vänner 
20.00Ugly Betty 
21.00Desperate housewives 
21.55Christine 
22.25Brothers & sisters 
23.20Seinfeld 
23.50CSI Miami 
0.50 Jimmy Kimmel live 
1.40Cold case 
2.30 Las Vegas (R) 
3.25Saturday night live 
4.15Seinfeld 
4.40 Ellen DeGeneres show (R) 
5.20–5.45 Fresh Prince i Bel Air 

ONSDAG 3/12

6.00Gomorron
Sverige 
7.15 Julkalendern:
Skägget i brevlådan 
7.30Gomorron Sverige, forts 
9.30UR 
12.00Rapport 
12.05 Packat & klart (R) 
12.35–13.05Vem vet mest? –
Nobelspecial (R) 
13.10 Film: Ett pikant ärende 
14.40Andra Avenyn (R) 
15.10Gomorron Sverige 
16.00Rapport 
16.05Bobster 
17.00Anslagstavlan 
17.05Direkt: Skidskytte
18.00Rapport 
18.10Regionala nyheter 
18.15Go’kväll 
18.45 Julkalendern: Skägget i
brevlådan (R) 
19.00Kulturnyheterna 
19.15Regionala nyheter 
19.30Rapport med A-ekonomi 
20.00Uppdrag granskning 
21.00 Plus 
21.30Carin 21:30 
22.00The Tudors 
22.55 Livet i Fagervik (R) 
23.40Kulturnyheterna (R) 
23.55Robins (R) 
0.25 Spanarna 20 år (R) 
1.10–6.00 SVT24 

9.3024 direkt 
15.25 Sverige! (R) 
16.25Debatt (R) 
16.55 Eftersnack (R) 
17.20Nyhetstecken 
17.30Oddasat 
17.45Uutiset 
18.00Direkt: Skidskytte
19.00Kunskap och vetande 
19.30Din plats i historien 
20.00123 saker 
20.30Anaconda 
21.00Aktuellt 
21.30Vetenskapsmagasinet 
22.00 Sportnytt 
22.15Regionala nyheter 
22.25Rapport 
22.30 Eftersnack 
22.55 Sopranos (R) 
0.45 Smarta djur (R) 
1.10–2.10Brotherhood (R) 

6.30Dagsändningar 
16.00Top model 8 
17.00 Extreme home...
18.00How I met your..
18.302 1/2 män 
19.30 Sjukhuset 
20.00Charterfeber 
21.00 Efterlyst 
22.00 Insider 
23.002 1/2 män (R) 
23.55Navy CIS 
0.50The closer 
1.50 Prison break (R) 
2.45–4.45 Film: Varian’s war 

5.50Nyhetsmorgon 
10.00Nyheterna 
10.05 Efter tio 
11.00Nyheterna 
11.05 Efter tio, forts 
11.45Hem till gården 
12.45Nyhetskanalen 
13.00Direkt: Trav: Dagens rätt
13.30Bingo: Full bricka 
14.25Nyhetskanalen 
14.30Doktorn kan komma (R) 
15.25Will & Grace (R) 
15.55That ‘70s show (R) 
16.55Doctors 
17.55 Postkodlotteriets 50-50 
18.15 Lotto, Joker och Drömvinsten 
18.20Keno 
18.30 Lokala nyheter 
18.35 Lokalt väder 
18.40 Ekonominyheterna 
18.50Vädret 
19.00Nyheterna 
19.30Halv åtta hos mig 
20.00Bonde söker fru 
21.00Oskyldigt dömd 
22.00Nyheterna 
22.25 Sporten 
22.35Vädret 
22.38 Lokalt väder 
22.40Kvällsöppet med Ekdal 
23.40 ‘Allå, ‘allå, ‘emliga armén 
0.15 Jordan, rättsläkare (R) 
1.10Numbers (R) 
1.55Advokaterna (R) 
2.40Hope & Faith (R) 
3.30 Inte helt perfekt (R) 
3.50Nattskiftet (R) 
4.45–5.50Hundjobb (R) 

6.00Dagsändningar
16.10One Tree Hill 
17.05America’s fun....
17.35 Las Vegas 
18.30Unga mödrar 
19.00Vänner 
20.00Roomservice 
21.00Grey’s anatomy
21.55Misses lista 
22.00Dirty sexy money 
22.55 Seinfeld 
23.25CSI Miami 
0.20 Jimmy Kimmel live 
1.15Cold case 
2.10 Saturday night live 
3.10Monster garage 
4.05 Seinfeld (R) 
4.30 Ellen DeGeneres show (R) 
5.10–6.00 Fresh Prince i Bel Air 

TORSDAG 4/12

6.00Gomorron
Sverige 
7.15 Julkalendern:
Skägget i brevlådan 
7.30Gomorron Sverige, forts 
9.30–11.50UR 
12.00Rapport 
12.05På spåret (R) 
13.05–13.35Morgonsoffan (R) 
13.40Nobelpriset 2008 – medicin 
14.10Plus (R) 
14.40 Fråga doktorn (R) 
15.10Gomorron Sverige 
16.00Rapport 
16.05Bobster 
17.00Anslagstavlan 
17.05Direkt: Skidskytte
18.00Rapport 
18.10Regionala nyheter 
18.15Go’kväll 
18.45 Julkalendern: Skägget i
brevlådan (R) 
19.00Kulturnyheterna 
19.15Regionala nyheter 
19.30Rapport med A-ekonomi 
20.00Mitt i naturen 
20.30Andra Avenyn 
21.00Spanarna 20 år 
21.45Perrongen 
22.00Debatt
22.45Grosvold 
23.30Kulturnyheterna (R) 
23.45Uppdrag granskning (R) 
0.45Toppform (R) 
1.15–6.00SVT24 

9.3024 direkt 
15.10Agenda (R) 
15.55Dokument in-
ifrån: Älskade pappa (R)
16.55 Eftersnack (R) 
17.20Nyhetstecken 
17.30Oddasat 
17.45Uutiset 
18.00Direkt: Skidskytte
19.00Kunskap och vetande 
19.30Skolfront 
20.00Hype 
20.30Zapp Europa 
21.00Aktuellt 
21.30Himlen kan vänta 
22.00Sportnytt 
22.15Regionala nyheter 
22.25Rapport 
22.30 Film: Gloria 
0.30–1.25The Tudors (R) 

6.30Dagsändningar
15.00Project runway 
16.00Top model 8 
17.00 Extreme home..
18.00How I met your..
18.302 1/2 män 
19.30Sjukhuset 
20.00Du är vad du äter 
21.00Nytt läge 
22.00Hell’s Kitchen 
23.002 1/2 män (R) 
23.55Navy CIS 
0.55The closer 
1.50 Förhäxad 
2.45–4.50 Film: Den spanska
lägenheten 

5.50Nyhetsmorgon 
10.00Nyheterna 
10.05 Efter tio 
11.00Nyheterna 
11.10 Efter tio, forts 
11.45Hem till gården 
12.45Nyhetskanalen 
13.00Direkt: Trav: Dagens rätt
13.30Bingo: Full bricka 
14.25Nyhetskanalen 
14.30Doktorn kan komma (R) 
15.25Will & Grace (R) 
15.50That ‘70s show (R) 
17.10Postkodlotteriets 50-50 
17.40 Lokala nyheter 
17.50 Lokalt väder 
18.00Studio: Handbolls-EM 
18.15–19.40Direkt: Handboll: Öster-
rike–Sverige 
19.35Keno 
19.40Direkt: Studio: Handbolls-EM 
20.00Bröllopsform 
21.00Medium 
22.00Nyheterna 
22.25Sporten 
22.35Vädret 
22.38 Lokalt väder 
22.40 Ice road truckers 
23.40 ‘Allå, ‘allå, ‘emliga armén 
0.15 Jordan, rättsläkare (R) 
1.10Numbers (R) 
1.55Advokaterna (R) 
2.40Hope & Faith (R) 
3.30 Inte helt perfekt (R) 
3.50Nattskiftet (R) 
4.45–5.50Hundjobb (R) 

6.00Dagsändningar
16.10One Tree Hill (R) 
17.05America’s funni-
est home videos (R) 
17.35 Las Vegas 
18.30Unga mödrar 
19.00Vänner 
20.00SOS Gute
21.00Criminal minds 
21.55 Fringe 
23.00Seinfeld 
23.30CSI Miami (R) 
0.25 Jimmy Kimmel live 
1.20Cold case (R) 
2.10Saturday night live (R) 
3.10Monster garage (R) 
4.10Seinfeld (R) 
4.35 Ellen DeGeneres show (R) 
5.15–5.40 Fresh Prince i Bel Air 

FREDAG 5/12

6.00Gomorron
Sverige 
7.15 Julkalendern:
Skägget i brevlådan 
7.30Gomorron Sverige, forts 
9.30UR 
12.00Rapport 
12.05Debatt (R) 
12.50–13.20Mitt i naturen (R) 
13.40Morgonsoffan (R) 
14.10Direkt: Carin 21:30 (R) 
14.40Andra Avenyn (R) 
15.10Gomorron Sverige 
16.00Rapport 
16.05Bobster 
17.00Bolibompa 
17.55 Sportnytt 
18.00Rapport 
18.10Regionala nyheter 
18.15Go’kväll 
18.45 Julkalendern: Skägget i
brevlådan (R) 
19.00Kulturnyheterna 
19.15Regionala nyheter 
19.30Rapport med A-ekonomi 
20.00 På spåret 
21.00Robins 
21.30Direkt: Alpint 
22.30 Film: Zozo
0.10Morgonsoffan (R) 
0.40Kulturnyheterna (R) 
0.55 Film: 2010 
2.50–8.10 SVT24 

9.3024 direkt 
15.20Himlen kan
vänta (R) 
15.50Vetenskaps-
magasinet (R) 
16.20Dr Åsa (R) 
16.50123 saker (R) 
17.20Nyhetstecken 
17.30Oddasat 
17.45Uutiset 
18.00Darwins laddade idé 
18.55Rapport 
19.00Kunskap och vetande 
19.30Ramp 
20.00Ragnar Östberg 
21.00Aktuellt 
21.30Beckman, Ohlson & Can 
22.00 Sportnytt 
22.15Regionala nyheter 
22.25Rapport 
22.30Brotherhood 
23.25Nobelpriset 2008 – medicin 
23.55Annas eviga (R) 
0.20Kobra (R) 
0.50–1.20 Zapp Europa (R) 

6.30Dagsändningar 
15.00 Project runway 
16.00Top model 8 
17.00 Extreme home...
18.00How I met your..
18.30 Scrubs 
19.00 Programstart: Are you smarter
than a fifth grader? 
20.00 Sing a long (R) 
21.00 Extra extra! 
21.30 Film: The Fast and the Furious:
Tokyo Drift 
23.40 In plain sight 
0.35 Film: Blade 2 
2.55 Film: Barely legal 
4.25–4.50Unanimous 

5.50Nyhetsmorgon 
10.00Nyheterna 
10.05 Efter tio 
11.00Nyheterna 
11.05 Efter tio, forts 
11.45Hem till gården 
12.45Nyhetskanalen 
13.00Direkt: Trav: Dagens rätt
13.30Bingo: Full bricka 
14.25Nyhetskanalen 
14.30Doktorn kan komma (R) 
15.25Will & Grace (R) 
15.55That ‘70s show (R) 
16.55Doctors 
17.50Direkt: Trav: Fredagsflex 
17.55Det sociala spelet (R) 
18.20Keno 
18.25Det sociala spelet, forts (R) 
18.30 Lokala nyheter 
18.40 Ekonominyheterna 
19.00Nyheterna 
19.30 Postkodmiljonären 
20.00 Idol 2008 
21.30 Säsongsavslutning: Fredag hela
veckan 
22.00Nyheterna 
22.25 Idol 2008 
22.40 Säsongsavslutning: Fredag hela
veckan, forts 
23.10Numbers 
0.10Boston legal 
1.05 Säsongsavslutning: Rebus (R) 
2.35 Film: De omutbara 
4.40–6.00Riot On (R) 

6.00Dagsändningar
16.05One Tree Hill 
17.00 Entertainment...
17.30Too much too...
18.00America’s fun....
18.30Aliens in America 
19.00 Färjan (R) 
20.00CSI NY
21.00 Snacka om nyheter 
21.30 Film: Poseidon 
23.25Bakom kulisserna på Body of lies 
23.40Boston tea party (R) 
0.40 Jimmy Kimmel live 
1.30Cold case 
2.30CSI Miami 
3.25 Inside 
4.15CSI NY (R) 
5.00–5.40 Ellen DeGeneres show 

LÖRDAG 6/12

8.45Go’kväll (R) 
9.15Fråga doktorn (R)
9.45Plus (R) 
10.15Vinterstudion 
10.25Direkt: Längdskidor 
11.50Vinterstudion 
11.55Direkt: Skidskytte
13.25Vinterstudion 
13.30Direkt: Längdskidor 
14.15Vinterstudion 
14.25Direkt: Skidskytte
15.40Vinterstudion 
16.35På spåret
17.35 Folk i bild 2008: Porträtt av en
motvillig herre (R) 
17.50Helgmålsringning 
17.55Sportnytt 
18.00Rapport 
18.15Bolibompa 
19.00Habib 
19.30Rapport 
19.45Sportnytt 
20.00Dansbandskampen 
21.30Svensson, Svensson 
22.00Direkt: Alpint 
23.00Brottskod: Försvunnen 
23.45Dom kallar oss artister (R) 
0.15 Film: Spartan 
2.05–8.10SVT24 

8.00Bolibompa 
9.00 Julkalendern:
Skägget i brevlådan 
9.15Sagoträdet 
9.30Pi (R) 
9.45Unna Junná 
10.00Karamelli 
10.30Andra Avenyn (R) 
12.00Robins (R) 
12.30 Livet i Fagervik (R) 
13.15Uppdrag granskning (R) 
14.15Perspektiv (R) 
14.45Korrespondenterna (R) 
15.15Dokument inifrån: Älskade pappa
(R) 
16.15123 saker (R) 
16.45Halal-tv (R) 
17.15 El Sistema (R) 
18.15 Landet runt 
19.00Annas eviga 
19.30På Herrens mark 
20.00Mellan 11 och 12 
20.55När jag en dag inte finns 
21.00Rapport 
21.05 Film: Mondo 
22.25Rapport 
22.30Champagnespionen (R) 
0.00Hype (R) 
0.30–1.00Dr Åsa (R) 

6.30 Film: Little giants 
8.25Dagsändningar
11.30Scrubs 
12.00All of us 
13.00Sjukhuset (R) 
15.00Svenska hjältar 2008 (R) 
15.35SOS Familj (R) 
16.35Du är vad du äter (R) 
17.35Design: Simon & Tomas (R) 
18.35Nytt läge (R) 
19.35 Film: Kicking & screaming 
21.30 Film: Speed 2: cruise control 
23.55 Film: Jackie Brown 
2.45 Film: La bamba 
4.30–5.00Sex and the city 

6.00Barnprogram 
8.59Nyhetsmorgon
lördag 
11.30Äntligen hemma
(R) 
12.30Säsongsavslutning: Första,
andra, tredje (R) 
13.30Sverige i veckan 
14.00Tjockare kan ingen vara (R) 
15.00Rent hus (R) 
16.00 Jul med Sanna, Shirley och Sonja
(R) 
17.00Direkt: Trav: Vinnare: V75 
18.00Studio: Handbolls-EM 
18.15Direkt: Handboll: Ryssland–Sve-
rige 
19.35Keno 
19.40Direkt: Studio: Handbolls-EM 
20.00Säsongsavslutning: Stjärnor på is
20.55 Lotto, Joker och Drömvinsten 
21.00Stjärnor på is, forts 
21.30Säsongsavslutning: Tack gode
Gud 
22.00Nyheterna och vädret 
22.15Säsongsavslutning: Stjärnor på
is – isduellen 
22.35Britney: For the record
0.25 Film: Summer of Sam 
3.10 Film: Ömhetsbevis 
5.25–5.55Hundjobb (R) 

6.10Dagsändningar 
8.25Beyond the break 
9.15–10.00 Full pott
10.25Wildfire 
11.20Gilmore girls 
12.15 Film: Campus Confidential 
13.55Mamma, kommer jag att dö? 
15.00Outsiders 
16.00Aliens in America (R) 
16.30SOS Gute (R) 
17.30Roomservice (R) 
18.30Snacka om nyheter 
19.00 Film: Berättelsen om Narnia:
Häxan och Lejonet 
21.50Seriestart: Flashpoint 
22.50 Film: Tic tac 
0.45Saturday Night Live: Best of Adam
Sandler 
2.15CSI 
3.10Queer as folk 
3.45Outsiders (R) 
4.35Kevin Hill 
5.15–6.00Gilmore girls 
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Orminge

Öppet: 8-22 alla dagar 
www.coop.se

Du vet väl att företag kan handla Online hos oss? 
Beställ dina dagligvaror via Internet och få dem levererade direkt till företaget! 

Ring Pernilla på 08-556 44 900 så berättar hon mer! 

Vi har eget butiksbageri
och en manuell deli. 

Priserna gäller endast hos Coop Extra t o m 7/12 2008. Reservation för eventuell slutförsäljning.

Kassler
SCAN

Storbit. Ca 1300 g.

Tillfälligt parti!
Färsk kalvstek
IRLAND

Nätad. I bit. 

99kK

Ost
ARLA

Välj mellan mellanlagrad herrgårdsost 28% och 
mild prästost 31%. Ca 1,5 kg. 

Räkor
ROYAL GREENLAND

Frysta. 70/90. 500 g, jfr-pris 20:-/kg. 
Max 3 st/hushåll.

59)=K

39)=K

Kaffe
BLÅ MOCCA

Välj mellan olika sorter och rostningar.
400-500 g, jfr-pris 46-57:50/kg.
Max 2 st/hushåll.  

69k
3 stycken

Toalettpapper 6-pack
Hushållspapper 4-pack
LAMBI
Välj mellan hushållspapper 4x141 g och  
toalettpapper 6x102 g, jfr-pris 32:68-35:46/kg.

Medlemspris

60k
3 stycken 

10kS

Bernt Jarding, 68,
elingenjör, Hjort-
ängen

–En god granne
kan man utnyttja till
vakt när man åker
bort. Och så kan man
gå över och fika.

Hur är en god granne? Annika Olsson,
65, pensionär,
Värmdö.

– Man hjälps
åt, vattnar blom-
mor och tittar till
så det inte hän-
der något.

Barbro Pet-
tersson, 64, fri-
sör, Björknäs

– Hjälpsam
och att man lå-
ter varandra
vara ifred.

Jan Lindqvist,
63, arbetslös,
Lännersta

– Man ska
träffas och um-
gås och hjälpa
varandra. T ex
låna ut verktyg.

NVP SISTA FRÅGAN:



SABIS CATERING När du hellre umgås med dina gäster.V Ä R M D Ö

Nu har vi öppnat!
Välkommen till Sabis Värmdö!

Sabis butik på Värmdö hittar du här: Orions väg 1 • 134 44 Gustavsberg • Tel: 08–574 104 60 Öppet: Måndag- Lördag 8–20. Söndag 10–20.
Priserna gäller v 49 från och med måndag 1/12 till och med söndagen 7/12 med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

Varmt välkommen!

VECKANS POÄNG
Du som har eller skaffar Vi Poängkort får köpa

After Eight  
200 g. Max 3 köp per hushåll

15.00
per st

Clementiner 
Spanien kl 1

Per kg 8.908.90
Max 5 kg per hushåll

Nibble Gård
Julskinka, färdigkokt 

Per kg 79.9079.90

Den här veckan erbjuder vi clementinerDen här veckan erbjuder vi clementiner
av högsta kvalité till ett fantastiskt pris.av högsta kvalité till ett fantastiskt pris.

Vi öppnade i förra veckan och vi fortsätter
med fantastiska priser och läckra erbjudanden.

Närodlat och lokalodlatNärodlat och lokalodlat
är viktigt för oss.är viktigt för oss.

Vår bästa julskinka kommer från NibbleVår bästa julskinka kommer från Nibble
Gård utanför Västerås. Gården är Sigill-Gård utanför Västerås. Gården är Sigill-
godkänd vilket innebär att stor hänsyn tasgodkänd vilket innebär att stor hänsyn tas
till miljö och djurhållning. Julskinkan hartill miljö och djurhållning. Julskinkan har 
under flera år varit bäst i test i Aftonbladet.under flera år varit bäst i test i Aftonbladet.



Från vår kallskänka Riika!

Cholkadkaka med 
saffranstryffel
Pris per st 29.90
Räksmörgås
Pris per st 69.90

Från Annicas brödavdelning!

Baguette Gourmet rustique
450g. Jfr:66.55/kg
Pris per st 29.90
Baguette Gourmet noir
380. Jfr:78.81/kg
Pris per st 29.90
Veckans kaffebröd
Princessbakelse 
ca: 170g jfr:146:-kg
Pris per st 24.90
Kom och prova vårt eget stenugnsbakade bröd. 
Vi bakar från grunden själva i butiken!

Från vår kock Milla

BBQ baby back ribs
Rökta med BBQ glaze
Pris per kg 139.00
BBQ rökt majskycklingklubba
Från Bjärefågel med BBQ glaze
Pris per kg 99.00

God sås till är Texas BBQ

Från Lillemors delikatessavdelning!

Chaudinsalami med 
grönpeppar.
Fransk, lufttorkad minst 6 veckor. Gott till våra 
stenugnsbakade baguetter.
Pris per kg 329.00
Belgiska patéer
Anklever,fasan,grönpeppar,murklor,vilt och lant. 
Vi skivar som du vill ha det. Jfr:199.00/kg

Pris per hg 19.90

Från Martin på frukt & grönt!

Spansk broccoli
250g. Klass1
Pris för 2st 10.00
Stora granatäpplen
Klass 1. Israel.
Pris per st 22.90

Hej!
Jag heter Mickey Lindberg och är stolt butikschef på ”Din bästa mat-
glädje butik” Sabis Värmdö! Jag och mina medarbetare önskar dig 
en trevlig andra advent! Varmt välkomna till butiken!

– din bästa matglädjebutik



Från Peter på köttavdelningen!
Vi hängmörar köttet själva på stock i vårt
eget mörningsskåp. Kom och titta!

Svensk hängmörad biff
i skivor
Pris per kg 329.00
Färsk hel gödkalvstek
Holland

Pris per kg 169.00
Färdigt för pannan: Wallenbergare. Gör så
här: Bryn i panna, stoppa in i ugn ca: 10 min i 200G.
Gott till: Potatispuré, ärtor, lingonsylt och smält smör
(knäckdoftande!)

Från Kalle på ostavdelning!

Fransk opastöriserad
tryffelbrie
Pris per kg 329.00
Parmigiano Reggiano
Från familjen Zoboli i staden Reggio Emilia, lagras
i 28 månader för att få rätt karaktär. Vi river gär-
na din parmesan medan du väntar. Har du provat
en bit parmesan med vår goda saffranshonung?
Jfr: 499:-kg

Pris per hg 44.90

Från Peter på fi skavdelningen!

Nykokt hummer
Kanada. Ca 500g. Jfr: 318:-kg

Pris per st 159.00
Färsk Hällefl undra
Kanada. I Skivor.

Pris per kg 249.00
Färdigt för pannan:

Chèvre lax
Jfr:199:-kg

Pris per hg 19.90 Veckans lunchmeny!
vecka 49

Måndag
Bandspaghetti med dillstuvade räkor • 

Biff Stroganoff och ris• 

Pestogratinerad tomat med matvetesallad• 

Tisdag
Pocherad pärlfisk med gräddkokt purjolök och• 
saffransris

Helstekt kotlettrad Charlemange• 

Tagliatelle med quornfärssås• 

Onsdag
Kokt kolja med ägg- och persiljesås• 

Dansk sjömansbiff med inlagd gurka• 

Tzayspett med tomatsås och ris• 

Torsdag
Rökt lax- och pepparrotsströmming• 

Lasagne al forna• 

Vegetarisk lasagne• 

Fredag
Kokt rödspättafilé med skaldjurssås• 

Porterstek med brässerade morötter• 

Böncurry med ris• 

Pris per portion ca 400g 59.00
Veckans middagstips! fr.o.m. onsdag
Gott och enkelt, bara att värma på!

Stekt salt sill med löksås 79.00
Fiskfläta på lax och spätta med gräslökssås 89.00
Kräftfärserad rödtungsfilé med lime- och körvelsås 96.00
Älgköttbullar med lingongräddsås och västerbottenduchesse 79.00
Lammytterfilé med rosmarin- och vitlökssås, rostade rotfrukter 89.00
Salt im bocca alla Romana 96.00

– din bästa matglädjebutik



FÄRDIGT FÖR PANNAN
Enkel och snabblagad mat som känns som hemlagad.

Den här veckan bjuder vi på smakprover ur vårt pannfärdiga sortiment.

Välkommen in på fredag mellan 11 och 19.

Sabis butik på Värmdö hittar du här: Orions väg 1 • 134 44 Gustavsberg • Tel: 08–574 104 60 Öppet: Måndag- Lördag 8–20. Söndag 10–20.
Priserna gäller v 49 från och med måndag 1/12 till och med söndagen 7/12 med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

Panna
310 g, Jfr 54.52

Per st 16.90

Potatisgratäng
2 kg

Per st 49.90

Potatisgratäng
500 g

2 för 30.00
alt 16.90/st

Lammfärs
Per kg 79.00
Lammfärsbiff
Färdig att steka 

(lammfärs, vitlökskrydda, persilja)

Per kg 99.00

Fläskfärs
Per kg 39.00
Nibbleburgare
Färdig att steka 

(fläskfärs, ost, rökt skinka)

Per kg 89.00

Färsk kycklinglårfi lé
Kronfågel. Ca: 925g.

Pris per kg 79.90

Varmt välkommen!

– din bästa matglädjebutik




