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Så minns de den 
stora tågkraschen
SALTSJÖBADEN För ett år sedan blev tågolyckan i
Saltsjöbaden en världsnyhet. Vad som egentligen
hände är fortsatt sekretessbelagt.  

NVP har följt upp händelsen för en återblick och
träffat tre personer som befann sig nära olyckan –
men som har helt olika minnen av den. ➤ 8-9

Rörlig bostad fast punkt i tillvaron
VÄRMDÖ Det är ingen misär att bo i husvagn, snarare varmt och gott och mysigt. Det kan Sigrid
Lundström och Mats Wahlfors intyga. De är först ut i NVP:s serie om annorlunda boenden. ➤ 20-21

Tre års fängelse
för våldtäkt
VÄRMDÖ En 22-årig man
brottade ner en kvinnlig be-
kant och våldtog henne
brutalt. Händelsen ägde
rum i Gustavsberg i början
av december. Nu har 22-år-
ingen dömts till tre års
fängelse. Han döms mot sitt
nekande och har överklagat
till hovrätten.

➤ 6

Nya lås får dementa att hitta hem
NACKA Dementa har ibland svårt att navigera rätt i sina
äldreboenden. De kliver in i fel rum och väcker grannar. På
Lillängens äldreboende tror man sig ha hittat en lösning på
problemet, ett nyckelfritt låssystem, där en bricka digitalt
öppnar rätt dörrar. ➤ 10
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Nu är goda 
förråd dyra
NÄRINGSLIV När bopri-
serna stiger minskar köpar-
nas intresse av extra förråd-
sutrymme. Bristen på plats
att förvara sina saker på har
Sven Burman slagit mynt
av. I hans nystartade för-
rådsbolag i Sjöstaden har
redan hälften av utrymme-
na försvunnit.  ➤ 22

Jättelån borgar
för tunnelbana
NACKA Nacka ska betala
333 miljoner kronor extra
för tunnelbanan. En kost-
nad som egentligen är sta-
tens, men som kommunen
får ligga ut med i flera års
tid. Pengarna ska återbeta-
las – men bara om bostads-
byggandet når målen. ➤ 7
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Vägbygge
spräcker budget
NACKA Nackas budget för
2014 sprack efter bara en
månad. Kvarnholmsvägen i
Finnboda måste byggas om
redan i år, vilket gör att bud-
geten måste utökas med 
20 miljoner kronor.

➤ 13

Gärna t-bana, men 
ingen betongförort ➤ 4

Debatt

MED HAMMARBY SJÖSTAD NVP.seLäs även:

VÄRMDÖ HOCKEY
Värmdö HC har inlett sin
satsning på flicklag. Maja,
5, var en av många tjejer
som ville provspela. ➤ 29

Nu tar tjejerna
plats på isen
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E
n gåta inlindad i ett mysteri-
um, inlindad i en hemlighet.
Så beskrev Winston Chur-

chill Sovjetunionen en gång. Han
kunde lika gärna ha talat om tåg-
kraschen i Saltsjöbaden.

Det har gått drygt ett år sedan
ett tåg brakade rakt in i ett
bostadshus i Saltsjöbaden. Sedan
dess har en hel del hänt. Tågets
enda resenär, städerskan, har bå-
de anklagats och friats från miss-
tankar, de boende har fått flytta
hem igen och Saltsjöbanan ska
rustas för miljardbelopp. 

Det återstår egentligen bara en
fråga innan den bisarra historien
kan läggas till handlingarna: Vad

var det som hände egentligen?
Jag är ganska övertygad om att

det finns ett svar, men det är ännu
en exklusiv vetskap för en liten
grupp människor. (Förhopp-
ningsvis jobbar en del av dessa
med säkerheten på tågen.) Alla
rapporter som skrivits efter olyck-
an är nämligen strikt hemlig -
stämplade. Anledningen är utred-
ningen av skuldfrågan. 

Det betyder också att de tusen-
tals resenärer som åker med Salt-
sjöbanan varje dag får vänta på ett
svar. I en tid då den spårbundna
trafiken tampats med ganska stora
trovärdighetsproblem.

Jag gjorde ett sista försök att få
loss Arrivas rapport om kraschen
från åklagaren lagom till jubileet
(ni får ursäkta ordvalet). Det blev
ett vänlig men bestämt nej. ”Glas-
nost” i fallet väntar enligt uppgift
förhoppningsvis före sommaren.

Glasnost om kraschen
tidigast under våren

Skriv en insändare: Nacka Värmdö Posten, Box 735, 131 24 Nacka. Mejla till: red@nvp.se Du får vara anonym och underteckna
med en signatur, men redaktionen behöver namn och kontaktuppgifter.Vi förbehåller oss rätten att korta texter.

Som morfar till en skötsam
pojke på 20 år så blir jag he-
ligt förbannad över att han
inte ska kunna gå hem från
tåget, från Igelboda, i vin-
ternatten utan att en ynklig
skara småligister ska hota
med kniv och råna honom
på märkesjacka, klocka
plånbok, bankkort och spa-
rade pengar, som han egen-
händigt har slitit och arbe-
tat ihop vid sidan av hårt
pluggande på KTH.

Dessa ligister borde ta sig
en funderare på vad deras
liv går ut på. Denna feghet

att hota med kniv, som hade
kunnat få ett hemskt slut
om inte mitt barnbarn age-

rat rätt efter deras hot och
smärre misshandel.

Polisen ska ha en stor elo-
ge för sitt snabba agerande
med fyra polisbilar inom
några minuter. Synd bara
att ligisterna kom undan.

Roland Andersson

Ligister – fundera över
vad era liv går ut på!

INSÄNT 

I december röstade Värmdö
kommunstyrelse om ett för-
slag från Vänsterpartiet om
att införa en köttfri dag i
veckan i kommunens skolor
och andra verksamheter.
Det blev nej med en enda
rösts övervikt – en miljöpar-
tists röst.

Kött belastar klimatet.
Dessutom är köttkost dyrare
än vegetarisk kost. Men den
som trodde att miljöpartiet
ville rädda klimatet från ha-
veri tog tydligen fel? Och

det Miljöpartiet sa i förra va-
let om att det är viktigt med
miljö. Det var kanske något
som väljarna inte skulle ta
så bokstavligt? Det återstår
fortfarande en chans, när
kommunfullmäktige röstar
om förslaget i januari. Det
står och väger. Miljöpartis-
ter, jag tycker att ni noga
ska tänka igenom varför era
väljare röstade på er.

Roger Falk
Gustavsberg

En iskall solskenshistoria

ANDERS MILDE

anders.milde@nvp.se

VECKANS ROS Jag vill ge ett
hav med rosor till min mam-
ma Therese Ek som är helt
fantastisk på alla de vis! Du

är ”överallt” och hjälper
alla i din närhet
med allt och lite

till! Du är bäst!!
Puss puss,

Christine

Läs hela inlägget på:
NVP.se/skurubloggen

Från bloggarna

EN STOR TISTEL till dig som
stal underredet till min
barnvagn från Björnskogs-
vägen 14 i måndags (13/1).
Jag är bara fyra månader
gammal och kan ej gå än-
nu. (Mormor hjälper till att
skriva.) Fy på dig, elaka
människa.

Lexxi
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Är t-banan verkligen smart
investerade pengar? Den
frågan ställer sig KTH-fors-
kare i förra veckans NVP.
Det hade nog inte blivit
mycket tunnelbana byggd
i Stockholm tidigare om
man skulle gjort den här
typen av analyser. Ibland
måste man våga satsa.
Troligen hade vi inte haft
mycket vägar eller järnvä-
gar i det här landet utanför
storstäderna heller om allt
ska vara samhällsekono-
miskt lönsamt. Björn Has-
selgren kanske bor i Täby
som inte fick någon ut-
byggd T-bana. ;-)

Patrick

Kommentarer 
från NVP.se

”Dags att klippa
naglarna för nå-
gon i Kärra!”

I dag tog jag årets första ute-
bad. Jag brukar promenera
med en granne och hennes
hund på mornarna, så även i
dag. Temperaturen har legat
på många minusgrader i ett
par dagar så jag tänkte att
småsjöarna på golfbanan, där
vi brukar gå är nog isbelagda.
Det var de också, men ack så
tunn is på vissa ställen skulle
det visa sig. 

Lady sprang som vanligt,
men plötsligt kom hon inte
tillbaka. Jag ropade och viss-
lade men ingen hund, jag sa-
de åt Karin att du kan ju gå
vidare så kommer jag sedan.
Efter att ha ropat och visslat
en stund så tyckte jag mig
höra ett gnyende från sko-
gen, jag gick åt det hållet och
fick då se Lady ligga i en vak
cirka 20 meter från stran-
den. Hon krafsade och gnäll-
de. När jag försökte komma
ut på isen så brast den, vis-
serligen vid stranden men
tjockleken på isen var 2-3
centimeter. Försökte lägga
mig på isen. Brak! Sen var
jag våt till midjan. Jag gick
upp på stranden och ropade
efter Karin, hon kom spring-

ande tillbaka vi försökte alla
möjliga men mest omöjliga
sätt att komma ut till Lady
som låg och krafsade på isen
och gnällde. Jag försökte
komma ut med hjälp av ett
flytblock som låg i skogen,
jag kunde flyta på den men
ej krossa isen framför, så det
fungerade inte.

”Jag går hem och hämtar
bilen och ringer brandkå-
ren”, sa Karin. Mobiltelefo-
ner hade vi inte med oss. En-
sam stod jag på stranden och
såg hur Lady försökte kom-
ma upp. Huvudet kom allt
längre ner i vattnet. Hemskt
var det. Min kropp var vid
det här laget dyngsur och
började frysa till, i alla fall
byxorna och skorna, hands-
karna hade jag tappat i ett ti-
digt stadium.

Efter att ha legat i kalla
vattnet över en halvtimme
beslöt jag mig för att åter-
vända hem, så länge jag kun-
de gå. Trodde att Lady inte
hade långt kvar, bättre att
slippa se henne drunkna. Ef-
ter en stapplande gång hem i
trans, så lyckades jag låsa
upp dörren och ta mig in,

darrade som ett asplöv i slu-
tet av augusti. Ringde min
syster Maggan och sa att La-
dy hade drunknat. Hon kom
efter tio minuter, hjälpte mig
av med kläderna och in i du-
schen. På med full värme.

Jag kröp sen ner i sängen
med tjocka täcken och sock-
or. Plötsligt hör jag Maggan
prata med några personer.
Det var Karin och två brand-
män som kom med Lady. De
hade efter en massa åkande
fram och tillbaka fått en
grodman att krossa isen och
simma ut och hjälpa Lady
iland. Hon sveptes in i filtar
efter att ha legat över en tim-
ma i det kalla vattnet så var
hon totalt nerkyld.

Det var faktiskt varmare i
vattnet än på land fast blöta-
re, innan kläderna frös till is.
Jag låg i sängen några tim-
mar och drack en Jim Beam.
Eftersom jag har gjort årets
bad så kan jag slappna av
och säga till alla som kom-
mer att tjata i sommar på att
jag ska bada. ”Badar gör
man genom isen när det är
minus åtta grader.”

Lennart

Varför tror ni att vi
röstade på er, MP?
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Den köttfria dagen röstades bort.

”Polisen ska ha
en eloge för
snabbt agerande”





NACKA Nackas stadshus kos-
tade 200 miljoner kronor
mer än vad som budgeterats
och som vi folkvalda fattade
beslut om. Samtidigt som
skandalen uppdagades i me-
dia efter Nackalistans vissel-
blåsning, planerades för
byggnation av Kvarnholms-

bron.  Budgeten för skattebe-
talarnas insats för detta är
beslutad till 250 miljoner kr.
En dryg månad efter budget-
fullmäktiges beslut om eko-
nomiska explotateringar och
byggstart meddelades på
kommunstyrelsen att vägan-
slutningar till bron kommer

att kosta 40 miljoner mer än
vad som beslutats om. En 16-
procentig ökning på kort tid!
Detta är precis vad Nackalis-
tan ständigt oroas av, med
bristande styrning av den
kommunala ekonomin. 

För denna investering i in-
frastruktur för kommande
Kvarnholmsbor, eller för
stadshuset, eller för mu-
seiprojektet Hamn, rinner
skattepengar med lätthet
och ofta utan i förväg fatta-
de demokratiska beslut. 

Samtidigt kräver man
småhusägare på hundratu-

sentals kronor för renovera-
de allmänna vägar i Boo,
Skuru och på Älgö där uppe-
mot 20 000 Nackabor redan
bor. Det är sannerligen lätt
att vara frikostig med
andras pengar i Nacka! Att
det inte finns någon beskriv-
ning från vilket konto dessa
40 miljoner kronor ska tas
och finansieras är symtoma-
tiskt för den röra som fortfa-
rande råder i styrningen av
Nacka.  

Christina Ståldal 
Nackalistan
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Stadshusskandalen i repris

Nacka har skrivit på ett kon-
trakt som innebär en tunnel-
baneutbyggnad för cirka 25
miljarder kronor. Det är inte
bara Nacka, utan även Järfäl-
la och Solna som får bättre
kommunikationer genom de
nya spåren. Det är inte sam-
hällsekonomiskt, enligt fors-
kare på KTH. Påståendet är
värt att prövas om det är för-
svarbart att lägga ner 12,5
miljarder (exkl. depå och for-
don) för ”Nackadelen”, räk-
nat från Kungsträdgården.

Dessutom så skriver vi på
ett avtal som innebär en för-
pliktelse att bygga 13 500
bostäder fram till 2030. Om
vi inte följer ingånget avtal
så förlorar vi 333 miljoner
kronor som vi deponerat. 

Avtalet innebär också att
Nacka kommun åtar sig en
medfinansiering av tunnel-
banan på 850 miljoner. Vi
tar ett beslut som låser upp
kommande generations
handlingsutrymme att utfor-
ma sitt eget samhälle.

Vi Kristdemokrater har un-
der flera år vridit på och prö-
vat alla dessa frågor. Och det
finns ingen tvekan från vår
sida om att Nacka behöver
en tunnelbana för att bli ett
hållbart samhälle.  Vi har
länge lidit över politikens

oförmåga att fatta långsikti-
ga och hållbara beslut för bo-
ende som tvingas pendla till
arbeten varje dag. Bilarna
och köerna har blivit fler och
längre.  Stressen ökar över
en kollektivtrafik som dras
med fler och fler förseningar,
eftersom nuvarande busstra-
fik nått sitt kapacitetstak.  

Det är ett unikt avtal som
Nacka tecknat där det är
svårt att värdera om det är
en bra ”affär”, men att vi står
för tre procent av totalkost-
naderna känns ändå okej.  

Bygga bostäder ska vi gi-
vetvis göra – men det är hem
för människor vi ska bygga.
Vi ställer inte upp på en
likriktad, mass- och
snabbproducerad betong-
förstad. Det är den mjuka
staden, där det är nära mel-
lan människorna som vi
bygger. Det finns forskning
som visar att det går bygga
bort brott och skapa ett
varmt samhälle. 

Vårt framtida Nacka ska-
pas inte genom brutala
sprängningar, utan när bo-
städer smälter in i de natur-
liga höjdskillnaderna och
vardagsrummen sträcker sig

ut i det gröna rummet som
speglar sig i vattnet.

På marginalen har vi kvar
en del kritik mot avtalet som
att vi gärna sett en annan
sträckning, där spåret haft
en sträckning närmare Hen-
riksdal än Sofia, men det var
ett krav från Stockholm där
vi tvingades till en kompro-
miss. Det vi fortfarande har
svårt att acceptera är att de
andra spårsträckningarna
börjar byggas 2016 och
Nackadelen 2018. Det är än-
då vi som gått i bräschen för
tunnelbanans utbyggnad
och kommit längst i förstu-
dien och det borde vara ett
sakskäl för stat och lands-
ting  att prioritera Nacka li-
ka högt som andra mål.

Jan-Eric Jansson, KD
kommunalråd

Är t-banan bra för Nacka?
NACKA KD välkomnar
tunnelbanan – men
inte till vilket pris som
helst. Jan-Eric Jans-
son oroas över de
ekonomiska risker-
na – och att Nacka
förvandlas till en be-
tongförort. 

Tunnelbanan är välkommen, men KD har också kritik mot satsningen. FOTO: SL

”Vårt framtida
Nacka skapas in-
te genom brutala
sprängningar”

BOUTIQUE STYLES 
Nu har vi öppnat en ny märkes- 

second handbutik i Sickla Köpkvarter! 
Välkommen att lämna in damplagg, skor, väskor 
och accessoarer till försäljning på kommission!

Vi tar emot från de flesta kända märken och brands, 
dock ej kedjor! Plaggen bör vara hela, rena, moderna 

(ej äldre än 2-3 år, såvida ej vintage!)

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

Sickla Köpkvarter i f.d. Siden & Tafts lokaler. Välkomna!
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Rökfylld vind
i Värmdövilla
VÄRMDÖ Räddningstjäns-
ten och polisen fick åka till
Lostigen i Värmdö på sön-
dagsmorgonen, efter larm
om en villabrand. På platsen
visade sig att själva elden
kom från en öppen spis, vil-
ket lett till att vinden blev
rökfylld. De personer som
befann sig inne i huset kun-
de ta sig ut oskadda. Elden
släcktes av räddningstjäns-
ten från vindsluckan. Plat-
sen spärrades sedan av för
teknisk undersökning.

En anhållen för
Stadiumstöld
NACKA Klockan var 13:36
på lördagen när väktare fick
tillkallas till Stadium i
Nacka Forum, där två män
misstänktes ha stulit jackor.
Den ene, en man i 40-årsål-
dern, anhölls av polis. Den
andre, en man i 30-årsåldern
och som endast misstänktes
för snatteri, släpptes på fri
fot. Bara några minuter in-
nan, 13:21, hade ytterligare
en snattare gripits i köpcent-
ret, den gången på Willys.

Arg rattfyllerist
körde av vägen
ORMINGE En man greps ti-
digt på söndagsmorgonen
misstänkt för rattfylleri på
Mensättravägen i Orminge.
Det var en privatperson som
tyckte att bilisten uppträdde
konstigt och larmade, upp-
ger Nackapolisen. När
patrullen kom till platsen
fann man en bil som kört av
vägen. Föraren uppträdde
aggressivt, och togs med till
polisstationen misstänkt för
rattfylleri. Bilen flyttades se-
nare.

Två inbrott på
fredagskvällen
NACKA Inbrottstjuvarna tog
inte ledigt på fredagskväl-
len. Klockan 20:50 och
20:59 fick polisen rapporter
om att två villor, en på Ag-
nestigen i Saltsjöbaden och
en på Harestigen i Älta, ut-
satts för inbrott. Några gär-
ningsmän greps ej.

NOTERAT

LÖRDAG
13.52 Det luktar rök i ett
trapphus i Henriksdal.
Lukten visar sig härröra
från en kabelbrand i en bil
i ett närliggande garage.
Ingen person skadas.

23.11 En brandvarnare tju-
ter i Ormingeringen. Men
någon brand upptäcker
inte räddningstjänsten,
som istället ringer upp lä-
genhetsinnehavaren.

HELGEN I
KORTHET
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VÄRMDÖ 20-21
»Jag har alltid haft husvagn»

Din kötid kan gå upp i rök

22-åring får fängelse för våldtäkt

Händelsen ägde rum i början
av december 2013. Kvinnan
och mannen hade tillsam-
mans med vänner haft en
utekväll på Södermalm. De
hade druckit och mannen ha-
de vid ett tillfälle ombetts
lämna en lokal eftersom han

varit för berusad. I taxin hem
beslutade kvinnan att följa
med till den 22-årige man-
nens bostad, eftersom hon
trodde sig ha glömt sin mobil-
telefon hos honom tidigare
under dagen, när kompis-
gänget samlats där inför ut-

gången. Därefter går histori-
erna isär. 

Enligt kvinnan utsattes hon
för en brutal våldtäkt som
märkt henne både fysiskt och
mentalt. 22-åringen hävdar
däremot att de haft samlag på
hennes initiativ.

Överklagar domen
Tingsrätten menar att den
åtalade 22-åringens berättel-
se visserligen inte är osanno-
lik, men att han givit ”ett ner-

vöst och föga trovärdigt in-
tryck”. Kvinnan har däremot,
enligt tingsrätten, givit en
detaljerad och trovärdig re-
dogörelse för vad som hänt.
Till det kommer vittnesupp-
gifter, bland annat från poli-
sen, som beskriver att kvin-
nan varit livrädd efter hän-
delsen.

Den 22-årige mannen,
som förekommer under fem
tidigare avsnitt i belastnings-
registret, döms till tre års

fängelse. Enligt tingsrätten
bedöms våldtäkten som
särskilt allvarlig, eftersom
kvinnan haft all anledning
att lita på 22-åringen, som
var en vän. Kvinnan ska även
få skadestånd på 115 000
kronor, varav 100 000 är er-
sättning för kränkning och
15 000 för sveda och värk. 

Domen är överklagad.

INGEMAR LUNDIN

ingemar.lundin@nvp.se

I oktober i fjol drev majorite-
ten igenom beslutet att av-
veckla den kommunala bo-
stadskön i Värmdö med en
rösts övervikt.

Större utbud och bredare
service sa Monica Pettersson,
M, kommunstyrelsens ordfö-
rande var skälet. 

Från 1 februari slås Värm-
dös bostadskö ihop med
Stockholms stads Bostadsför-
medling AB. Under en över-
gångsperiod på fem år kom-
mer de att stå i två köer. Efter
fem år flyttas kötiden över till
Stockholmskön. Men det
framgår inte att de efter det
förlorar all tidigare intjänad
kötid. Tvärtom. På kommu-
nens hemsida står det att de
som stått i kön i flera år inte
förlorar sin tidigare kötid. 

Mats Hardenberg, boende
i Stavsnäs, har stått i Värmdös
bostadskö i sex år, och vill bo
kvar i området. Han blev
upprörd när han fick ett brev

från kommunen och sedan
läste vad som stod på kom-
munens hemsida. 

Fem år – sedan borta 
– Ingenstans framgår i klar-
text att all intjänad kötid är
borta efter övergångsperio-
den. Om fem år får alltså alla
som exempelvis har tio års
kötid, eller mer, börja från
början. Då har man alltså inte
femton års kötid eller mer,
utan endast fem och står efter
alla 431 000 i Stockholms
bostadskö.

– Informationen är ofull-
ständig. Ska jag spetsa till det
skulle jag kunna säga att den
är ganska bedräglig. Dess-
utom ändrar man ju spelreg-
lerna. Man måste ju kunna li-
ta på ingångna avtal när det
handlar om så långsiktiga be-
slut som bostadsplanering. Vi
som stått i kön har dessutom
aldrig fått något val.  Ingen
har frågat oss vad vi tycker.

Kommunen har inte heller
informerat om att det är
många Värmdöbor som kom-
mer att få betala dubbel av-
gift, en till Värmdö och en till
Stockholm. Anne-Lie Petters-
son är en av det hundratal
personer som berörs.

Hon betalade sin köavgift i
september till Värmdös bo-
stadsförmedling. Nu flyttas
inte pengarna med, utan hon
måste betala ytterligare en
avgift till förmedlingen i
Stockholm.

– Kan man verkligen ta be-
talt för något som inte gäller
fullt ut? Jag har betalat till
och med september i år. Jag
uppfattar att de inte har nå-
gon koll, eller tror att vi som
köar går på vad som helst. Jag
tycker att de ljuger.

Förtur på 50 procent
Dessutom kommer inte alla
Värmdö Bostäders lägenhe-
ter att ingå i den nya ”Värm-
dökön”. Värmdöborna får ba-
ra förtur på 50 procent av
Värmdö Bostäders 2 000 lä-
genheter.

– Om inte alla bostäder på
Värmdö ingår i Stockholms-
kön, då är man ju totalt
chanslös att få någon hyres-
rätt om man vill bo kvar i

kommunen, säger Anne-Lie
Pettersson.

Monica Pettersson, M,
kommunstyrelsens ordföran-
de, säger att ingen tvingas be-
tala för att stå i två köer utan
att det är frivilligt. Hon tror
att fler bostäder kommer att
kunna erbjudas Värmdöbor-
na eftersom bara cirka 20
procent av de som står i
Stockholms kö är i behov av
en lägenhet.

”Flera byggen i Värmdö”
– Stockholms bostadsför-
medling har ett större utbud.
Dessutom får man tillgo-
doräkna sig de fem åren i

Stockholms kö. Många Värm-
döbor har lång kötid, så för
deras del tror jag de inom
denna period kommer att er-
bjudas lägenhet. Nu startar ju
flera byggen i Värmdö, säger
hon.

Mona Lindén, förmedlings-
chef i Stockholms Bostadsför-
medling tror att Värmdö kan
bli ett intressant val.

– Jag tror våra sökande ser
Stockholms län som en och
samma bostads- och arbets-
marknad. Och Värmdö är ab-
solut en intressant kommun
att söka till.

CHARLOTTA WESTLING

VÄRMDÖ
1 februari övergår Värmdös bostadsförmed-
ling till Stockholms bostadskö. Men någon
information om att Värmdöborna nu får
konkurrera med 431 100 andra sökande, att de
kommer att förlora kötid och att många måste
betala dubbla köavgifter har inte gått ut.

• 1 februari övergår Värm-
dös bostadsförmedling till
Stockholms Bostadsför-
medling.
• För att man ska kunna till-
godoräkna sig den tid man
stått i Värmdö kommuns
bostadkö måste man regi-
strera sig hos bostadsför-
medlingen i Stockholm och
betala en avgift. Det görs ti-
digast 1 februari.
• 5 805 personer står i Värm-
dös bostadskö. I kommu-

nens bostadskö förmedlas
årligen cirka 146 lägenhe-
ter. Snittiden för att få en lä-
genhet har varit ca fem år. 
• Bostadskön i Värmdö har
varit fullt ut avgiftsfinansie-
rad. Värmdö kommun har
även en trygghets-
bostadskö med 198 sökan-
de, den blir kvar i kommu-
nens regi. Dessutom har
Värmdö Bostäder en intern-
kö, som inte ingår i upp-
görelsen.

Så funkar bostadskön i Värmdö

”Ingenstans framgår i klartext att all intjänad kötid är borta
efter övergångsperioden”, säger Stavsnäsbon Mats Hardenberg.
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Kvinnan trodde sig vara hos en vän, men den
22-årige mannen brottade ner henne och ut-
förde en brutal våldtäkt. Mot sitt nekande
döms mannen till tre års fängelse.



Tre till sjukhus
efter brand
SALTÄNGEN En kvinna och
hennes två söner fick föras
till sjukhus efter en brand i
en lägenhet i Saltängen nat-
ten mot måndagen i förra
veckan. Grannarna evakuer-
ades i samband med bran-
den. Inga grannar ska ha
fått rökskador.

Händelsen är av polisen
rubricerad som allmänfarlig
vårdslöshet.

Fångades med
fjärrkontrollen
NACKA STRAND Kvart i fyra,
natten mot förra onsdagen,
klev en rånare in på en ben-
sinmack vid Nacka strand.
Rånaren, en 26-årig man,
hotade butiksbiträdet med
ett pistolliknande föremål.
Mannen begärde pengar
och cigaretter.

Butiksbiträdet tog dock
till flykten, och lyckades
stänga inne rånaren med
hjälp av en fjärrkontroll som
fjärrlåste butiken. Rånaren
fick sedan vackert vänta tills
polispatrullerna kommit på
plats. Mannen är misstänkt
för rån alternativt försök till
rån.

NOTERAT
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Jättelån till tunnelbanebygget

Förra måndagen gjorde leda-
möterna i kommunstyrelsen
precis som sin ordförande.

De skrev på avtalet för att
få tunnelbana till Nacka. Det
innebär att kommunen lovar
att bygga 13 500 bostäder
fram till 2030 och dessutom
lägga ut 850 miljoner kronor
i löpande priser för att ge-
nomföra projektet.

Alla partier röstade ja till
uppgörelsen, som signerats
av kommunstyrelsens ordfö-
rande Mats Gerdau, M, i sam-
band med en pressträff vid
Gullmarsplan härom veckan.

Noterbart är att Nacka ta-
git på sig en eventuell fördyr-
ning på upp till 97 miljoner
kronor. Man ska även – utöver
de 850 miljonerna – betala
333 miljoner kronor i förskott,
fördelade över åren 2020 och
2021, pengar som betalas till-
baka 2025 och 2030.

– Statens budgetregler gör
att man inte kan frigöra peng-
arna förrän i slutet av den pe-
rioden. Dessutom vill staten
sätta press på alla parter att
göra det man åtagit sig att gö-

ra. Det finns ingen risk i den
delen, säger Mats Gerdau.

Betalar tillbaka med ränta
Kommunen får tillbaka peng-
arna med viss ränta, såvida
man bygger så mycket som
man lovat. Så det gäller att
väljarna inte stoppar bygg-
planerna.
Hur ska Nacka få fram peng-
arna?

– Det blir i form av exploa-
teringsbidrag från de som ska
bygga. Detta ska konkretise-
ras under senvintern. Då tit-
tar vi inte bara på pengar till
tunnelbanan utan också till
nya förskolor, bibliotek och
annat.
Finns det ingen risk att åta-
gandet blir för mastigt för
Nacka?

– Nej. Vi är helt medvetna
om storleken på det här och
vet att vi har förmåga att leva
upp till det. Det finns alltid
riskfrågor, och dessa ska vi
titta på nu.

Socialdemokraterna är
mycket positiva till t-banan,
men ifrågasätter upplägget

där kommunen i praktiken
agerar bank åt staten.

– Förskottet är orimligt
högt. Jag vet inte hur och var-
för man gått med på det här,
även om jag förstår att de har
förhandlat hårt. Det blir en

enorm utmaning för oss eko-
nomiskt, säger oppositionsrå-
det Khashayar Farmanbar, S.

Nackalistan, som inte har
rösträtt i kommunstyrelsen,
kommer sannolikt att rösta
nej till t-banan i kommunfull-

mäktige, då man tycker att
nyttan inte har utretts or-
dentligt.

Christina Ståldal, NL, är
även skeptisk till finansier-
ingen.

– Det är att gambla lite
grann. Med tanke på att sta-
ten vill att man ska bygga så
mycket hade jag önskat att
kommunerna var tuffare, att
man gick samman och fick till
ett bättre avtal. Nu blir det en
ansträngning för övriga bud-
geten i en tid då man kommer
att behöva gasa på.

Större intäkter
De ekonomiska konsekven-
serna ska analyseras under
första halvan av 2014.

Med i beräkningen är att
kommunen tror att skattein-
täkterna kommer att öka med
nära 50 procent, när alla nya
invånare flyttat in.

Riktigt helt klart är allt in-
te. Det allra sista beslutet ska
fattas av kommunfullmäkti-
ge den 3 februari, ett avgö-
rande som i och med den
breda uppslutningen sanno-
likt blir en formalitet.

Sammanlagt väntas t-ba-
nedragningen till Nacka Fo-
rum kosta 6,7 miljarder kro-
nor. En stor del av kostnaden
ska betalas med hjälp av höj-
da trängselavgifter.

JÖRGEN LÖWENFELDT

2016: 42 miljoner
2017: 43 miljoner
2018: 77 miljoner
2019: 113 miljoner
2020: 126 miljoner (+ 230
miljoner i förskott)
2021: 135 miljoner (+ 156
miljoner i förskott)
2022: 137 miljoner
2023: 140 miljoner
2024: 143 miljoner
2025: 38 miljoner (får tillba-

ka 211 miljoner)
2026-2029: Inga utgifter
2030: Får tillbaka 233 miljo-
ner

• Åtagandena är i löpande
priser. Sammanlagt handlar
det då om 994 miljoner för
tunnelbanan, och 386 miljo-
ner i lån. Staten betalar till-
baka 444 miljoner.

KÄLLA: NACKA KOMMUN

Då ska Nacka betala för t-banan

NACKA
Nacka ska betala 333 miljoner i förskott
för att få t-banan. Ett utlägg som staten efter
några år betalar tillbaka – om bostadsbyggan-
det varit till belåtenhet.

Upplägget ifrågasätts av oppositionen.

”Det är att
gambla lite”

CHRISTINA STÅLDAL, NL

Oppositionen är kritisk. ARKIVFOTO: JENNY FREJING
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Friebergs Bil i Nacka, Vikdalsgränd 1, vid McDonalds Nacka Forum
Öppet: Vard 09.00-18.00 Lör-Sön 11.00-15.00NY

A

De glömmer aldrig kraschen:  

Ett tunt lager av snö har lagt
sig över jordkullen vid änden
av spåret i Saltsjöbaden.
Från sin balkong, högst upp i
det hus tåget kraschade in i,
tittar Bertil Grandinson, ord-
förande för bostadsrättsföre-
ningen Marinan, ut mot räl-
sen vid Saltsjöbadens sta-
tion. Han berättar att det ser
mycket trevligare ut än före
olyckan. SL har kortat spåret
med sju meter och den nya
stoppbocken är rejälare än
den förra. På plätten mellan
huset och banan har det
planterats träd och buskar.

De två sista familjerna
återvände till det återställda
huset på Saltsjögränd i sep-
tember och oktober. Vid
samma period började Salt-
sjöbanan avgå från stationen
igen, sakta men säkert har
allt börjat återgå till det nor-
mala.

– Alla som bor här vid sta-
tionen har berörts av olyck-
an på något sätt, säger Bertil
Grandinson.

Låg och vilade
Det var den 15 januari förra
året som tågkraschen i Salt-
sjöbaden blev en världsny-
het. Men bakom den närmast
bisarra olyckshändelsen –
och de felaktiga stöldankla-
gelserna mot den kvinnliga
städerskan som följde – finns
andra mindre historier. 

Styrkeledaren Peter Lund-
berg på Nackas brandstation
minns att han undrade om
han verkligen hade hört rätt.
När larmet gick ut i högtalar-
na klockan 02.29 på natten
låg brandmännen och vilade. 

– Vi sprang ut till omkläd-
ningshallen för att byta om,
men samtidigt var vi konfun-
derade. Tåg i hus? Hade vi
hört rätt? Alla tankar for ige-
nom huvudet. Men när vi

kom till platsen hade vi ald-
rig kunnat föreställa oss det
vi såg framför oss.

02.43 var brandmännen
på plats. Där såg de att tåget
inte bara hade kolliderat
med huset, det var inne i hu-
set och pekade snett uppåt i
en av lägenheternas vardags-
rum. Vagnen var så samman-
pressad av kollisionen att det
såg ut som en skrottipp av
manglat stål. På första passa-
gerarsätet, bakom förarhyt-
ten, låg en kvinna i en luft-
ficka där tåget inte hade
tryckts ihop.

– Det var horribelt. Krafti-
ga järnbalkar överallt, och
tåget var hopvikt. Men kvin-
nan var vid medvetande, och
en brandman pratade med
henne under tiden vi sågade
och klippte oss fram. Det tog
nästan två timmar att få loss
henne, berättar Peter Lund-
berg.

”Väldigt orolig”
I en intervju för Sekotidning-
en tre månader efter olycks-
händelsen berättade kvin-
nan om hur hon upplevde
räddningsarbetet:

– Först kommer jag ihåg
att jag kanske inte litat på
dem helt och hållet, för de sä-
ger att de ska hjälpa mig men
det händer ju liksom ingen-
ting. Men sedan, när de väl
kommit fram till mig efter
ungefär en halvtimme, blir
det bra. Men innan det har
jag varit väldigt orolig.

Från polishuset i Nacka

SALTSJÖBADEN
Vid två på natten den 15 januari förra året vak-
nade de boende på Saltsjögränd av ett obe-
skrivligt dån i huset. Snabbt skulle de bli varse
orsaken. Nu har det har gått ett år sedan tågo-
lyckan i Saltsjöbaden.

NVP har träffat tre personer som på olika
sätt befann sig i olyckans epicentrum.

strand ger informatören Ro-
bert Heurgren en annan bild
av förloppet. 11,6 kilometer
bort från olycksplatsen förde
han en annan strid – mot
hungriga reportrar, och för
sin heder. Visserligen hade
han tidigare fått det hett om
öronen samma dag som han
tillträtt nya tjänster, men
första dagen som pressan-
svarig för Nackapolisen blev
ändå något i hästväg.

– Jag fick mitt elddop, det
höll på att spåra ur direkt, sä-
ger han.

Vid åttatiden, drygt fem
timmar efter olyckan, när
Robert Heurgren steg in på
sitt rum i polishuset såg han

bilder från olyckan. Han
tyckte att det såg ut som på
en affisch av en Steven Spiel-
berg-film. Här gäller det att
hålla en återhållsam linje
mot reportrarna, och bara
berätta det vi vet, tänkte han
när han läste igenom dygns-
rapporten från natten.

Spreds snabbt
– Svenskan och Expressen var
de första som ringde. Jag be-
rättade det jag visste, att en
kvinnlig städerska hade fun-
nits på tåget och att brottet
rubricerades som allmänfar-
lig ödeläggelse. Kort efter
upptäckte jag på Svenskans
webbsida att de hade citerat

mig på ett sätt som jag inte
kände igen. De skrev att jag
sagt att ”städerskan stal tå-
get”. Jag ringde upp webbre-
portern och berättade, för det
första har jag aldrig sagt att
hon stulit ett tåg, och sedan
är det rent juridiskt omöjligt,
då måste man kunna flytta
föremålet från platsen och
gömma det. Då tog han bort
den delen i mitt citat och änd-
rade artikelrubriken till ”ka-
pade tåg” i stället. Men då ha-
de jag redan citerats av inter-
nationella medier.

En intern utredning starta-
des och granskades av åkla-
gare. Den visade inte på någ-
ra tjänstefel. 

– Jag vet inte var reportern
fick uppgiften om att tåget
skulle ha stulits. Jag gav sam-
ma information till Expres-
sen, men där blev det rätt.
Tanken slog mig innan jag
tillträdde tjänsten att jag
skulle skaffa bandspelare,
men det har jag fortfarande
inte gjort, säger Robert Heur-
gren.

Däremot tvingades både
SL och Arriva att gå ut och be
om ursäkt för att ha spridit
felaktiga uppgifter om att tå-
get stulits.

Bertil Grandinson berättar
att processen efter olyckan
har varit lång och prövande.
Men han väljer att se att det

”Det var horribelt.
Kraftiga järn-

balkar överallt,
och tåget var

hopvikt.”
PETER LUNDBERG, BRANDMAN

Bertil Grandinson, ordförande för bostadsrättsföreningen Marinan,
står ovanför rälsen vid Saltsjöbadens station. FOTO: JENNY FREJING

Polisen Robert Heurgren hade
första dagen på sin nya tjänst.

Brandmannen Peter Lundberg
trodde att han hade hört fel.

Saltsjöbaden, 15 januari 2013. 
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”Alla berörda”

fanns tursamma inslag i hän-
delsen. Ingen i huset skada-
des, och det tog aldrig eld.
Hur lät det när tåget kra-
schade in i lägenheten un-
der er?

– Det var en fruktansvärd
smäll, hela huset riste till.
Min närmaste beskrivning är
ljudet av krossad betong och
hopknycklad plåt.
Hur agerade ni?

– Jag fick lov att dämpa mi-
na funderingar och känslor
och bistå polis och rädd-
ningstjänst. Min fru talade
med kvinnan som var i tåget
och förklarade att hjälp skul-
le komma. Polis och rädd-
ningstjänst skötte sig väldigt

bra. Försäkringsbolagens ge-
mensamma representant tog
kontakt med mig, och hjälp-
te oss boende och bostads-
rättsföreningen. Det var en
intressant detalj, ett exempel
på hur ett välordnat samhäl-
le fungerar. Men att media så
okritiskt svalde historien om
att städerskan skulle ha stu-
lit tåget, det är jag väldigt kri-
tisk till.

– Men, nu är det här passe-
rat. Byggnaden är återställd.
Tågtrafiken fungerar som ti-
digare. Nu ser vi framåt, sä-
ger Bertil Grandinson.

GUSTAV GRÄNDEBY

gustav.grandeby@nvp.se

Orsaken till
olyckan inte
presenterad
STOCKHOLM
Ett år efter olyckan
är inte orsaken till
olyckan fastställd.
Enligt Haverikom-
missionen dröjer ut-
redningen ytterliga-
re en eller ett par
månader. 
I samband med tågkra-
schen pekade Arriva och
SL ut städerskan ombord
på tåget för att ha stulit tå-
get, eftersom man hävda-
de att tåget inte kunde ha
körts i väg av misstag.

Några dagar senare
backade man från uttalan-
dena och bad om ursäkt.
Det hade visat sig att väx-
eln låg i fel läge och att tå-
get var körklart. Mycket ty-
der på att det så kallade
dödmansgreppet var ur-
kopplat för att förhindra
bromsarna från att frysa.

”Under sekretess”
Innehållet i SL:s och Arrivas
rapporter om olyckan är
fortfarande hemligstämpla-
de. Enligt Anne-Marie He-
lander, kammaråklagare
vid riksenheten för miljö-
och arbetsmiljömål,  råder
fortfarande förundersök-
ningssekretess. 

Haverikommissionen
jobbar fortfarande med sin
rapport. Innan den släpps
ska den gå ut på internre-
miss och sedan externre-
miss, där berörda parter ska
få möjlighet att poängtera
eventuella felaktigheter.

– Planen från början var
att släppa den vid årsskif-
tet, men vi håller på med
flera utredningar. Arbets-
belastning är hög och vi
måste kvalitetssäkra rap-
porten innan, säger Johan
Gustafsson, avdelnings-
chef för utredningar på
Haverikommissionen.

GUSTAV GRÄNDEBY



Säger nej till
"Kommunhuset" 
VÄRMDÖ Nej. Kommunhu-
set AB får Värmdö inte kalla
sitt nya moderbolag. Det sä-
ger Bolagsverket.

– De kan inte få ensamrätt
på allmänna ord, säger Eva
Dückhow, handläggare på
Bolagsverket.

Kommunen har också
skickat in fel uppgifter om
bolagsordning bland annat
om aktiekapital, antal aktier
och att kommundirektör
Stellan Folkesson är firma-
tecknare. Men Folkesson sit-
ter inte i styrelsen eller har
någon annan funktion i bo-
laget. 

Nu kräver Bolagsverket i
två förelägganden att kom-
munen lämnar in rätt upp-
gifter senast den fjärde
februari.

Två bränder 
vid Delselius
VÄRMDÖ Förra måndagen
vid 17-tiden började kund -
toaletten brinna på Systrar-
na Delselius café och kondi-
tori vid Grisslinge havsbad,
och kort därefter i en con-
tainer intill parkeringsplat-
sen.

Ett vittne ska ha sett två
pojkar uppträda misstänkt
vid tidpunkten, när de efter
att ha varit på toaletten
sprungit ut från Systrarna
Delselius café. 

Personalen kunde släcka
toalettbranden med en
brandsläckare, container -
branden släcktes av rädd-
ningstjänsten som då var på
plats. Både kundtoaletten
och containern var rökska-
dade. 

Brottsrubriceringen är
skadegörelse genom brand.

NOTERAT
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Bricka nyckel för låsproblem
NACKA  
Att inte hitta sitt eget
rum, och istället gå in
till någon annans, är
vanligt på demensav-
delningar. Lillängens
äldreboende har löst
problemet med ett
helt nyckelfritt lås-
system. 

På Lillängens äldreboende
installerades för knappt två
månader sedan ett Stock-
holmsunikt låssystem på de-
mensavdelningen. Istället
för nyckel, som kan vara svår

att använda, har alla på av-
delningen fått en låsbricka
som kan hängas runt halsen,
läggas i fickan, eller fästas i
byxhylsan. Brickan låser sen
upp dörren automatiskt när
den boende rör vid sitt hand-
tag, utan att brickan behöver
plockas fram. 

Vanligt att boende går fel
– På demensavdelningar är
det vanligt att boende vaknar
mitt i natten och har tappat
tidsuppfattningen. Sen går
de ut ur sitt rum, och när de
ska gå tillbaka så minns de
inte vilket rum som är deras.
Vi får inte låsa om någon, så

innan vi hade det här syste-
met var det vanligt att de bo-
ende väckte varandra efter-
som de gick fel, säger verk-
samhetschefen Patrik Döl. 

Fyller dubbel funktion
Att nyckelbrickan är indivi-
duellt programmerad till en
viss dörr fyller en dubbel
funktion i de äldres vardag,
menar Patrik Döl. Samtidigt
som den gör det enklare för
den boende att hitta sitt rum,
garanterar den också att ing-
en obehörig kommer in. 

– Och brickan är lättare att
använda än en nyckel. Som
dement kan du ha en nyckel i

handen, men helt plötsligt
glömma bort vad du ska göra
med den. Med det här syste-
met är det inget som behöver
plockas fram, allt som be-
hövs är att ta i dörrhandta-
get, säger Patrik Döl. 
Men det går att komma ut
ur sin lägenhet även utan
nyckelbrickan?

– Ja, självklart. Den behövs
bara för att komma in. 

Låssystemet är ursprungli-
gen framtaget för företag,
men används bland annat
även på äldreboenden i Pi-
teå. 

Eva Öhbom Ekdahl, M, är
ordförande i social- och äld-

renämnden i Nacka. Enligt
henne kommer nyckelfria
system att bli allt vanligare i
Nacka.

”Personalen sparar tid”
– Tekniska system kan råda
bot på problem i äldreomsor-
gen. Under året kommer till
exempel nyckelfria system
att införas i hemtjänsten.
Med den nya tekniken und-
viker personalen risker och
sparar in tid då de inte behö-
ver åka fram och tillbaka och
hämta nycklar, säger Eva Öh-
bom Ekdahl.

HANNA REINHOLDSSON

SOFIA WHITE

Patrik Döl, verksamhetschef på Lillängens äldreboende, ser bara fördelar med nya låssystemet. FOTO: JENNY FREJING





Stängt badhus
öppnar igen
SALTSJÖBADEN Den 27 
januari öppnar Näcken-
badet igen. De senaste åren
har badet ett flertal gånger
stängts av, bland annat på
grund av problem med el-
försörjning och myrinva-
sion. 

Den senaste avstängning-
en, den 4 oktober, var av det
allvarliga slaget. Anledning-
en var brister i byggnadens
konstruktion, och att bas-
sängen kunde kollapsa.
Men nu, efter nya undersök-
ningar, görs bedömningen
att besökarnas säkerhet inte
äventyras. 

Tanken är att Näcken-
badet ska vara öppet i vän-
tan på en ny badhusanlägg-
ning, som just nu utreds av
kommunen.

Gunga började
brinna på skola
NACKA Efter lunch började
det brinna i Engelska sko-
lans trapphus i Nacka
strand. Enligt polisen ska en
eller flera personer ha tänt
eld på en gunga. 

Larmet kom in till polisen
klockan 13.07 på tisdags-
eftermiddagen förra veck-
an. 

Gungan som sattes i
brand ska av oklar anled-
ning ha legat i trapphuset.
Brottsrubriceringen är ska-
degörelse genom brand.

Tjuvar tog sig in
via köksfönstret
NACKA Inbrottsvågen, som
NVP skrivit om, fortsatte ef-
ter helgen.

Vid sjutiden på tisdags-
kvällen förra veckan upp-
täcktes två nya inbrott. 

Det ena inbrottet hade ägt
rum i ett radhus på Östra
Henriksborgsvägen. Gär-
ningsmännen hade tagit sig
in genom ett köksfönster.

Andra inbrottet upptäck-
tes i en lägenhet på Finn-
torpsvägen. Även i det fallet
hade tjuvarna tagit sig in ge-
nom ett fönster. 

NOTERAT
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För några veckor sedan skrev
NVP om det nya förslaget till
strukturplan. Det är det do-

kumentet som ska utgöra
grunden för den framtida sta-
den. Kortfattat vill tjänste-

männen att Västra Sicklaön
på allvar omvandlas till
stadsmiljö fram till 2030 –
med 13 500 nya bostäder och
16 000 arbetsplatser.

Värmdövägen ska bli stads-
gata, och barriärer, så som
tågspår och Värmdöleden,

vill man få bort. Hur det ska
gå till vill man utreda. Likaså
antar man att centralt beläg-
na villaområden kommer att
skifta karaktär på sikt. 

I förra veckan beslutade
kommunstyrelsen att anta
planen. Dock med vissa re-

servationer. De områden
som av tjänstemännen har
markerats som ”förvandling-
sområden” ska inte vara ak-
tuella för förtätning.

Inte heller ska man plane-
ra bebyggelse norr om Värm-
döleden, då gränserna för

Politiker gör tummen upp för att gömma Värmdöleden
NACKA
Planförslaget för Västra Sicklaön fick tummen
upp av politikerna. Det innebär att man kan
börja utreda hur Värmdöleden kan gömmas.

naturreservatet i Ryssbergen
inte har fastställts.

Planen kan förändras
Dessutom ska Saltsjöbanan
fortsätta gå till Slussen. Det
innebär att tjänstemännen,
om de vill slippa barriären
som spåret utgör, får funde-
ra på om det kan överdäckas
eller lyftas upp.

Därutöver betonar politi-
kerna att strukturplanen kan
förändras utifrån nya om-
ständigheter. 

JÖRGEN LÖWENFELDT

jorgen.lowenfeldt@nvp.se



NACKA
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 21 JANUARI 2014 13

Det aktuella fallet handlar
om Kvarnholmsvägen i Finn-
boda. Den  behöver byggas
om eftersom den och den nya
vägen över Svinders viken
och under Ryssbergen (se
bilden ovan) är de som ska
klara en ökad trafik när
Kvarnholmen bebyggs med
bostäder. Enligt den ur-
sprungliga planen skulle den
anläggas i år och nästa år,
men politikerna sköt i höstas
fram investeringen.

Nu visar det sig att invester-
ingen i alla fall måste genom-
föras som planerat. Kristdemo-
kraterna beklagar oordningen:

– Vi borde ha bättre fram-
förhållning. När vi politiker
sköt den här investeringen
ett år framåt i tiden var det
utifrån signaler om att det
gick. Nu visar det sig inte gå,
säger Jan-Eric Jansson, KD.

Det gick bara en månad
mellan att budgeten för 2014
antogs och behovet av att gö-
ra om.

– Det här innebär lite hög-
re kapitalkostnader, men in-
get stort. Det viktigaste är att
vi måste ha ordning och reda
– det har med vår trovärdig-
het att göra, säger Jan-Eric
Jansson.

Vänstern och Nackalistan
har reagerat på oordningen.
Även om det ”bara” handlar
om en tidigareläggning av en
investering ser V ”ännu ett in-
vesteringsprojekt där kom-
munen inte verkar ha full koll
på läget. Samtidigt framgår
inte av underlaget vilka eko-
nomiska konsekvenser detta
medför för kommun-en.” 

Brister i underlaget
Att underlag har brister har
såväl politiker som revisorer
klagat på.

– Vi vet inte om pengarna
som satsas 2014 senare
kommer att dras från framti-
da tänkta investeringssum-
mor som de borde, eller om
dessa 40 miljoner blir ett

tillägg. Man får ingen hel-
hetskalkyl över detta i hand-
lingarna. Standarden verkar
ha förbättrats på vägen och
ett tidigare beslut i tekniska
nämnden på 30 miljoner
kronor har höjts till 40 mil-
joner, säger Christina Stål-
dal, NL och fortsätter:

– Det finns ingen bra sam-
manställning av totalkost-
nad per år så man kan se hur
en tidigarelagda invester-
ingskostnaden faller ut och
påverkar.

Kommunsstyrelsens ord-
förande Mats Gerdau, M, har
under sitt första år som kom-
munens högste politiker haft
som ett mål att det ska vara
ordning i ekonomin, ledning
och samordning. 
Har ni ordning i ekonomin
när ni måste göra så snab-
ba ändringar?

– Ja, det tycker jag. Tjän-ste-
männen sa i höstas att den här
investeringen gick att skjuta
på, men sedan har det visat sig
att det inte går. De bedömning-
ar som gjorts måste tjänste-
männen stå för. Vi har haft bra
underlag och måste kunna an-
passa oss och vara flexibla. Det
är vi idet här fallet.

LENNART SPETZ

Sparpaketet höll
bara i en månad
NACKA Alliansens försök att skjuta fram inve-
steringar för att minska lånebehovet lyckades
inte. Bara en månad efter att man beslutade om
de investeringar som ska göras 2014 tvingas
man göra förändringar på 40 miljoner kronor.

Tunneln under Ryssbergen, som ska förbinda Kvarnholmen 
och centrala Nacka, har snart nått halvvägs genom berget. 
Arbetslaget på 25 personer tar sig 10-15 meter framåt per
vecka. När man borrat för en ny sprängning pumpas 1,2 ton 
flytande dynamit in i berget vid varje salva. När sprängstenen
forslats ut förstärks berget med vattentät flytande betong. 
I vår ska tunneln kläs i isolering och få ett nytt ytskikt. 

Vägen under RyssbergenA

FOTO: JENNY FREJING
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VÄRMDÖ
Ett nytt parti har bil-
dats på Värmdö – 
Äkta Demokrati. 

Men själva vill de in-
te beteckna sig som
ett parti, snarare som
en ideell förening
som vill reformera
det politiska syste-
met.

Mer demokrati. Mer diskus-
sioner och samtal. Mer trans-
parens. Nej till jasägande,
knapptryckande fritidspoliti-
ker, vänskapskorruption och
nepotism. Så skulle man
kunna sammanfatta Äkta
Demokratis, ÄD, åsikter. 

– Demokratin fungerar in-
te. Nu kan man bara ge sin
röst en gång vart fjärde år. På
sätt och vis är det en besluts-
fullmakt vi lämnar, in blan-
co, till politikerna, och det
vill vi ändra på, säger Hans
Jangeby, Ingarö, egenföreta-
gare och nyvald ordförande
för föreningen.

Solros blir partisymbolen
ÄD är inte ett vanligt politiskt
parti med en traditionell ide-
ologi, utan en ideell före-
ning. Man ställer inte upp
med en traditionell vallista

och färdigt valprogram. Det
är en riksorganisation, och
inte en lokal organisation.
Genom direktdemokrati ska
kommuninvånarna påverka
enskilda sakfrågor, mellan
val, utan partier och politi-
ker. Partisymbol är solrosen.

– Vi ställer upp i valet men
är inte ett traditionellt parti.
Vi finns inte på den traditio-
nella politiska höger-
vänsterskalan. Vi har inte
färdiga åsikter som folk ska
rösta på. Vi är helt transpa-
renta. 

Satsar på kommunvalet
I förra veckan hölls ett kon-
stituerande möte och en sty-
relse har bildats.
– Styrelsen kommer inte att

fatta politiska beslut. Vi fun-
gerar mer som en tjänste-
mannaorganisation. Vi är
egentligen ombud, partiam-
bassadörer. Inför valet ska vi
ta fram frågor som kan vara
aktuella och som man kan
rösta på, säger Hans Jange-
by, som inte kommer att stäl-
la upp i kommunvalet.

Han vill heller inte beteck-
na ÄD som ett traditionellt
missnöjesparti, även om han
personligen varit involverad
i flera frågor lokalt där miss-
nöjet varit stort. Exempelvis
var han med och bildade

Föreningen för direkt demo-
krati, FFDD, och drog igång
Folkinitiativet för en folk-
omröstning om skolan 2012. 

Hans Jangeby försökte
starta ett liknande parti
1998, men ”insåg att mark-
naden inte var mogen”. Han
nämner bland annat Bruno
Kaufmann, MP, ordförande i
demokratirådet i Falun, som
en inspiratör. Men har också
sneglat på de tyska partierna
Mehr Demokratie och Echte
Demokratie Jetzt och Itali-
ens Movimente 5 Stelle 

”Ser vänskapskorruption”
– Jag ser nepotism och vän-
skapskorruption överallt i
samhället, och att politiker-
na tar dåliga beslut över folks
huvuden, säger han.
Men tror du att människor
orkar sätta sig in i alla frå-
gor?

– Ja. Vi fick till exempel
mer än tio procent under-
skrifter i en enda fråga. 4 200
personer skrev under för att
en folkomröstning om den
nya skolorganisationen skul-
le bli av. Då hade vi, om vi
suttit i fullmäktige, haft en
vågmästarroll.

CHARLOTTA WESTLING

charlotta.westling@nvp.se

Han vill ändra politiken i grunden

Alla kan lyfta frågor som de vill att ÄD ska driva, även andra partier. Dock krävs medlemskap i
ÄD för att föreningen ska driva dem internt. FOTO: JENNY FREJING

Följ oss på:

Ny nattklubb. Nytt dansgolv. Och nya restauranger! 
Östersjöns ledande nöjespalats blir glammigare, glittrigare och 
fyllt till bredden med fest. Upplev förvandlingen, boka din 
kryssning på Vikingline.se/cinderella eller ring 08-452 40 00.
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Tel 654 61 00
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GÄLLNÖ
Efter NVP:s artikel be-
viljas nu 67-årige Jo-
han Ståhl från Gällnö
ett tillfälligt korttids-
boende.

– Biståndshandläg-
garen ringde. De hade
precis beviljat ett
korttidsboende på
Ljung, fantastiskt, sä-
ger Charlotte Hansen.

Charlotte Hansen har länge
fått jobba hårt för att hjälpa
sin före detta man att få ett
kordtidsboende.

Som NVP berättade i förra
veckan råkade Johan Ståhl
ut för en olycka i december
förra året. Efter sjukhusvård
skickades han hem med bru-
ten överarm utan gips eller
skena till sitt hus på Gällnö. 

Hänvisades till sin ex-fru
Här skulle han klara sig själv
med enbart ett hemtjänstbe-
sök fyra till fem timmar per
dygn. Johan hade först fått
avslag på sin ansökan om till-
fälligt boende och trygghets-
larm, sedan avslogs hans an-

sökan om hemtjänst fem
gånger per dag eftersom han
bor på en ö. Istället hänvisa-
des han till att flytta in hos
sin före detta fru i Stockholm
– där skulle han få hemtjänst
fyra gånger per dag.

Men på måndagen i förra

veckan kom alltså nya be-
sked från Värmdö kommun.
Nu har han beviljats ett till-
fälligt korttidsboende på
Ljung fram till 27 januari.
Det Johan ansökt om från
början.

CHARLOTTA WESTLING

Nu har öbon Johan
fått ett vårdboende

Under julhelgen föll Johan Ståhl, på bilden ihop med före det-
ta hustrun Charlotte Hansen, olyckligt och bröt vänster över-
arm på två ställen. Efterspelet blev bittert – först nekades Jo-
han den hjälp han behövde i Värmdö. Nu har kommunen änd-
rat sig i frågan. FOTO: JENNY FREJING
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Öppettider:  Mån-Tors 10-18, Fre 10-16  
Lunchstängt vard. 11-12 , Lör 10-14
Adress: Värmdövägen 643 , Saltsjö-Boo
Telefon: 08-747 18 30 www.skurugolv.se

Din lokala hanverkare
Anno 1980 

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

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

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

Saltsjö Boo Björknäs skolväg 15  

www.bjorknasskolan.se 

Välkommen till Björknässkolan
– inför år 7
På Björknässkolan har vi engagerade och kunniga lärare, vi har elever 
som trivs och värnar om varandra, trygghet och trivsel är viktigt för alla 
på skolan. Våra elever har höga studieresultat. På Björknässkolan kan 
du välja att fördjupa dig i ett av våra profilämnen som bild, engelska, 
fotboll, hemkunskap, idrott, ma/no, musik och slöjd

Tisdag 21 januari 18.30 

bjuder vi in er som ska välja skola

inför år 7 hösten 2014 

Välkommen på öppet hus!  

FISKSÄTRA
Nacka kommun har
tidigare inte lyckats
hitta någon som vill
driva museet Hamn i
Fisksätra.

Men nu har projekt-
ledaren LG Nilsson,
Gustavsberg, sagt sig
vara villig, och kom-
munen låter honom
driva museet under
de första fyra åren.

Det blev klart när kultur-
nämnden i Nacka utsåg LG
Nilssons företag till vinnare
av upphandlingen av driften,
vid ett möte förra veckan. 

LG Nilsson har arbetat
med projektet Audiorama på
Skeppsholmen och med det
blivande besöksmålet Vik-
ingaliv på Djurgården, men
tycker att Hamn är det roli-
gaste han gjort.

Tonar ner förväntningar
– Skälet till att jag vill driva
Hamn är att jag jobbat väl-
digt intensivt med det i ett år,
byggt upp relationer med 
samarbetsparter och med
blivande målgrupper. Jag ser
möjligheter till hur det här
kan drivas. Trenden går mot

mindre och lokalt placerade
museer, som Hamn.

Prognoserna för hur
många besökare som kan
tänkas hitta till Stäket har va-
rit skiftande. LG Nilsson vill
tona ner dem.

– Jag har försökt skruva
ner kommunens förvänt-
ningar på astronomiska be-
sökstal. Huvudssaken är att
museet går runt de första
åren. Porslinsmuseet har
30 000 besökare per år och

det är bra för ett litet mu-
seum. 

Att det blir ett vinstdrivan-
de verksamhet är långt ifrån
säkert.

– Jag kommer inte att bli
rik och inte berömd på det
här, men det här är en av de
roligaste saker jag gjort. 

På Hamn kommer förutom
LG Nilsson, arkeologen To-
mas Englund och en drift-
ansvarig att arbeta.

– Utöver oss kommer det

att vara timanställda. Vi
kommer att försöka hitta
personer som vill bli guider
och värdar, gärna ungdomar
från Fisksätra. 

Kostar 1,5 miljoner per år
Nacka kommun satsar 1,5
miljoner kronor per år på drif-
ten av Hamn och betalar dess-
utom hyran för lokalerna. 

– Det ger museet en chans
att anställa personal och
komma igång, säger kultur-
nämndens ordförande Hans
Peters, C.
Hade ni fler anbud att välja
på?

– Vi fick signaler om att det
fanns ett intresse från LG att
driva museet och då gjorde vi
en ny upphandling. Det hade
varit bra med mer konkur-
rens, men vi fick bara in ett
anbud. 

Museet planeras öppna för
allmänheten den första juni.

Innan dess ska en rapport
till Tillväxtverket lämnas in,
eftersom verket står för hälf-
ten av investeringen i museet. 

– Tanken på två museer
försvann. Nu blir det ett, men
med en utvidgad del om da-
gens Fisksätra i museet. Vi
uppfyller Tillväxtverkets
krav i dag, säger LG Nilsson.

LENNART SPETZ

Tar över rodret för Hamn

LG Nilsson, Värmdö, har lett det senaste årets arbete med
museiprojektet Hamn i Fisksätra. Nu ska han driva museet i
fyra år till. FOTO: JENNY FREJING
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VÄRMDÖ/NACKA
Värmdös platser för
ensamkommande
flyktingbarn med up-
pehållstillstånd räck-
er inte till. Nu vill man
utöka antalet från 10
till 32.

Värmdö kommun hade tidi-
gare avtal med Migra-
tionsverket om att ta emot
tre asylsökande barn och
ungdomar per år. Under
2013 utökades antalet till

sju. Det har lett till att man
nu även måste utöka antalet
boendeplatser för ensam-
kommande barn med uppe-
hållstillstånd. Platserna på
boendet Äppelbo i Hemmes-
ta och på kommunens ut-
slussningsboenden räcker
nämligen inte till.

Nu föreslår kommunen att
avtalet med Migrations-
verket ändras, så att antalet
platser för barn med uppe-
hållstillstånd ökar från 10 till
32. Därmed skulle kommu-
nen bli garanterad ersätt-

ning för de barn som blir bo-
ende i Värmdö under en
längre tid. 

Enligt färsk statistik från
Migrationsverket anvisades
sammanlagt 19 ensamkom-
mande flyktingbarn till Vär-
mdö kommun under 2013.
Dessa placeras till en början
på Vårljus ungdomsboende i
Nacka, i väntan på asylbe-
sked. De som sedan får uppe-
hållstillstånd slussas vidare
till Äppelbo. Där bor de oftast
i sju-åtta månader, innan de
flyttar, vissa till utslussnings-

boende, vissa till andra typer
av bostäder. 

Till Nacka anvisades under
förra året 20 ensamkom-
mande flyktingbarn.

– Nacka och Värmdö är två
kommuner som jobbar hårt
med de här frågorna. Så ser
det ut överlag i Stockholms
län. Man lägger ner ett fan-
tastiskt jobb i det här. Många
har gjort stora utökningar i
sina överenskommelser, sä-
ger Jonas Doll, expert på Mi-
grationsverket.

HANNA BÄCKMAN

Platser för flyktingbarn räcker inte till

NACKA
Företrädare för de in-
vesterare som ville
bygga en kommersi-
ell byggnad på 
Restaurantholmen
anmäler Nacka för
miljöbrott i samband
med bygget.

Anmälan gäller ett flertal på-
stådda fel som Nacka ska ha
gjort sig skyldig till under
bygget på ön. 

30 bostadsrättslägenheter
står klara, medan ytterligare
en byggnad påbörjades. Ar-
betet avstannade dock och

kommunen gav tillstånd att
täcka byggnadens botten-
platta och anlägga en park.
En tvist mellan investerarna,
företrädda av Håkan B Carls-
son, och kommunen väntar
på att avgöras i tingsrätten.

Tvisten och den nu inläm-
nade anmälan gäller en rad
frågor, bland annat att  kom-
munen – i strid med gällande
regler – kopplat in dagvatten
från de nu bebyggda delarna
av Restaurantholmen till det
spillvattennät som leder vatt-
net till Käppala reningsverk.
Varför anmäler du kommu-
nen nu?

– I de handlingar som kom-

mit fram i den tvist som ska
avgöras har det kommit in
bevis från kommunen själv
och från Käppala renings-
verk. Att dagvattnet leds in i
spillvattennätet är inte ok.
Alla fastighetsägare uppma-
nas att inte göra så här, för
reningsverket ska inte ta in
dagvatten för att inte fel äm-
nen ska komma in, säger Hå-
kan B Carlsson.

När Restaurantholmen
slutbesiktigades av en opar-
tisk besiktningsman besluta-
de parterna att undanta dag-
vattenhanteringen från be-
siktningen. Kommunen sä-
ger själva att man kopplat in

dagvattnet i spillvattennätet
i april 2011.

– I planerna ingick att dag-
vattnet skulle bli kvar på Re-
staurantholmen och få gå
ner i grundvattnet så att det
inte blir saltvatteninträng-
ning. Det kan på sikt döda ve-
gatationen på ön. Det är en
stor risk att ön redan är ska-
dad, säger Håkan B Carlsson. 

Åklagaren på riksenheten
för miljö- och arbetsmiljömål
har ännu inte tagit ställning
till den anmälan som läm-
nats in. Inte heller på Nacka
kommun hade man förra
veckan tagit del av den.

LENNART SPETZ

Nacka anmäls för miljöbrott
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BOO
Efter många års turer
är projektet igång.
Booborna ska få en li-
te mer behaglig färd
upp på Värmdöleden.

Polisen kallar den för ”klassi-
kern”, olyckan som drabbat
otal Boobor vid påfarten in-
till Skurubron. Det gäller bi-
lar som ska ut på Värmdö-
leden, och som tvingats
bromsa. Bakomvarande bi-
lister hänger inte med, och
kollisionen är ett faktum.

Två villor har rivits
Om ett år kan olyckstypen
vara ett minne blott, då en ny
påfartsramp ska invigas. 

Byggarbetet påbörjades
strax innan jul, då två villor
på Kocktorpsvägen revs i syf-
te att göra plats för byggbo-
dar. I vår inleds det konkreta
bygget, och åtta månader se-
nare ska allt vara klart.

– Vi ser att projektet star-
tat, i och med att villorna har
rivits, säger projektchefen
Yussuf Hassen på Nacka
kommun.

En upphandling har just
avslutats om att ersätta SL
för de parkeringsplatser som
försvinner vid bussgaraget i

och med att påfarten byggs.
– Överenskommelsen är

på plats, så nu utgår vi från
att Trafikverket börjar upp-
handla direkt. Om två-tre
månader bör man vara igång

och bygga, säger Yussuf Has-
sen.

Villorna som revs var inte
bebodda. Ägarna flyttade re-
dan för två år sedan, enligt
kommunen. 

Sammanlagt har tio miljo-
ner kronor avsatts för mark-
inlösen.

JÖRGEN LÖWENFELDT

jorgen.lowenfeldt@nvp.se

I vår byggs nya rampen

Här har otaliga kollisioner ägt rum. Men nu ska olyckstypen byggas bort.  FOTO: JENNY FREJING

DITT LOKALA CENTRUM NÄRA DIG

Bättra på 
Solbrännan!

Stå-Solarium
Drop-In

Spray Tan
Tidsbokning

Välkommen!



HAMMARBY SJÖSTAD
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 21 JANUARI 2014 19

Välkommen till Orminge Centrum Galleria
Öppet Mån-Fre 10.00-19.00 Lör 10.00-16.00 Sön 12.00-16.00 • Telefon 08-715 24 58

Finns i storlekarna Upp till 6XL

SUPERREA!

Tel 715 40 30 • Orminge Centrum

Öppetider Mån-Fre 10-19, Lör 10-16, Sön 12-16

Gäller 21-26 januari 2014

SSUUPPERRRRRRRREEEARREAA!
Gäller 21-26 januari 

50% 
S

Öppet Mån-Fre 10.00-19.00 Lör 10.00-16.00 Sön 12.00-16.00 • 

2014

Å DEP

Öppet Mån-Fre 10.00-19.00 Lör 10.00-16.00 Sön 12.00-16.00 • 
Välkommen till Orminge Centrum Galleria

VELAR AAV

Telefon 08-715 24 58Öppet Mån-Fre 10.00-19.00 Lör 10.00-16.00 Sön 12.00-16.00 • 
Välkommen till Orminge Centrum Galleria

V S

Telefon 08-715 24 58 Öppetider Mån-Fre 10-

Tel 715 40 30 • Orminge Centrum

19, Lör 10-16, Sön 12-16Öppetider Mån-Fre 10-

Tel 715 40 30 • Orminge Centrum

Läcker
taket?
Hjälpen hittar du bland Yrkes & Hantverksannonserna

Lugnets skola klar 
– men annex är kvar
HAMMARBY SJÖSTAD
Nu är Lugnets skolas
elever samlade i sam-
ma hus – med delar
av skolgården på 
taket. 

Men de nya lokaler-
na räcker inte till på
lång sikt, utan sko-
lans annex måste an-
vändas igen.

I förra veckan invigdes Lug-
nets skola officiellt. Det inne-
bär att skolans samtliga
knappt 500 elever, från för-
skoleklass till årskurs 2, just
nu finns i samma byggnad.

Så småningom ska skolan
hysa elever från förskole-
klass till årskurs 6. 

Under byggtiden har sko-
lan använt lokaler på Ham-
marby Fabriksväg, intill Söd-
ra Länkentunneln.

Som en Tom Tits-verkstad
– De lokalerna är nu tömda
på barn. Men vi kommer att
använda dem som annex på
lång sikt, och låta nya för-
skoleklasser gå där. Där finns
plats för 300 barn, säger rek-
torn Agneta Bodin-Söder-
ström.

Bland det som fick mest
uppmärksamhet i samband

med invigningen var skolans
så kallade pedagogiska ute-
rum, en del av skolgården,
som ligger på skolans tak. 

– Det har blivit fantastiskt
fint. Vi har valt att inreda det
som en Tom Tits-verkstad,
med olika lekredskap. Det
kommer att vara boknings-
bart för lärarna, så det är inte
bara för eleverna att gå upp
dit och ha rast, säger Agneta
Bodin-Söderström.

Uterummet på taket är det
första i sitt slag i Stockholm.
Men planer på något liknan-
de finns redan i Sjöstaden.
Det är den framtida förskol-
an i kvarteret Lugnet III, någ-

ra hundra meter från skolan,
som kan få en del av gården
på taket.

HANNA BÄCKMAN

hanna.backman@nvp.se

I byggnaden till höger ligger
Lugnets skolas annex, som
nu är tomt på barn. Men lo-
kalerna kommer att behöva
användas igen.

Se upp i backen – nu är det fritt fram för åk

Längtan efter snön har varit stor. Alexander Catry och pappan André passade på när barnbacken öppnade. FOTO: JENNY FREJING

HAMMARBY SJÖSTAD Nu
har vintern anlänt, även till
Sjöstaden. 

I lördags, efter dagar av
preparerande med snökano-
ner, kunder Hammarbyback-

en öppna för allmänheten. 
Det var nybörjarbacken,

med tillhörande rullband,

som öppnades. Även skid-
skolan drog igång sin verk-
samhet för säsongen. 
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ALLA ÄR VÄLKOMNA ATT LYSSNA 
Det går också bra att följa sammanträdet i Radio Nacka 
på frekvens 99,9 Mhz med start kl.18.00. Kommunfull-
mäktiges sammanträden filmas för att sedan publiceras 
på www.nacka.se.
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Föredragningslistan och alla handlingar finns på kom-
munens bibliotek och www.nacka.se ca en vecka före 
sammanträdet.  

Ett urval av ärenden
-

Stockholms län

Fidravägen 21, Erstavik 26:19, Fisksätra

VILL DU VETA MER?
Ring kommunsekreterare  

 
tfn 08-718 91 50.

Gunilla Elmberg, Ordförande 

MÅNDAG DEN 3 FEBRUARI 2014
LOKAL: Nackasalen, Nacka stadshus.

HALLÅ
NACKABO!

FULLMÄKTIGE
SAMMANTRÄDER

Kl. 17.30  Fullmäktigecafé.

Kl. 18.00  Sammanträdet inleds med  
 besvarande av interpellationer.

Kl. 19.00  Behandlingen av beslutsärenden.
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- En mötesplats för lärande med framtidstro - 

Öppet hus
Lördag den 25 januari kl. 9:00- 11:00
Välkommen att träffa elever och pedagoger i pågående verk-
samhet

Informationskväll inför skolvalet 2014
Måndag  den 27 januari kl. 18:30 i Skolrestaurangen.
Kontakt
Rektor Ewa Fried  
ewa.fried@nacka.se
070-431 85 85
Biträdande rektor Ami Thunqvist
ami.thunqvist@nacka.se 
070-431 77 54
Skolkoordinator Kristin Danielsson
kristin.danielsson@nacka.se
070-431 85 80

Bolviks camping på norra
Värmdö ligger ganska öde
när NVP kommer på besök en
blåsig decemberdag. 

På den permanenta cam-
pingen, som drivs av en eko-
nomisk förening som arren-
derar marken, står 80 hus-
vagnar året om. I några av
dem finns personer som i
stort sett bor permanent. 

Dit hör Sigrid och Mats. De
stormtrivs i sin ombonade

vagn med tillhörande stand-
by-tält och altan. 

Man kan till och med säga
att det var husvagnen som
förde dem samman. De gick
från att vara kollegor till att
bli vänner. Mats hade kom-
pisar som bodde i en annan
vagn på Bolvik, och Sigrid
hade länge varit sugen på 
husvagnslivet. Så de slog till,
flyttade ihop – och blev så
småningom ett par.

Ovanliga boenden del 1
I en serie artiklar träffar NVP människor som valt att bo på
sätt som avviker från normen.

VÄRMDÖ
Varmt och gott, och mitt i naturen. Vänner in-
på knuten och mysiga utrymmen. Sigrid Lund-
ström och Mats Wahlfors ser bara fördelar
med att bo i husvagn året om. I alla fall nästan.

– Det kan bli lite rörigt ibland. Vi har inte hur
mycket utrymme som helst, säger Sigrid.

Man ska ha hus
Det var för fem år sedan.

Nu bor de 80 procent av ti-
den i husvagnen. På helger-
na åker de upp till sin villa i
Kramforstrakten, men vecko-
dagarna är vigda åt jobben
på Seko respektive SL, och
till husvagnslivet.

”Så skönt och enkelt”
– Jag har alltid haft husvagn.
Jag började campa när mina
barn var små på 1980-talet.
Då bodde vi i husvagn en
sommar, och det var ett så
himla skönt liv, så enkelt och
präglat av en så stor gemen-
skap, säger Sigrid. 

Gemenskapen med gran-
narna är också en av de bästa
följderna av att bo i husvagn,
tycker både hon och Mats. På
helgerna brukar de äta mid-
dag med grannarna och ofta
springer husvagnsborna är-
enden åt varandra.

De framhåller även de låga

”Folk undrar om vi inte fryser. Men vi har det varmt och gott”, säger Sigrid Lundström och får medhåll av  
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Kommunfullmäktige 
i Värmdö sammanträder

Onsdagen den 29 januari 2014, kl 18.00
i Teatersalongen, Folkets Hus, Gustavsberg

Lista över samtliga ärenden finns på kommunens anslagstavla 
på Kommuntorget, kommunhuset, Skogsbovägen 9, Gustavsberg 
och på www.varmdo.se från den 22 januari.

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

Marie Bladholm, kommunfullmäktiges ordförande
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boendekostnaderna (plats-
hyran och elen kostar till-
sammans cirka 2 000 i måna-
den), mysigheten och det
praktiska i att bokstavligen
ha nästan allt inom räckhåll.

– Allt känns mycket enkla-
re när man bor i husvagn, sä-
ger Sigrid.

”Kan bli lite rörigt”
Men den kanske främsta för-
delen är att man är så nära
naturen, tycker hon. Varje
morgon, oavsett väderlek el-
ler temperatur, trär hon på
sig morgonrocken och går de
150 meterna till ett av cam-
pingens fem servicehus för
morgonduschen.

– Den enda gången jag in-
te gjorde det var den 5 de-
cember 2012, när det hade
snöat så mycket att jag inte
fick upp dörren.

Mats kan bara komma på
en nackdel med bostaden:

Det långa avståndet till job-
bet. Sigrid nämner att det
kan bli jobbigt om gasolen
tar slut mitt i natten.

– Och så kan det bli lite rö-
rigt. Vi har inte hur mycket
utrymme som helst.

Fördomar florerar
Många blir nyfikna på det
ovanliga valet av boende. En
del fördomar florerar också.

– Folk undrar om vi inte
fryser. Men vi har det varmt
och gott. Vi har till och med
golvvärme! Jag är fascinerad

att de frågar det. En del tror
också att det är misär att bo i
husvagn, som de sett i olika
tv-program. Men vi måste
hålla ordning här. Många
står i kö för att få en plats, och
vi kollar alltid upp dem som
kan bli aktuella om en plats
blir ledig. De måste godkän-
nas av styrelsen, berättar
Sigrid, som är ordförande i
den ekonomiska föreningen.

För att få plats med alla
grejer finns många snillrika
lösningar i husvagnen. Du-
schen har paret byggt om till
klädkammare, och i stort sett
varje hålighet utnyttjas till
förvaring.

– Jag har nog sex olika jät-
testora tekoppar. Bara en sån
sak. Och massor av glas. Men
vi har egentligen jättemyck-
et utrymme. Det gäller bara
att använda det rätt, säger
Sigrid.

HANNA BÄCKMAN

vagn – året om

SCR, Sveriges camping- och
stugföretagares riksorgani-
sation, har ingen statistik
över hur många som bor
året runt i husvagn.

– Men det är inte särskilt
vanligt, i alla fall inte bland
våra medlemmar, säger
Martin Juhos, marknads-
chef på SCR.

Vintercamping finns det
däremot siffror om. Landets
vinteröppna campingplats-

er, främst vid
skidorter, har
1,5 miljoner
gästnätter
per vinter-
säsong, i husvagnar, hus-
bilar och campingstugor.

– Antalet har ökat över tid,
dels för att stugutbudet är
större, dels för att husvagn-
arna och husbilarna har bli-
vit bekvämare, säger Mar-
tin Juhos.

Året runt- och vintercamping

  Mats Wahlfors. FOTO: NADIA ENEDAHL

I husvagnen finns plats för
allehanda prydnadssaker.

Sigrid Lundström och Mats Wahlfors framför husvagnen, där
de bor 80 procent av tiden. Altanen och standby-tältet ger en
förhållandevis stor sammanlagd boyta.



NÄRINGSLIV 
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NYREKRYTERING Arbetsförmedlingen i
Nacka har fått en ny chef. Hon heter Made-
leine Peyron och kommer från en tjänst
som arbetsförmedlingschef i Norrköping.
Madeleine Peyron efterträder Åsa Wiksten
som fått en ny tjänst på myndigheten.

Näringslivsredaktör: Gustav Grändeby
Tel: 555 266 24  e-post: gustav.grandeby@nvp.se
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MER INFORMATION PÅ JM.SE/LOKALER

GRÄNSLANDET MELLAN INNERSTAD OCH SKÄRGÅRD

Nu hyr JM ut sista lokalen i projektet Nya Kvarnen på Kvarnholmen.
Lokal om ca 48 kvm i gatuplan och med egen ingång. Förstahandskrontrakt.
Den generösa takhöjden och de stora fönsterpartierna gör 
lokalen luftig och ljus. Passar för butik, kontor eller showroom. 
Lokalen är ej anpassad för restaurang eller matbutik.

Tillträde kvartal 1, 2014.

Kontaktperson: Maritha Högvik, 08-782 19 26
maritha.hogvik@jm.se

KVARNHOLMEN – NACKA
LEDIG LOKAL

SISTA
LOKALEN

HAMMARBY SJÖSTAD

När bostadspriserna
fortsätter att skjuta i
höjden får förvarings-
utrymmena på ny-
byggena stryka på fo-
ten. Det har Sven Bur-
man slagit mynt av,
och startat ett för-
rådsföretag i Sjöstad-
en – där behovet är
stort.

– I nybyggda områ-
den är det ofta brist
på förrådsutrymme,
säger han.

Det är några få aktörer som
dominerar förrådsbran-
schen. Men det finns även
rum för mindre aktörer. I slu-
tet av november förra året
startade Sven Burman sitt fö-
retag Sjöstadens Förråd och
Förvaring.

Hoppas dubblera
Redan i mitten av januari är
hälften av de 60 förrådsut-
rymmena uthyrda. 

– Jag tror att det kommer
att fyllas första kvartalet.
Men mitt mål är att hitta lo-
kaler så att jag kan dubblera

antalet förråd inom ett eller
två år, säger Sven Burman. 

Närmaste förrådsbolag för
Sjöstadsborna är annars
större aktörer på markna-
den, som City Self Storage i
Danvikstull och jätten Shur-
gard Self Storage i Skvaltan.
Därför är efterfrågan i Sjös-
taden stor.

– Det bor mycket folk här
och många har inte bil. Des-
sutom är det ofta brist på för-
rådsutrymmen i nybyggda
områden. I Hammarby sjös-
tad är kvadratmeterpriset för
en bostad kring 50 000 kro-
nor. Därför är folk inte be-
redda att betala extra för för-
rådsutrymmen i lägenheter,
säger Sven Burman.

Omsätter halv miljard
Det är inte bara i Sjöstaden
efterfrågan är stor. Enligt
branschorganisationen Self
Storage Association Sweden
ökar trenden med förråd i de
större städerna hela tiden. 

– Det var närmare en halv
miljard i omsättning i Sveri-
ge 2013, och fler mindre bo-
lag startar nu  i landet och ha-
kar på tåget, det är kul, säger
Michael Fogelberg, ordfö-
rande för organisationen.

Om affärsidén låter som

ett självspelande piano, så
har processen dit tagit betyd-
ligt längre tid. Bara att hitta
lokalen i Sjöstaden tog fyra
år, och därefter har det
kostat och tagit tid att bygga
om lokalerna vid Akterga-
tan.

De 60 förrådsutrymmena
är mellan 1,5 och elva
kvadratmeter stora, de störs-
ta är ofta populära bland fö-
retagen medan privatperso-
ner hellre väljer att ha ett
mindre. För varje kvadrat-
meter man hyr ligger kostna-
den på mellan 200 och 300
kronor per månad.

Många 40- och 50-talister
– Då ingår allt, som olika för-
säkringar, flyttkartonger och
lås. Det ska inte tillkomma
någon kostnad utöver det, så
att kunden upplever att det
blir dyrare än man först tänkt
sig.
Hur ser en typisk för-
rådskund ut?

– Vanliga kunder hos oss är
födda på 40- och 50-talen.
De har flyttat till Sjöstaden
från en villa, och har kvar
mycket grejer, säger Sven
Burman.

GUSTAV GRÄNDEBY

Utrymme för 
ny bransch

I slutet av november förra året startade Sven Burman sitt företag Sjöstadens Förråd och För-
varing. Nu är redan hälften av utrymmena uthyrda. FOTO: JENNY FREJING
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Mejla till aretsbutik@foretagartraffen.se
eller gå in på nvp.se eller foretagartraffen.se och rösta på just din favorit.

Senast den 9 februari behöver vi din röst.
Vinnaren presenteras och premieras på Nacka Företagarträff 

den 19 februari.

SALTSJÖBADENS SKO OCH NYCKEL 
Här hittar du en äkta hantverkare med stor 

känsla för service och kundvård. Vi utför inte 
bara arbeten med skor utan här kan du med 

gott samvete lämna in alla typer av skinn- 
och lädervaror för reparation. Självklart har 
vi även skotillbehör, kopierar nycklar och 

tillverkar gravyrskyltar m.m.
Välkommen!

BEST OF BRANDS
Sickla köpkvarter 

Med en engagerad personal som hjälper dig att 
hitta rätt klädstil, från de bästa varumärkena.

NACKA TE & KAFFE HANDEL
Butiken öppnades sommaren 2002 i Nacka 

forum. Vi har ett brett sortiment av te & kaffe och 
choklad med hög kvalitet från världens alla hörn. 

Vår främsta ledstjärna är personlig service. 
Varmt välkommen till Nacka te & kaffe handel

i Nacka forum!

BRISAK AB
Brisak startades av bröderna Holger och 

Matts Isaksson i tält 1987, som senare blev butik 
vid Värmdö Köpcentrum på 5500 kvm. Butiken 

har allt du behöver för hemmet med över 40 000 
olika artiklar till låga priser. Du hittar allt från: 

utemöbler, inredning, kläder, hygien, kemtekniska, 
verktyg, leksaker, inomhus- och utomhusbelys-

ning, kök och mattor.
Välkomna in!

G-STAR RAW
är det moderna jeansmärket som sedan 1989 

varit en pionjär inom denim genom ett fokus på 
denimhantverk och innovation. I vår butik finner 

du en bredd av produkter med allt från dressade 
jackor, överdelar till klassiska jeans och chinos. Vi 
vill skapa en ihågkommen butiksupplevelse genom 
att bemöta alla kunder med glädje, engagemang 

och respekt! För mer information: www.g-star.com
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VÄRMDÖ
100 smörgåsar gick åt
och frågestunden 
varade en timme när
Värmdös bygg- och
miljökontor träffade
lokala byggföretaga-
re. 

Nu jobbar kontoret
aktivt för att skapa
bättre kontakter med
näringslivet.
Det var i torsdags som Bygg-
Ole anordnade frukostmöte
för byggföretagare. Förutom
smörgåsar, lockade man
med möjligheten att ställa
frågor till kommunens bygg-
och miljökontor om bygglov,
strandskydd och VA.

Del av en strategi
– Våra 100 smörgåsar gick åt,
och dialogen pågick i en tim-
me. Så alla var jättenöjda, sä-
ger Ewa Wiberg, eventansva-
rig på Bygg-Ole, som utlovar
fler liknande möten framöver.

För Värmdös bygg- och
miljöchef Carina Molin var
mötet en del av en uttalad
strategi.

Nytt frukostmöte väntar
– Vi jobbar med att förbättra
våra kontakter med närings-
livet. Vi vill skapa en högre
medvetenhet om ansökning-
ar och lagar, säger hon.
Finns det någon risk att
man får för bra kontakt?

– Absolut inte. Jag ser bara

fördelar med att vi talar sam-
ma språk.

Nu fortsätter arbetet ge-
nom ett frukostmöte mellan
bygg- och miljökontoret och
lokala mäklarfirmor.

– De vill veta mer om våra
krav. Vid förra mötet med
dem pratade vi om enskilda
avlopp, strandskydd och
bygglov, säger Carina Molin.

HANNA BÄCKMAN

hanna.backman@nvp.se

Byggkontoret
vill lära känna
byggarna

Kommunen slipar på sina kontakter. FOTO: NADIA ENEDAHL



Kulturskolor
VÄRMDÖ KULTURSKOLA START V 2
Info, anm www.kulturskolan.varmdo.se
08 57048205 alt 48206.

GUSTAVSBERGBALETTEN START JAN
Info, anm www.gustavsbergbaletten.se
08 57027808. Pianolekt. anm 08 57032901.

VÄRMDÖ SCENSKOLA START V 5
Info, anm www.varmdoscenskola.nu

Kurser
GEMENSKAPSDANS
VÄRMDÖ BYGDEGÅRD 
Tis 14/1-1/4 kl 10.00 - 11.30.
Anm 08 57022927. Arr: Värmdö Seniordansare

Ö-TEATERN
Djurö Kulturhus. Teater vux start 16/1. 
Info, anm 070 3736518.
Barnteater start 5 & 6/2. Anm 073 5457776. 
www.o-teatern.se

MÖRTNÄSKÖREN START V 3
Kom & sjung! Daghemmet Solbacken, Mörtnäs.
Info www.mortnaskoren.se, 073 9296513, 
mortnaskoren@live.se

DANSKURSER VÄRMDÖ BYGDEGÅRD
Gammel- & motionsdans må kl 19-20, start 20/1.
Gammel- & folkdans on kl 19-21, start 22/1.
Anm 073 999 88 40, 070 5600782. Arr: Wermdö 
Gammal Dansare & Skärgårdsdansarna

ONSDAGAR START 22 JAN KL 9-11
DATAKURS FÖR SENIORER
med Seniornet Värmdö, Djurö Pens.fören. & SfV. 
20 kr. Info 08 57048645. Samarr: Djurö bibliotek

KERAMIK & KONSTSKOLA V 5,6
Tyra Lundgrens v 25. Info, anm 08 7894200,
www.folkuniversitetet.se/varmdo

UNGKULTURHUSET GURRABERG
Gratis lördagar 13-25 år: Ljudteknik för livemusik 
1/2 kl 13-16. Keramik 1/2 & 15/2 kl 13-18.
Streetdance 8/2 kl 13-16. Inspelninsstudio för 
nybörjare 15/2 kl 13-18. Anm info@gurraberg.se

Arrangemang
WERMDÖ DRAGSPELSGILLE
Gustavsgården 23/1 kl 17.30 
Diamanten 6/2 kl 18.00

6 FEB KL 19-21
UNGKULTURHUSET GURRABERG
LIVEKARUSELLEN
- musiktävling. Anm info@gurraberg.se
8 FEB KL 14
FAMILJEFÖRESTÄLLNING
GUSTAVSBERGSTEATERN
VIT med Teater Pero. Fr 2 år. Bilj 60 kr, fr 18/1. 
www.varmdo.se/kulturboka 
Arr: Värmdö kulturenhet
12 FEB KL 17
K-POP PÅ GURRABERG
Elin Mellerstedt & Johanna Stillman berättar om 
sin reportagebok Loverholic Robotronic, om 
K-pop, fans och Sydkorea. Anm info@gurraberg.se
Samarr: Värmdö bibl. & Ungkulturhuset Gurraberg
12 FEB KL 19
POESIAFTON
med Helen Bruun-Nystedt. Läs din favoritdikt!
Arr: Djurö bibliotek
FLER ARR PÅVÄRMDÖ BIBLIOTEK
Runda huset firar 60 år, program hela feb. Bok-
klubb för unga, Sagor & Babyrim, Läsecirklar och 
Kärleksklotterplank m m.
Läs mer: www.varmdo.se/bibliotek
GUSTAVSBERGS KONSTHALL
Odelbergs v 9.
HOW – DO – KNOW 1/2 – 27/4, 2014. Charlotta 
Bellander, Johan Bjärntoft, Lo Eklöw, Matilda 
Haggärde, Li Liang. Fem konsthantverkare utbil-
dade på HDK presenteras. Keramiska processer & 
konstnärlig identitet fokuseras. Vernissage 31/1 kl 
16-19. Info, öppet: www.gustavsbergskonsthall.se
GUSTAVSBERGS PORSLINSMUSEUM
Odelbergs v 5 B. KERAMISKA VERK,  
Jørgen Haugen Sørensen, t o m 16/3.  
www.porslinsmuseum.varmdo.se
ARTIPELAG
DET SYNLIGA – samtida svensk fotografi 7/2-11/5, 
2014. www.artipelag.se
FILM GUSTAVSBERGS BIO
www.eurostar.se

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: Värmdö biblio-
tek, kulturenhet och kulturskola tel 570 470 00 (vxl) eller  
www.varmdo.se • Gustavsbergs Porslinsmuseum 
tel 570 356 58 eller www.porslinsmuseum.varmdo.se

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

KERAMIK Nästa onsdag, den 29 januari, berättar Bengt Törngren från Törngrens
krukmakeri i Falkenberg, om krukmakaryrket på Porslinsmuseet i Gustavsberg.
1984 fick han sitt mästarbrev som krukmakare, och det är det senaste som 
delats ut i Sverige. Hans verkstad har drivits av samma släkt sedan 1700-talet.
Tillsammans med Börje Hagman från Sveriges Hantverksråd blir det också 
debatt om keramikeryrket av i dag.
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Ta en stor, påkostad filmin-
spelning.

Lägg till klassiska skådis -
stjärnor som Gunnar Björn-
strand, Sickan Carlsson, Per
Oscarsson, Arja Saijonmaa
och Sven Wollter.

Låt slutligen berättelsen
bygga på en roman av Selma
Lagerlöf.

Visst låter det som en spän-
nande kompott? 

Ingen oskuldsfull ängel
Det tyckte Ingrid Janbell ock-
så, och bestämde sig för att
bjuda på minnen och betrak-
telser i ämnet. För allt ovan
inträffade i slutet av 70-talet,
när långfilmen ”Charlotte
Löwensköld” och en följande

tv-serie spelades in i de värm-
ländska skogarna. I titelrol-
len: Ingrid Janbell själv, vid
premiären 24 år ung.

– Det var tidigt i min kar-
riär och jag har först efteråt
förstått hur stort det var. I en
bröllopsscen med Sven Woll-
ter, som då var omkring 45,
märkte jag att han var osäker
på hur han skulle bemöta
mig. Jag gick runt i korkskru-
var och såg ut som en liten
oskuldsfull ängel, berättar
Ingrid, och fortsätter: 

– Men vi fick tillfälle att lä-
ra känna varandra i en scen
där vi åkte fyrspann. Mellan
tagningarna berättade han
om egna erfarenheter från
bröllop, fadäser som inträf-
fat och sånt. Och jag passade
på att dra fräckisar. Vi hade
jätteroligt ihop och där nå-
gonstans insåg han att så
himla oskuldsfull var jag nog
inte. Sedan hade han lättare
att hantera mig. Han kunde
se bortom mina lockar.

Har aldrig repriserats
De av er som nu ställer er und-
rande till varför ni inte fått ta
del av filmatiseringen i fråga
är i gott sällskap. Den har
nämligen aldrig repriserats. 

– Det är en rättighetsfråga.
Filmen och tv-serien var en
samproduktion mellan Göte-
borgs TV och Sandrew. Efter-
som Göteborgs TV inte en-

samt äger rättigheterna är
det dyrbart att sända serien. 

Till sist bestämde sig Ing-
rid för att själv göra något åt
saken.

– Genom åren har jag fått
många frågor om varför fil-
men eller serien aldrig visas i
repris. Det är ju så många
gamla fina skådespelare med.
Så jag lade spontant fram idén
till Boo församlingshem och
Björknäskyrkan. Min tanke
var att jag skulle visa delar av
”Charlotte Löwensköld” och
prata om roliga anekdoter
från den tiden. Och de tyckte
direkt att det lät väldigt roligt.

”Det var så himla roligt”
Efter att ha ordnat med rät-
tigheter höll Ingrid Janbell
sin första presentation förra
veckan på församlingscaféet
vid Björknäskyrkan. Hon har
inte fått lov att visa hela fil-
men, utan varvar filmsnuttar
med instick där hon under
två timmar bjuder på bakom
kulisserna-historier. 

– Det var så himla roligt,
och jag möttes av både gläd-
je och intresse, säger Ingrid,
som har ytterligare en vis-
ning inbokad, på Boo för-
samlingshem i april, men
även hoppas dyka upp på fler
platser i närområdet. 

– Jag tror att det skulle vara
ett mycket uppskattat inslag på
exempelvis äldreboenden, ja
alla platser där ett intresse för
gamla fina skådespelare som
Gunnar Björnstrand och Sick-
an Carlsson finns, säger Ingrid
Janbell.

INGEMAR LUNDIN

• Filmen ”Charlotte Löwen-
sköld” hade biopremiär
den 31 oktober 1979. 
• Regissör var Jackie 
Söderman. 
• Historien bygger på Sel-
ma Lagerlöfs roman med
samma namn, som ingår i
en romansvit med ”Löwen-
sköldska ringen” och ”An-
na Svärd”. Böckerna gavs
ut mellan 1925 och 1928.
• Filmen följdes av en läng-
re tv-serie på samma äm-
ne 1981.

Premiär 1979

Björknäsbon Ingrid Janbell har mängder av erfarenhet från teaterscener och tv-produktioner.
I ett föredrag berättar hon om inspelningen av stjärnspäckade ”Charlotte Löwensköld”, som
hade premiär 1979 och sen dess aldrig repriserats. FOTO: JENNY FREJING

Sällsynt visning 
av glömd pärla
Ingrid Janbell visar stjärnspäckade
”Charlotte Löwensköld” igen

Packat och klart!

Vaccinerad! Vi ger 

även Gula febern

Vaccinationer
”Drop-in”

Hälsokontroll
& friskintyg

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

Tors 8-16, Fre 9-16
Lör 10-14

Lunchstängt 12-13 (tis-fre)
Telefonrådgivning

716 94 20/21

BJÖRKNÄS 1979 gjorde hon succé i en bortglömd
pärla. Nu, 35 år senare, bjuder Ingrid Janbell på
skrönor och anekdoter från inspelningen av
”Charlotte Löwensköld”, där hon gjorde film-
debut med den absoluta skådiseliten.

– En spontan idé som blev mycket lyckad,
säger hon.
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DET HÄNDER
FRÅN HOLMES TILL SHERLOCK Författaren
Mattias Boström berättar historien bakom
världens mest berömda detektiv. 
Lördag 25/1 kl 15.00 på Saltsjöbadens
bibliotek. Samarr: Saltsjöbadens bokhandel. 

KALENDARIET

ONSDAG 22 JANUARI
BINGO för pensionärer på
Gustavsgården kl 13.30.
Välkomna! Arr: Guldkanten.

SÅ BEARBETADE JAG SORGEN
Daniela Setti berättar hur
hon gjort för att klara av 
livet efter sin mans död i
cancer. Björknäskyrkan kl
19.00. Fika från 18.30. Fritt
inträde. björknäskyrkan.se

DATAKURS FÖR SENIORER
på Djurö bibliotek, med
upptaktsmöte kl 9.00-11.00.
Pris 20:- per gång. Samarr:
Djurö bibliotek, Seniornet
Värmdö, Djurö pensionärs-
förening och Studieförbun-
det Vuxenskolan.

MORGONTRÄNING i Grantom-
tahallen kl 6.30-7.30. Gratis
prova på träning. Rolig och
varierad träning som pas-
sar alla! Vi blandar kondi-
tion, styrketräning med
kroppen som belastning
och rörlighet.
traningsinspiratoren.se

TORSDAG 23 JANUARI
LOPPIS IFD:s Butikskälla har
öppet kl 12-16 på Mariaplan
6. IFD:s kretsloppis gynnar
alla, givaren, mottagaren,
naturen och kommande ge-
nerationer. www.ifd.se 

NÄR KVINNORNA INTOG PREDIK-
STOLEN Birgit Karlsson, ordi-
nerades till baptistpastor
1959, ett år innan de första
kvinnorna prästvigdes i
Sverige. Birgit berättar om
denna pionjärtid – och det
som sen följde. Entreavg
100:- inkl lunch.
www.forumkyrkan.se

VÄRMDÖ DRAGSSPELSGILLE spe-
lar och inleder till dans på
Gustavsgården kl 17.30.
Guldkanten bjuder på för-
täring. Arr: Guldkanten.

BOKKLUBB på Gustavsbergs
bibliotek kl 15.00 för dig
mellan 9 och 12 år. Vi fikar
och pratar om nya böcker
och favoritböcker. Anmä-
lan till 570 482 96 eller ma-
ria.vogel@varmdo.se

VAD BETYDER EU FÖR OSS PEN-
SIONÄRER Välkommen till Ek-
torps seniorcenter, kl 12.45
och därefter föredrag ca
13.30. Ola Johanson från

PRO Global berättar och
svarar på frågor. Anmälan
till Ingemar 571 620 77 
ingemarnoren@telia.com
Arr: PRO samorg.

YOGA i Hemmesta. Välkom-
men till ett gratis prova på
yoga-pass i Hemmestasko-
lans låg och mellan gym-
nastiksal kl 20.30-21.30. Ett
fysiskt yogapass som pas-
sar alla! Mer info och anm: 
traningsinspiratoren.se

FREDAG 24 JANUARI
ALLSÅNG på Gustavsgården,
kl 11.00. Arr: Guldkanten.

LÖRDAG 25 JANUARI
RETURBRUK Björknäskyrkan
har loppis kl 11-15. 
Vi önskar nya och gamla 
kunder varmt välkomna!

ÖPPEN VERKSTAD i Dieselverk-
staden, kl 13-15. Drop in 40:-
Inspireras t.ex. av den ak-
tuella utställningen i Nacka
Konsthall och skapa ditt
eget konstverk, fantasidjur,
smycke etc, med konven-
tionella, okonventionella
och rafflande konstnärs-
material i vår verkstad.

SECOND HAND-BUTIK och KAFÉ
Kl 10-15 på Fredrik Jahns
Gränd 18 B, Finntorp
Uppl 716 08 64 Arr: Röda
Korset Nacka-Bookretsen
och Saltjöbadskretsen. 

ÖPPET HUS I KYRKSKOLAN kl 10-
12.30. Välkommen och träf-
fa våra elever, lärare, rek-
tor och föräldrar som gärna
berättar hur det är att gå
på Kyrkskolan. Föräldraför-
eningen finns på plats och
erbjuder tipspromenad
med friluftstema, ponnyrid-
ning samt korvgrillning
över eld och fika för en li-
ten peng. Kyrkskolan ligger
1 km efter Värmdö kyrka på
höger sida vid Prästgår-
den.

SÖNDAG 26 JANUARI
SKAPANDE SÖNDAG i Diesel-
verkstaden: keramik.
Vi formar leran till fantasi-
fulla askar målar dem i 
olika färger och trycker in
mönster i den mjuka leran.
Passar bäst för barn från 4
år och uppåt tillsammans
med någon vuxen. Alla kan
vara med. Keramiker och
pedagog Anna Rutz vägle-
der. kl 13-14.30. 

BIO 12 years a slave av Ste-
ve McQueen visas på Gus-
tavsbergsteatern kl 19.00.
Entré 85:-. 

VANDRING Älta-Brotorp 10
km med start Älta C, ing-
ången från Ältavägen, kl
9.15. Vi går till Skrubba in-
nan vi fortsätter mot våffel-
serveringen i Brotorp. Till-
tugg och dryck för en kort
paus medtas. 20 kr för
medl, 60 kr för övriga. Arr:
Friluftsfrämjandet Nacka-
Saltsjöbaden.

STRÖMMA HEMBYGDSGÅRD
har öppet  kl 11-15 med ser-
vering och loppis. Och om
snöhinder inte föreligger
också museibyggnaderna!
G:a Fågelbrov 1, Strömma.
Samarr: SV Värmdö.

BIO Återträffen, en film av
Anna Odell, visas på 
Gustavsbergsteatern kl
19.00. Entré 80:-. Från 11 år.

MÅNDAG 27 JANUARI 
SJUNGA I KÖR Vi sjunger en
blandad repertoar där stort
fokus ges på samklang,
flerstämmighet och
röstvård. Kören Cantus
övar varannan måndag
(ojämn v) kl 18.30-20.30. 
forumkyrkan.se

SYGRUPPEN träffas (ojämn v)
kl 10-13 på Fredrik Jahns
Gränd 18 B, Finntorp.
Uppl 716 08 64. Arr: Röda
Korset Nacka-Bookretsen.

TISDAG 28 JANUARI
UNDERHÅLLNING Skådespela-
ren/sångaren Teddy Lund-
berg sjunger och berättar
om Söders höjder kl 13.30
på Gustavsgården.
Arr: SPF Värmdö.

BIO Mig äger ingen med 
Miakel Persbrandt visas på 
Gustavsbergsteatern kl
19.00. Entré 85:-. Från 11 år.

LÄXHJÄLP Röda Korset erbju-
der hjälp med läxläsning till
elever från alla klasser. Du
är varmt välkommen för att
få hjälp på Biblioteket i Or-
minge Centrum kl 16.00-
18.30. Uppl: M. Nordlund
0739-585 585. Arr: Röda Kor-
set NackaBookretsen.

UTSTÄLLNINGAR
UTSTÄLLNING Dwell Time av
Anna Ridderstad som arbe-
tar med skulpturala verk i
större format. Utställningen
i Nacka Konsthall har sin ut-
gångspunkt i området och
miljön runt konsthallen. Ut-
ställningen pågår tom 2/3

FISKSÄTRA 40 ÅR: "40 X 40"
Målningar av Uros Stepa-
nov Rosch, född i Serbien
och sedan 1966 bor och ar-
betar i Stockholm. Har även
givit ut 15 mindre diktsam-
lingar. Välkomna att titta
på en fantastisk utställning
på Fisksätra bibliotek!

CAMERA OBSCURA
Fotografi av Amanda Jönn-
son ställs ut i Nacka Forum
Bibliotek. 4/1-26/1.

EN UTSTÄLLNING OM KALLA KRI-
GETS KULTURARV. ”Atom-
bomb över Stockholm”.
Stockholms läns museum,
Dieselverkstaden tom 7/4.

NACKA STENTRYCKERI ram och
galleri. Stort urval av grafik
och originalmålningar från
Sveriges konstelit. 
Finntorpsv 5C, Nacka. 

Lördag 25 januari kl 11-17
”Skutan” Prästkragens väg 15, Lännersta Saltsjö-Boo

VISNING
Fre kl 12.00-18.00 samt Lör kl 09.00-11.00

Från  äldre hem klubbas bla: 
Antika möbler,  gamla leksaker, silver och guldobjekt, 

handknutna  mattor, kristallkronor, S.Lindberg objekt, 
oljemålningar och mycket annat, c:a 500 utrop!

AUKTION

Vill du sälja antikt, 
kontakta oss 

070-816 43 39

Antik

Servering! Välkommen! Ralph Bengtsson
www.kanonauktioner.se



FAMILJENYTT
26 NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 21 JANUARI 2014

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

GRATTIS ▼▼

Grattis världens sötaste 
Elis på 6-årsdagen den 
25 januari! Vi älskar dig!
Mormor, morfar och moster
Natta.

GRATTIS ▼▼

Vår fina och fantastiska
Moa Malmberg fyller 
tonåring den 20 januari. 
Ett jättestort grattis på din
dag önskar mamma, pappa,
Linn, Ozzy, Morris, Allis och
Roffe med pussar och 
kramar.

GRATTIS ▼▼

Stort grattis till vår härliga
kille Oskar Gustavsson som
den 21/1 fyller två år! 
Massor av kramar och 
pussar från mamma, pappa
och klanen!

GRATTIS ▼▼

Grattis vår underbara 
Emma på 12-årsdagen! 
Kramar från mamma, 
pappa, Calle och resten av
familjen!

GRATTIS ▼▼

Grattis på födelsedagen 
Ebba. Puss och kram 
från mamma, pappa och
lillebror.

GRATTIS ▼▼GRATTIS ▼▼

Storfiskaren Alexander
Hagelin blir tonåring den 
25 januari. Ha en bra 
födelsedag med tårta och
paket önskar farmor och
farfar.

Boo församling, Kyrkans hus 
Tisdag 21/1, kl 10.00 Oasen. Kl 11.00 Senior-Qi gong. 
Kl 12.00 Tisdagssoppa. Kl 16.30 Ungdomskväll. 
Kl 18.00 Veckomässa. Kl 18.00 Ignatiansk spiritualitet. 
Onsdag 22/1, kl 08.30 Morgonmässa. 
Kl 18.00 Qi gong. Kl 18.45 Frigörande andning. 
Torsdag 23/1, kl 12.00 Oasen. Kl 13.00 Finsk samtals-
grupp. Kl 19.00 Bibelgrupp. 
Måndag 27/1, kl 14.00 Kyrkliga arbetskretsen. 
Tisdag 28/1, kl 10.00 Oasen. Kl 11.00 Senior-Qi gong. 
Kl 12.00 Tisdags- soppa. Kl 16.30 Ungdomskväll. 
Kl 18.00 Veckomässa. 
www.booforsamling.se

Djurö, Möja och Nämdö församling
Djurö kyrka Söndag 26/1, kl 11.00 Familjemässa med 
Anna Ortner. Barnkörs barnen medverkar och efteråt blir
det kyrkkorv.

Saltsjöbadens församling
Tisdag 21/1, kl 11.45 Lunchmässa.
Onsdag 22/1, kl 09.00 Morgonbön, Skogsö kapell. 
Kl 18.30 Kvällsmässa. Kl 19.00 Lectio divina – samtals-
grupp, församlingshemmet. Torsdag 23/1, kl 09.00-12.00
Öppet hus - Babysång & café, församlingshemmet. 
Söndag 26/1, kl 11.00 Mässa med konfirmation, 
Kyrkokören.
Tisdag 28/1, kl 11.45 Lunchmässa.
Onsdag 29/1, kl 09.00 Morgonbön, Skogsö kapell. 
Kl 18.30 Kvällsmässa. Kl  19.00 Ung i kyrkan. 
www.merasaltis.nu

Skärgårdskyrkan Värmdö
Torsdag 23/1, kl 10-13 Baby-Café. Kl 14.00 Samtal och
bön kring kaffebordet.
Söndag 26/1, kl 11.00 Gudstjänst följt av Församlingens
årsmöte Anethe Carlsson. Musik Trenneviks. 
Söndagsskola.Kyrkkaffe. www.skargardskyrkan.nu 

Grattis Agnes på 11-årsdagen den 20 januari.
Önskar pappa, Miriam, Jacob, Ivar och Knut.
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FÖDD ▼▼

FÖDD ▼▼

Välkommen till världen Emilia, den 9 dec 2013 kom du till
oss. Vi har längtat så mycket efter dig. Kramar från 
mamma Daniela, pappa Daniel och storasyster Selma.

GRATTIS ▼▼

Elin Palm 35 år den 25 janua-
ri och Amanda Bartak 40 år
den 26 januari. Stort grattis
älskade döttrar! 
Kram från mamma och
Mats.

Mormor och morfar vill gratulera till världens finaste!
Grattis My Hagberg-Gowid och Bilal Gowid till er son född
131130. Mormor Lillemor och morfar Labbe
med familjer.

FAMILJENYTT

Kjell 
Bornesjö
* 1928-07-19 
† 2013-12-29

Tack för vad du givit 
Tack för vad du var 

Tack för ljusa minnen 
som du lämnat kvar

Marie och Arne 
Martin Emelie 
Conny Jimmy 

Släkt och vänner
Begravningen äger rum i Nacka 

kyrka tisdag 28/1, kl 13.00.

In Memoriam
Lillemor 

Gustavsson
* 14 juli 1932 

† 26 januari 2013
Ett år av saknad

Barbro
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SPORT
Tipsa sporten
Tel: 555 266 26
e-post: sport@nvp.se

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

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

GULDVECKA Nacka Dojo hade officiell invigning av sina nya loka-
ler i förra veckan.  Många var inbjudna, såväl Fighterhjälpen som
kommunens fritidsnämnd. På bilden, Jörgen Kruth som numera
håller thaiboxningspass varje tisdag. Samma vecka pågick även
SM i ju-jutsu i Umeå. Där tog Nacka Dojo storslam, fyra guld (Sa-
ra Widgren, Fredrik Widgren, Anton Villberg, Johanna Sand) och
två silver (William Seth-Wenzel, Erik Tehler).

”Gurra” tryckte
till serieledarna
VÄRMDÖ BANDY Niklas No-
revik blev stor hjälte när han
blev fyramålsskytt mot serie-
ledarna Katrineholm i lör-
dags. Matchen slutade med
klara 7-4 på Ekvallen. Reste-
rande målskyttar var Peter
Winbäck, Kevin Brown och
Nicklas Gustafsson. Gustavs-
bergs bandy fortsätter att
plocka poäng efter årsskiftet,
och knappar in allt mer på
mittenlagen i serien.

Saltisgolfare på
OS-läger i Florida
NACKA GOLF Det är drygt
sex år kvar till OS 2020 i
Tokyo. Men resan dit har re-
dan börjat för Camilla Len-
narth, golfare i Saltsjöba-
dens GK. 

Hon var en av fyra kvin-
nor som fick följa med till
Orlando, för att träna och
mäta sig med LPGA-spelare.
Utmanarsatsningen för
Tokyo-OS är ett samarbete
mellan Sveriges Olympiska
Kommitté och Svenska Golf-
förbundet. Målsättningen är
att stödja duktiga golfare,
som kan vara med och ut-
mana de etablerade 2020. 

Uddamålsförlust
för Nacka IBK
NAC/VÄR INNEBANDY
Nacka Wallenstam IBK för-
lorade borta mot Finspång
med 5-4 i en jämn match på
söndagskvällen. Segern in-
nebär att Nacka fortsätter
att ligga farligt nära
kvalstrecket.

Målfest när alla
spelare nätade
NACKA HANDBOLL När Sku-
ru IK tog emot bottenlaget
Kärra på hemmaplan, hade
landslagsherrarna EM-pre-
miär mot Vitryssland samti-
digt. Trots det trotsade 173
besökare tv-sändningarna-
från Köpenhamn och tog sig
till Nacka bollhall. Där fick
de se hemmalaget besegra
Kärra med 39-22. Samtliga
utespelare i Skuru notera-
des också i målprotokollet,
flest mål gjorde Emma
Jonsson med sex mål.

Värmdö tappade
poäng mot SHC
VÄRMDÖ ISHOCKEY Värm-
dö HC tappade i fredags
mark mot seriettan Haninge
Anchors efter en uddamåls-
förlust (6-5) borta mot Sol-
lentuna. I dag, tisdag, möter
de tabellfyran Tyresö hem-
ma.

NOTERAT

VÄRMDÖ BANDY
David Pizzoni Elfving
kommer att spela
bandy-VM för Sverige
i ryska Irkutsk.

– Ett kvitto på att jag
har blivit bättre, säger
Gustavsbergsproduk-
ten, som debuterar i
VM-sammanhang.

28 år gammal gör David Piz-
zoni Elfving VM-debut. Det
stod klart när förbundskap-

ten Jonas Claessons presen-
terade sin 18-mannatrupp i
torsdags förra veckan.

– Jag tycker att jag på alla
sätt blivit en bättre spelare de
senaste åren, dessutom mer
rutinerad och lugnare, och
det här är ju ett kvitto på det,
så det är väldigt roligt, säger
David, som är fostrad i Gus-
tavsbergs IF, men som nume-
ra spelar för Hammarby.
Vilken ambition har du in-
för VM?

– Klart man vill göra bra

ifrån sig när man represente-
rar sitt land. Lagets ambition
är att ta guld. Främsta utma-
narna är ryssarna, men också
Finland och Kazakhstan är
bra.

– Vi åker på tisdag för att
acklimatisera oss. Senaste
rapporterna säger att det är
20 minus i Irkutsk.
Hur tror du att dina brorsor
"Chrisse" och "Jocke" – när
de var som bäst – hade kla-
rat sig i blågult?

– Haha, ja, jag vet inte. Om

man tänker på hur mycket
jag såg upp till dem, och hur
bra jag tyckte de var när jag
var liten, så hade de klarat sig
bra, säger David.

Ytterligare en Gustavs-
bergsspelare är VM-klar.
Målvakten Thomas Brolin
kommer att representera
Sverige vid P15-VM i Ronne-
by 6-9 februari. 

INGEMAR LUNDIN

ingemar.lundin@nvp.se

VÄRMDÖ BANDY
Kevin Brown, 21, var
på toppen av sin ban-
dykarriär, när hans
mamma gick bort i en
hjärnblödning. Nu har
han tagit paus i elit-
seriebandyn, för att
hämta ny kraft i sin
moderklubb Gustavs-
berg.

– Jag har börjat hitta
tillbaka till glädjen,
säger han.

Kevin Brown, 21, född och
uppvuxen i Gustavsberg, har
haft ett tufft år bakom sig i
Ljusdal där han spelar elitse-
riebandy. Han hade nyligen
fyllt 20 år när klubben tog sig
tillbaka till bandyns finrum,
samtidigt som klubblaget ha-
de World cup-spel framför
sig.

Det var ett år där han skul-
le ta ytterligare ett kliv i sin
bandyutveckling. Men hans
mammas plötsliga bortfall i
en hjärnblödning i septem-
ber 2012 ändrade på förut-
sättningarna. 

– Det kom som en chock
för mig, mamma har alltid
betytt mycket för mig och gör
det fortfarande. Men när det
hände åkte jag hem ett par
veckor, och sen direkt tillba-
ka till Ljusdal. Jag tänkte att
det finns en i himlen som in-
te vill att jag ska bryta ihop,
men verkligheten kom i kapp
mig, säger Kevin Brown.

Tappade spelglädjen
Kevin spelade i Gustavsbergs
bandy fram tills han var 16 år
då han flyttade till Ljusdal i
Hälsingland. Då var han en
talang, med tiden har han
blivit en viktig spelare i laget. 

Men ett drygt år efter
mammans bortgång, i de-
cember förra året, bestämde
han sig anfallaren för att
Gustavsberg, där han spela-

de fram tills han var 16 år,
skulle vara det bästa alterna-
tivet. När spelglädjen tröt,
minskade också speltiden i
Elitserien.

– När man tänker på något
konstant… Alltså, för mig har
den inre drivkraften varit så
viktig. Jag vill brinna för sto-
ra saker i livet som präglar
min vardag. Men jag älskade
inte längre att skjuta mål.

”Ett gäng glada grabbar ”
Klubblaget Ljusdal gick med
på att låna ut Kevin Brown
till Gustavsbergs bandy. Den
10 januari i år bestämde sig
Kevin för att köra hela sä-
songen ut, för att få vara med
sina vänner och familj. Och
han har blivit väl mottagen
av laget.

– Jag känner flera spelare i
laget, Niklas Gustafsson och

Marcus Karlsson har hela ti-
den velat ha mig tillbaka. Det
kändes väldigt ärligt och fint
att komma hem, och det är
ett gäng goa och glada grab-
bar som jag kommit till.
Var det tufft att besluta sig
för att ta ett steg tillbaka?

– Nej, jag är en sån person
som tänker tre timmar varje
kväll. Och när jag säger att
jag tänkt igenom något, då
har jag förmodligen redan
tänkte lite för mycket. Jag
har många år framför mig i
bandyn, och då var det vik-
tigt att jag skulle ta ett håll-
bart beslut.

Numret på tröjan viktigt
Och det har gått bra för laget
sedan Kevin Brown återvän-
de. Före ankomsten hade
Gustavsbergs bandy förlorat
fem matcher i följd. Sedan

ankomsten har han gjort två
mål, och laget har bara förlo-
rat en match av fem möjliga. 
Men att han skulle vara en bi-
dragande orsak till vänd-
ningen, den tanken har inte
slagit honom.

– Nej, jag är perfektionist. I
Ljusdal är jag känd för att
skrika så högt att det ekar på
hela arenan när jag missar.
Men jag har fått bra feedback
här, att jag tillfört ytterligare
attityd och energi i laget. Och
jag har börjat hitta tillbaka
till glädjen igen. 
Hur stor är skillnaden på
allsvenskan och elitserien?

– Fysiken och farten, allt
går mycket snabbare. Man
har mindre tid på sig med
bollen, och där är posi-
tionsspelet A och O. Alla spe-
lare är lite bättre på allt i Elit-
serien, säger Kevin Brown.

Vad är ditt mål nu?
– Det är att må bra igen och
utvecklas som människa. För
när jag mår bra är jag som en
duracellkanin på isen. I Gus-
tavsberg ser jag också möjlig-
heten att utvecklas som spe-
lare, det finns många bra
spelare här, säger han.

Nästa säsong är det dags
för Kevin Brown att förhand-
la om nytt kontrakt i Ljusdal.
Där hänger hans tröja med
nummer 59, samma num-
mer som hans mammas fö-
delseår.

– Det är ett nummer jag all-
tid kommer att vilja spela
med. Det är från mammas
sunda värderingar jag häm-
tar mycket energi och kraft.
Hon levde mycket för andra,
precis som jag gör.

GUSTAV GRÄNDEBY

Kevin har kommit hem 
– för att hämta ny kraft

Hittat spelglädjen. Kevin Brown, 21, är tillbaka i moderklubben Gustavsberg efter ett tufft år i Elitserien. FOTO: JENNY FREJING

Värmdökille debuterar i VM-truppen i Irkutsk

VM-klar. FOTO: SVENSK BANDY

FOTO: FREDRIK LINDBERG
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Nej till vinter-OS
i Hellasgården
NACKA OS OS-Tävlingar i
Nacka och i Hammarby-
backen ingick i planerna när
Stockholm planerade att an-
söka om Vinter-OS 2022.
Men nu har samtliga partier
i alliansen sagt nej till ar-
rangemanget. Ställningsta-
gandena innebär i praktiken
att chanserna att Stockholm
kommer att ansöka om OS
minskar avsevärt.

– Tiden är knapp och vi
måste prioritera bostads-
byggandet, sa finansborgar-
rådet Sten Nordin, M, till
DN.se i fredags.

Det ser mörkt ut för OS-spel i
Nacka. BILD: TT NYHETSBYRÅ

Nu vidgar VHC sin
hockeyvy: ”Äntligen”
VÄRMDÖ HOCKEY
Värmdö HC vill att tje-
jerna ska vara med. I
söndags startade
klubben sin satsning
på flicklag med pro-
va-på-hockey.

– Äntligen, säger
Emily Giles, 10 år.

NVP skrev i december om att
Värmdö HC beslutat sig för
att satsa på tjejhockey, fram-
för allt på flickor som är föd-
da mellan 2000 och 2008.

I söndags var det dags för
det första prova-på-spelet.
Och på eftermiddagen var
det många tjejer med hock-
eymundering som skrinnade
ut på Ekvallens utomhusis.
Emily Giles, 10, var lika glad
som sin pappa, kanadensa-

ren Ian, över Värmdö HC:s
initiativ.

– Äntligen, det känns väl-
digt roligt, säger  Emily Giles.
Vad är det som är så roligt
med hockey?

– Det är att åka skridskor
och skjuta mål.

Det är Per Östman i Värm-
dö HC som drivit frågan om
att vidga hockeyvyerna, han
kommer även att ha en le-
dande roll för det komman-
de tjejlaget. Han är själv
hockeypappa till en 11-årig
dotter, som spelar i Haninge
Anchors flicklag.

– Min dotter spelar även i
Värmdö hockeys team 03,
men i det laget är det bara två
flickor mot 35 pojkar. Av fy-
siska skäl blir det svårt för
dem att spela med pojkarna
om ett par år, säger han.

Nu är föreningen beredd
att bidra med istid och resur-
ser till flickverksamheten. 

– Värmdö hockey vill vara
en förening i framkant, och
då är tjejhockey viktigt. Vårt
mål inför nästa år är att ha
20-30 aktiva tjejer i förening-
en. I dag har vi sju stycken,
säger han.

Och det kan mycket väl va-
ra realistiskt, för på isen
fanns det över 20 flickor i oli-
ka åldrar som tränade på oli-
ka skridskoövningar.

Värmdö HC:s ambition är
att kunna anmäla åtminsto-
ne ett tjejlag till poolspel un-
der säsongen 2014/2015,
men är många intresserade
finns det utrymme för fler
lag.

GUSTAV GRÄNDEBY

Det är för få aktiva tjejer i VHC. Nu ska det bli ändring på det.  FOTO: JENNY FREJING

Första samlingen. Över tjugo tjejer kom för att prova på hockey på Ekvallen.
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  SÄTRA 08-707 57 00 Murmästarv. 29-31 HANINGE 08-707 58 00 Hantverkarv. 30 www.torvallabil.se

skyactiv
technology

 (CO
2

INGÅR!

Resultat

INNEBANDY

Division 1 mellersta Svealand herr

Nykvarn - Salem    11-10 
Farsta - Linköping IBK    12-8 
Tullinge - Onyx    6-7 
Värmdö - Strängnäs    7-9 
Finspång - Nacka Wallenst    5-4 

Farsta 16 13 2 1 129 – 91 41
Salem 16 12 1 3 169 – 90 37
Nykvarn 16 10 1 5 121 –103 32
Strängnäs 16 9 4 3 118 –109 32
Linköping IBK 16 7 2 7 109 –104 24
Onyx 15 6 3 6 95 – 94 23
Tullinge 16 6 3 7 103 –105 21
Nacka Wallenst16 5 3 8 98 –104 19
Värmdö 16 4 6 6 93 –106 19
Finspång 16 5 2 9 96 –115 18
Mjölby 15 3 1 11 88 –134 10
Trosa Edanö 14 0 0 14 65 –129 0

Division 2 Stockholm herr

:Ingarö - Bele Barkarby    9-8 
Tumba GoIF - Ekerö IK    11-8 

Tumba GoIF 15 12 1 2 131 – 79 37
Råsunda IS 14 8 3 3 107 – 79 27
Bele Barkarby 14 8 2 4 108 – 80 26
Ekerö IK 15 8 2 5 134 –114 26
Ingarö 13 7 2 4 109 – 90 23
Grimsta 14 7 1 6 92 – 73 22
TT Ungdom 13 4 5 4 82 – 81 17
Hammarbyhöjden13 4 4 595 – 90
16
Högalid 14 5 1 8 83 – 83 16
Vallentuna 14 1 1 12 56 –155 4
Vendelsö 13 1 0 12 53 –126 3

Division 3 Stockholm södra herr

Västerhaninge - Stockholm IBK    8-4 
Älta - Myrängen    7-6 

Huddinge U 12 10 0 2 74 – 44 30
Västerhaninge 13 9 2 2 84 – 48 29
Älta 13 9 1 3 65 – 44 28
Stockholm IBK 13 8 2 3 71 – 56 26
Örby 12 6 0 6 41 – 47 18
Myrängen 13 5 0 8 79 – 80 15
Malmen 12 4 1 7 59 – 64 13
Sörskogen 12 4 1 7 70 – 77 13
Tomtberga 12 2 0 10 46 – 97 6
Sol 12 1 1 10 50 – 82 4

BANDY

Allsvenskan norra herr

illberga - Örebro    5-2 (2-1)
Gustavsberg - Katrineholm    7-4 (3-2)
Rättvik - Tellus    3-5 (1-4)
UNIK - HaparandaTornio    3-8 (1-4)
Härnösand - BolticGöta    3-5 (2-3)
Selånger - BolticGöta    1-2 (1-0)
Tillberga - HaparandaTornio    8-2 (2-1)

Tillberga 16 13 1 2 113 – 49 27
Katrineholm 16 12 1 3 100 – 54 25
Tellus 15 11 1 3 93 – 55 23
HaparandaTornio179 3 5 112 – 73 21
UNIK 16 8 2 6 65 – 68 18
Örebro 16 7 3 6 78 – 63 17
Borlänge 14 6 3 5 75 – 76 15
Rättvik 16 6 1 9 72 – 81 13
Gustavsberg 14 4 3 7 46 – 60 11
BolticGöta 16 4 2 10 56 – 89 10
Selånger 15 2 1 12 40 – 94 5
Härnösand 15 0 1 14 35 –123 1

Division 2 Stockholm herr

Berget - AIK B    24-1 
Tellus B - Enebyberg    8-15 
AIK B - Huddinge    6-11 
SBBK - Enebyberg    8-6 
Berget - Sollentuna    3-3 

Berget 8 4 4 0 69 – 32 12
Tellus B 7 4 2 1 75 – 41 10
Enebyberg 8 5 0 3 79 – 65 10
SBBK 8 3 2 3 42 – 37 8
Huddinge 7 3 1 3 46 – 53 7
Sollentuna 6 1 1 4 19 – 49 3
AIK B 6 0 0 6 31 – 84 0

BASKET

Division 2 Svealand norra herr

Lidingö - Huddinge    69-97 
Nacka BBK - Borlänge    20-0 

Huddinge 13 12 1 1200– 912 24
Järfälla 10 10 0 919– 674 20
Central 12 8 4 895– 792 16
Nacka BBK 12 8 4 937– 867 16
Västerås 11 6 5 838– 788 12
Akropol 11 5 6 743– 918 10
Köping 11 4 7 806– 749 8
Borlänge 12 4 8 748– 928 8
Rapatac 9 4 5 680– 708 8
Lidingö 13 2 11 943–1110 4
Skuru 12 0 12 741–1004 0

HANDBOLL

Elitserien dam

Skuru - Kärra    39-22 (20-10)

Sävehof 12 12 0 0 415 –252 24
Skuru 13 11 1 1 412 –298 23
Lugi 13 10 0 3 355 –286 20
Höör H 65 13 9 2 2 327 –304 20
Skövde 13 8 0 5 373 –340 16
Önnered 13 6 0 7 331 –364 12
Team Eslöv 13 5 1 7 310 –336 11
Spårvägen 13 5 0 8 322 –372 10
VästeråsIrsta 12 4 0 8 280 –300 8
Skånela 13 3 0 10 296 –412 6
Heid 13 1 0 12 288 –360 2
Kärra 13 1 0 12 322 –407 2

ISHOCKEY

Division 1 D fortsättning herr

Gnesta - Hammarby    2-1 (1-0,0-1,0-0,0-0)
Väsby - Wings Arl.    3-4 (1-1,2-1,0-1,0-0)
Tumba - Nacka    5-6 (1-1,3-2,1-2,0-0)
Wings Arlanda - Nacka    8-2 (3-1,0-1,5-0)
Tumba - Hammarby    2-4 (2-1,0-1,0-2)
Väsby - Gnesta    4-2 (1-0,2-2,1-0)

Wings Arlanda 6 5 1 0 27 – 9 25
Väsby 6 2 3 1 25 – 19 16
Hammarby 6 3 2 1 17 – 11 16
Gnesta 6 1 2 3 17 – 18 8
Tumba 6 1 2 3 16 – 26 7
Nacka 6 0 2 4 10 – 29 3

Division 2 Alltvåan Stockholm herr

Värmdö - Österåker    8-4 
Spånga - Sollentuna    5-2 
Nynäshamn - Haninge    0-10 
Bålsta - Tyresö Hanv    2-1 
Haninge - Bålsta    6-3 
Österåker - Nynäshamn    4-3 
Sollentuna - Värmdö    6-5 
Tyresö Hanv - Spånga    3-2 

Haninge 9 7 2 0 56 – 19 23
Värmdö 9 6 1 2 49 – 27 20
Sollentuna 9 5 1 3 39 – 37 17
Tyresö Hanv 9 4 2 3 33 – 29 15
Bålsta 9 2 3 4 33 – 37 11
Spånga 9 2 2 5 21 – 34 9
Österåker 9 2 1 6 29 – 46 7
Nynäshamn 9 2 0 7 16 – 47 6
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Sms:a AKUT  FILIPPINERNA 
till 72 900 och skänk 50 kr 
så är du med och räddar 
liv i  Filippinerna!

nvp.se

Erstaviks Godsförvaltning söker 
Skogshuggare 

med trädgårdskunskaper.

Dokumenterad erfarenhet av manuellt 
skogsarbete krävs.

Ansökan eller frågor till 
lars@ erstavik.se senast 14:e feb 2014.

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

NISSAN NAVARA. ATTITYD PÅ FYRA HJUL!
NISSAN NAVARA PLATINUM EDITION
2.5 dCi 190 hk SE 
– Brutal kraft kombinerat med ett elegant yttre

NU ENDAST 249.900 KR
Utöver Working Star Edition bl.a.: . 190 hk . 5 vxl. Aut. 
. Pioneer Navigation med 6,1 tums färgskärm . 18” al.fälgar 
. Backkamera
. Soltak i glas
. Takrails

NISSAN NAVARA WORKING STAR EDITION
2.5 dCi 144 hk SE 
– Pålitlig arbetshäst med inbyggd kämparanda 

NU ENDAST 199.900 KR
. 4x4 . Diff-lock . ESP . ACC . 17” aluminiumfälgar 
. Radio/CD/Bluetooth . Farthållare . Sidofotsteg

NISSAN NAVARA V6 3.0 dCi 
231 hk LE 
– Rå, otyglad, skoningslös urkraft

NU ENDAST 299.900 KR
Utöver Platinum Edition: . 3,0 liters V6 motor 231 hk/550 Nm 
. 7 vxl. Aut. . Nissan Connect Premium . Bose Premium audiosystem 
. Exkl. Diff-lock
. Skinnklädsel 

Priser exkl. moms. Bränsleförbrukning blandad körning l/mil: 0,84-0,89 (man.-aut.). CO2-utsläpp g/km: 
222-235 (man.-aut.). Kan ej kombineras med andra avtal, rabatter eller erbjudanden. Bilarna på bilderna 
kan vara extrautrustade. Med reservation för ändringar. *Servicekontrakt: Gäller vid köp av en ny Nissan 
och innefattar 3 st schemalagda servicar enligt Nissans serviceschema. Avtalet följer med bilen och gäller 
endast på auktoriserade Nissan-verkstäder. Servicekontraktet gäller endast de punkter som finns med på 
den schemalagda servicen. Slitagedelar, övriga reservdelar och ev. önskemål från kund ingår inte i priset. 

3fria service-tillfällen ingår*

ERA® Mäklargruppen Nacka/Värmdö 

Tel: 08-717 70 00. www.erasweden.com
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Bore Måsén 070-717 75 45 arig mäklare Ansv

 Söndag 26/1 kl 14.00-15.00 Onsdag 29/1 kl 17.30-18.15.Visning
Energiprestanda 3 trVinterbrinksvägen 35,Adress

Månadsavgift1.975.000 kr/hbj Utgångspris

 tåg och golfbana.boende med närhet till Centrum,
 kök med rejäl matplats, gäst-wc,vardagsrum med utgång till uteplats,

Mycket ljusa o välplanerade 86 kvm på omtyckta Igelbodaplatån.

3:a SALTSJÖBADEN - IGELBODAPLATÅN
  

  
   

 

.erasweden.com

Bore Måsén 070-717 75 45 

älkomna!V Söndag 26/1 kl 14.00-15.00 Onsdag 29/1 kl 17.30-18.15.
158 kWh/m²/årEnergiprestanda

4 052 krMånadsavgift

 tåg och golfbana.
 grovkök med tvättmaskin. kök med rejäl matplats,

 Utmärkt läge högst upp med västbalkong.Mycket ljusa o välplanerade 86 kvm på omtyckta Igelbodaplatån.

3:a SALTSJÖBADEN - IGELBODAPLATÅN

www

  

  
   

 

yggt  Bekvämt och tr Hiss till garage.
 badrum,Två sovrum, Utmärkt läge högst upp med västbalkong.

Bil köpes: Från -99 o uppåt. 
Allt av intresse. Små fel ej 
hinder. Tacksam för alla för-
slag Rickard 076-265 08 87.

Hej köper alla slags bilar 
även företagsbilar 0-100000:- 
obesiktade som besiktade 
spelar ingen roll. Hör av er till
0735-423 448.

Mekaniker sökes
Nacka Värmdö Maskin AB söker en medarbetare till verkstaden. 

Dina arbetsuppgifter kommer bestå av nymonteringar, service och 

reparationer av fyrhjuling, vattenskoter och Avant (entreprenadmaskin).

Arbetstiden är mån-fre 08,00-17,00. För det mesta utförs arbetet i 

vår verkstad men kan även förekomma ute hos kund.

Nacka Värmdö Maskin AB är ett familjeföretag beläget i Värmdö 

Köpcentrum, vi är för närvarande nio anställda. Vi är auktoriserade 

för Polaris, Can-Am, Kawasaki och Avant. 

Du som söker har B körkort, BE och truckkort är meriterande. 

Du är utbildad mekaniker och/eller har erfarenhet av liknande 

verksamhet.

För mer information kontakta Thomas Sundstedt 08-580 803 61 

eller thomas@nvmaskin.se

Nacka Värmdö Maskin AB, Fenix väg 20, 134 44 Gustavsberg
www.nvmaskin.se

Kundtjänst - Innesälj
Promotion hjälper handeln att växa lönsamt! 
Våra system för pris & produktinformation 
hjälper butiker att kommunicera med kund.

Vi söker dig som vill jobba med varierande 
arbetsuppgifter inom kundtjänst / innesälj.

För att smälta in i vårt team behöver du vara 
mångsidig, gilla att hitta lösningar och vara 
begåvad med sunt förnuft. 

Sök info på www.promotionab.com/jobb.
Ansök senast 10/2 till jobb@promotionab.com.

söker en 

SERVICETEKNIKER
Till vår verkstad söker vi en kvalificerad medarbetare. Du 

ska ha jobbat några år i yrket och tycker att det är dags 

att gå vidare med nya utmaningar.

Eftersom vi är auktoriserade för Ford och KIA är det en 

merit om du har erfarenhet av dessa märken, men inget 

krav. Du ska tycka om att arbeta självständigt, ta egna 

initiativ och naturligtvis vara engagerad i företaget och 

våra kunder. Kunskap av diagnos och felsökning är ett 

plus i kanten. Datavana och körkort är ett krav.

Vi erbjuder hela tiden kontinuerlig vidareutbildning och 

kompetensutveckling inom vår auktorisation. 

Tjänsten är på heltid och tillträde snarast.

Skicka din ansökan med en CV till 
birgitta.johansson@nackabiltrim.se

Nacka Biltrim AB
Värmdövägen 697, Saltsjö-Boo

verkstad@nackabiltrim.se

Nacka Biltrim AB



ACCEPTERAT PRIS 3 500 000 kr. TOMT 1 149 m² (friköpt). VISAS Sö 26/1 12.30-13.15. Må 27/1 18.30-19.00.
Backamovägen 4b. NACKA Niklas Norlin 08-55618430.

KUMMELNÄS 3 rok, 60+23 kvm

Soligt & högt läge Braskamin Vinterbonat gästhus Byggrätt
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ACCEPTERAT PRIS 6 150 000 kr. TOMT 1 624 m² (friköpt). EP 125 kWh. VISAS Sö 26/1 13.00-13.45. Må 27/1
17.30-18.00. Kvarnstugevägen 13. NACKA Emma Bivstedt 08-556 184 46.

SALTSJÖBADEN/SOLSIDAN 2 plan, 5 ROK, 130 kvm + Garage

Ljus välplanerad familjevilla Insynsskyddad trädgårds- & skogstomt
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 3 495 000 kr. TOMT Tomtarea 272 m² (friköpt). VISAS Sö 26/1 14.00-15.00. Ti 28/1
17.30-18.00. Tågvägen 28. NACKA Niklas Norlin 08-55618430.

BÅTHÖJDEN NACKA 5 rok, 114 kvm

Solig trädgård i söderläge Insynsskyddat Garage i länga
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 795 000 kr. AVGIFT 7 273 kr/mån (inkl. även hushållsel). HISS Ja. EP 126 kWh.
VISAS Sö 26/1 14.45-15.30. Må 27/1 18.45-19.15. Ektorpsvägen 9. NACKA Emma Bivstedt 0708-365 301.

EKTORP 4 ROK, 106 kvm, etage, högst upp

2-4 sovrum Stor terrass med fantastisk utsikt Toppskick - måste ses!
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ACCEPTERAT PRIS 1 690 000 kr. AVGIFT 2 598 kr/mån. EP 171 kWh. VISAS Sö 26/1 13.15-13.45. Må 27/1
18.45-19.15. Ekuddsvägen 3. NACKA Angelica Gedlund 08-556 184 33.

EKUDDEN 1 rok, 38 kvm

Balkong med sjöutsikt Nytt badrum & sovalkov Intill Sickla
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ACCEPTERAT PRIS 1 995 000 kr. AVGIFT 5 123 kr/mån. VISAS Sö 26/1 11.30-12.00. Må 27/1 17.30-18.00.
Frihetsvägen 5. NACKA Niklas Norlin 08-55618430.

EKTORP 3 rok, 76 kvm

Radhuskänsla Centralt läge Två uteplatser
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PRIS 1 995 000 kr. AVGIFT 3 594 kr/mån. EP 50 kWh.
Beckasinvägen 38. NACKA Caroline 08-556 184 43, Såld
innan visning - ring för mer information.

SALTÄNGEN 3 rok, 78 kvm
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PRIS 1 350 000 kr. AVGIFT 3 878 kr/mån.
VISAS Sö 26/1 12.00-12.30. Må 27/1 17.30-18.00.
Syrenparken 23, 55+. NACKA Angelica 08-556 184 33.

NACKA 2 ROK, 54 kvm
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NACKABUTIKEN NACKA FORUM, TORGHUSET HÖGST UPP, 08-716 17 00 VÄRMDÖBUTIKEN ODELBERGS VÄG 13 A, 08-570 365 00 WWW.SVENSKFAST.SE
*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING



Flytta med Länsförsäkringar

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

lansfast.se

Låt oss förbereda din försäljning innan det blir dags, så kortar du start-

sträckan. Ring eller mejla oss, så berättar vi mer om vad vi kan göra för  

att öka ditt försprång.    

Ovärderligt försprång. 
Utan extra kostnad.

ADRESS SICKLA ALLÉ 43, 2 TR BOAREA CA 91 M²

ENERGIPRESTANDA 147 KWH/M² ÅR

ACCEPTERAT PRIS 3 995 000 KR AVGIFT 5 307 KR/MÅN

VISAS SÖ 26/1 13.30-14.15, MÅ 27/1 17.00-17.30

MÄKLARE OLOF NORDSTRÖM TEL 070- 162 76 90

3:A NACKA - SICKLA ALLÉ
Väldisponerad lägenhet med rymlig balkong i söderläge och

sjöglimt över Sicklasjön. Modern och i gott skick. Nära till

Sickla köpkvarter och kommunikationer. Garageplats finns.

ADRESS EKUDDSVÄGEN 3, 6 TR BOAREA CA 38 M²/1.5 ROK

ENERGIPRESTANDA 163 KWH/M² ÅR

ACCEPTERAT PRIS 1 750 000 KR AVGIFT 2 598 KR/MÅN

VISAS SÖ 26/1 12.00-12.45, MÅ 27/1 17.00-17.30

MÄKLARE OLOF EDELSVÄRD TEL 0701-62 73 95

1.5:A NACKA - EKUDDEN
Renoverad lägenhet med utmärkt planlösning. Balkong i öster

med vidsträckt utsikt över Järla Sjö. Stambytt. Nära bad,

natur och Sickla Köpkvarter. Endast 10 min från Slussen.

ADRESS LANDÅVÄGEN 4, BV BOAREA CA 58 M² / 2.5 ROK

ENERGIPRESTANDA 186 KWH/M² ÅR

ACCEPTERAT PRIS 1 895 000 KR AVGIFT 3 165 KR/MÅN

VISAS SÖ 26/1 13.30-14.15, MÅ 27/1 18.15-18.45

MÄKLARE OLOF EDELSVÄRD TEL 0701-62 73 95

2.5:A NACKA - JARLABERG
Totalrenoverad lägenhet med exklusiva materialval. Inglasad

balkong. Stabil HSB förening med god ekonomi. Goda

kommunikationer till Slussen och naturnära läge.

ADRESS FINNBODA PARKVÄG 20D, 3TR BOAREA CA 94 M²

ENERGIPRESTANDA 128 KWH/M² ÅR

ACCEPTERAT PRIS 3 995 000 KR AVGIFT 4 980 KR/MÅN

VISAS SÖ 26/1 11.30-12.15, MÅ 27/1 18.00-18.30

MÄKLARE OLA NIKLASSON 076-7872485

4:A NACKA - FINNBODA HAMN
Välskött lägenhet i förening med lägst avgift i Finnboda. Tre

bra sovrum, två badrum, öppen planlösning samt balkong

med eftermiddagssol och sjöglimt. Garage och hiss i huset.

ADRESS FINNBODA PARKVÄG 16B BOAREA CA 83.5 M²

ENERGIPRESTANDA 106 KWH/M² ÅR

ACCEPTERAT PRIS 3 195 000 KR AVGIFT 4 947 KR/MÅN

VISAS SÖ 26/1 12.30-13.15, MÅ 27/1 19.00-19.30

MÄKLARE OLA NIKLASSON 076-7872485

3:A NACKA - FINNBODA HAMN
Välplanerad gavellägenhet i mycket gott skick. Balkong med

högt läge mot sydväst och många soltimmar. Omtyckt och

populärt område med gångavstånd i till söder.

ADRESS LJUSKÄRRSVÄGEN 13, VÅN 1/2

BOAREA CA 77.8 M² ENERGIPRESTANDA 140 KWH/M² ÅR

ACCEPTERAT PRIS 1 895 000 KR AVGIFT 4 613 KR/MÅN

VISAS SÖ 26/1 12.00-12.45, MÅ 27/1 18.00-18.30

MÄKLARE OLOF NORDSTRÖM TEL 070- 162 76 90

3:A SALTSJÖBADEN
Välplanerad och ljus genomgångslägenhet med renoverat kök,

fräscht badrum, två bra sovrum, rymligt vardagsrum och stor

altan i sydväst. Bredband, kabel-TV och el ingår i avgiften.

ADRESS SICKLA ALLÉ 31, 3TR, VÅN 3/4 BOAREA CA 47 M²

ENERGIPRESTANDA 145 KWH/M² ÅR

ACCEPTERAT PRIS 2 495 000 KR AVGIFT 3 505 KR/MÅN

VISAS SÖ 26/1 14.45-15.30, MÅ 27/1 19.00-19.30

MÄKLARE OLOF NORDSTRÖM TEL 070- 162 76 90

2:A NACKA - SICKLA ALLÉ
Underbart läge vid Sicklasjön. Inglasad balkong, helkaklat

badrum med tvättmaskin och torktumlare, öppen planlösning

mellan vardagsrum och sovrum. Garage i huset.





HG7.SE

Säljsuccé

 SNART DAGS FÖR INFLYTT
Nu är 60 % av bostäderna sålda i Allén och Orangeriet och vi närmar oss inflyttning. 

Men än finns stor variation av lägenhetstyper kvar. 

Allén i HG7 är utformad med New York-inspirerad industrialistisk karaktär. Bostäderna har balkong samt stora spröjsade 

fönsterpartier vilket gör dem både unika, ljusa och luftiga. I Orangeriet har alla bostäderna egna orangerier om 12-19 

kvm som kan användas som både uterum och balkong. Fönsterpartierna är från golv till tak vilket bidrar till extra ljus i 

bostäderna. 

Tillgängliga bostäder:

• 2 rok 64-78 kvm     • 3 rok 77-111 kvm     • 4 rok 95-107 kvm

Välkommen till HG7:s showroom, Hammarby Allé 34. Kommande visningar är onsdag 22 januari kl 17-19 och söndag 

26 januari kl 12-14. För mer information, besök hg7.se, alternativt kontakta ansvariga mäklare på 

hg7@alexanderwhite.se eller ring Maria Rockborn 0733 254 011 och Johan Lövgren 0707 966 441.



36 NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 21 JANUARI 2014

Möbler: 2 st sängar, 80 x 
200 m helt ny hel (160 x 200) 
madrass. 1 stor skinnsoffa, 
samt 2 stora fåtöljer, svarta, 
jättesköna. Soffbord och hög-
skåp med lådor i mörkt trä. 
1 snickarbänk, Annika 
070-298 99 78.

BORTSKÄNKESBORTSKÄNKES

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

Keramik/porslin B Friberg, 
Lisa Larson, Stig Lindberg, 
W Kåge mfl. Tavlor av kända 
konstnärer. Tel 08-747 81 23.

Önskar köpa vitt vitrinskåp 
med h: 150 cm. 
Tel 08-748 92 50.

KÖPESKÖPES

Katter söker nytt hem:
2 kattsystrar, 2.5 år. En lång-
hårig och en korthårig, gråa. 
De är steriliserade, märkta, 
jättetrygga. Van vid hund 
och barn. Vana att vara ute. 
Pga av mitt arbete så är de 
ensamma för mycket. Jag 
önskar helst att de kommer 
till samma ställe.
Annika 070-298 99 78.

Bortflugen vit Nymfparakit vid namn 

Tintin. Jättetam. Flög bort 13/1, 

kl 16.00 från Ektorp. Hittelön!  

Tel 0762-62 90 40.

DIVERSEDIVERSE

Prylmarknad

Information och frågor 
angående

PRIVATANNONSER: 
555 266 36.

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

Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

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

Ju fler bostäder 
man säljer, desto 
bättre blir man på 
det. Något att 
tänka på när du vill 
ha en fri värdering.

Så varför inte ringa 

Stockholms största mäklare? 

Accepterat pris 1 295 000 kr

Avgift 2 961:-/mån (inkl värme, va, kabel-TV,

bredband)

Boarea 45 kvm Vån 1 av 2

VisasSön26/113.15-13.45Mån27/118.00-18.30

Mäklare Daniel Eriksson 0733460222

1,5:a NACKA | Västra Orminge
Ormingeringen 13C

Accepterat pris 2 795 000 kr Avgift 4 603:-/mån (inkl värme, va, kabel-TV, bredband) Boarea 95 kvm

Energiprestanda 126 kWh/kvm år Visas Sön 26/1 13.00-13.30 Mån 27/1 18.30-19.00

Mäklare Katarina Sundin 0733-460 224

3:a NACKA | Alphyddan Alphyddevägen 39

Accepterat pris 1 695 000 kr

Avgift 2 469 inkl värme, va, kabel TV

Boarea 44 kvm Vån 3

Energiprestanda 128 kWh/kvm år

VisasSön26/112.00-12.30Mån27/117.30-18.00

Mäklare Katarina Sundin 0733-460 224

1:a NACKA | Sickla
Atlasvägen 19

Accepterat pris 1 250 000 kr

Avgift 1 344:-/mån

Boarea 28 kvm Vån 4 av 10 (Hiss)

VisasSön26/112.00-12.30Mån27/117.30-18.00

Mäklare Sandra Enåsen Due 0733460227

1:a NACKA | Ektorp
Edinsvägen 1, 4 tr

Väldisponerat och trivsamt gavelkedjehus med plan trädgårdtomt i sydvästläge. Närhet till skola,
daghem samt kommunikationer. Saltsjön inom promenadavstånd.

Accepterat pris 4 950 000 kr Rum 5 rum, varav 4 sovrum Boarea 129 kvm + 31 kvm Tomt 491 kvm

Byggt 1965 Visas Sön 26/1 12.00-12.45 Mån 27/1 17.30-18.15 Mäklare Lars Arvidsson 070-3205727

SALTSJÖ-BOO | Eknäs
Ottfjällsvägen 25

TRIVSAMT GAVELKEDJEHUS

Accepterat pris 1 990 000 kr Avgift 4 853:-/mån (inkl värme, VA, bredband) Boarea 70 kvm

Vån 2 av 4 (Hiss) Energiprestanda 114 kWh/kvm år Visas Sön 26/1 14.00-14.30 Mån 27/1 17.15-17.45

Mäklare Björn Ericsson 0708-712037

3:a VÄRMDÖ | Gustavsberg Farstadal Rekordvägen 5, 2 tr

SÄLJESSÄLJES
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Schneider & Co
www.schneiderco.se

Barnfamiljens drömvilla i Saltsjö-Boo 
Lugnt och privat läge i naturskön omgivning och 

badrocksavstånd till badsjön. Vacker villa i bästa skick 

byggd 2000 i lösvirke, med generösa utrymmen och 

en härlig känsla av ljus och rymd. Ljusa fina sällskaps-

utrymmen med stora fönsterpartier och öppen spis. 

Bost.yta ca 170 kvm. Varmgarage 40 kvm. Plan, skön 

trädgårdstomt med solvarmt söderläge 2.560 kvm. 

Adress: Tessinvägen 21. Pris: 6.690.000:- el. högstbj. 
Mäklare: Manfred Schneider, 0705-13 13 42, 715 91 31. 

Bobutik i Sickla Köpkvarter, ICA Kvantum-huset    ■   08-714 04 05   ■   info@sehem.se   ■   www.sehem.se 

3,5:A FINNTORP

3,5:A MED TREVLIG PLANLÖSNING MED BALKONG I SÖDER!
Vardagsrum, balkong, två sovrum med grönskande vy mot parken och med lite sjöglimt. 
Hemtrevligt och rymligt kök. Lgh används idag som 3 rok men är ursprungligen en 4 rok. 
Stambytt brf med fi n gård med grill. Bastu, gästrum i samma port som lgh. Nära till Finntorps 
affärer, bussar, Saltsjöbanan och Järla sjön.
■  Fredrik Jahns Gränd 4,  1 tr  ■  2 990 000 kr/Accepterat pris    ■  Avg. 4 096 kr/mån   ■  Boarea 91 kvm  
■ Söndag  26/1 kl. 14:30-15:30   Tisdag 28/1 kl. 17:30-18:00  ■  Fastighetsmäklare Karin Åhrmark

1:A EKUDDEN

TRIVSAM PLANLÖSNING MED SJÖUTSIKT OCH HÄRLIG BALKONG!
På vackert belägna Ekudden vid Järlasjöns glittrande vatten ligger denna fi na lägenhet. 
Lgh med moderna färgval, rymligt rum med gott om plats för soffa och säng. Fräscht stambytt 
duschrum. Brf med garage och grillplats. Nära till Sickla, Nacka Forum, bussar och Saltsjöbanan.

■  Ekuddsvägen 25, vån 3, hiss  ■  1 490 000 kr/Accepterat pris    ■ Avg. 2 158 kr/mån  ■ Boarea 34 kvm  

■  Söndag  26/1 kl. 11:30-12:30 Mån 27/1 kl. 17:00-17:30 ■  Fastighetsmäklare Kaarin Åhrmark

1:A FINNBERGET

TREVLIG PLANLÖSNING MED SOLIG BALKONG!
Välplanerad lägenhet högst upp i huset med rymligt rum och ljust kök. Härlig balkong sydöst 
med sjöglimt mot Ryssviken, Svindersviken samt med Globen och Hammarbybacken i fonden. 
Kaklat och stambytt och duschrum. Hiss, tvättstuga och grillplats fi nns. Lugnt grönskande 
område med närhet till Södermalm och Sickla.
■ Finnbergsvägen 54, vån 3, hiss.  ■  1 590 000 kr/Accepterat pris  ■ Avg. 2 263 kr/mån   ■ Boarea 38 kvm  

■ Söndag 26/1  kl. 13:00-14:00  Måndag 27/1 kl. 18:00-18:30  ■  Fastighetsmäklare Karin Åhrmark

HÖG CHARMFAKTOR I  VILLAIDYLL!
Välkomna till denna stora, genomgående, charmiga och mycket välplanerade lägenhet med stora 
rum och en balkong i soligt söderläge. Stambytt badrum med tvättmaskin & dusch, gott om för-
varingsutrymmen i garderober och klädkammare. Tvättstuga i huset och endast ca: 500 meter till
Saltsjöbanan.
■ Sturevägen 1 B, 1 tr       ■ 1 800 000 kr/Accepterat pris      ■  Avg. 3 678 kr/mån     ■  Boarea 76 kvm  

■ Söndag 26/1 kl. 12:00-13:00  Mån  27/1 kl. 17:00-17:30 ■  Fastighetsmäklare Tarja Radencrantz

3:A SALTSJÖBADEN/
IGELBODA

3,5:A ORMINGE

TOPPFIN, PÅKOSTAD MED INGLASAD BALKONG!
Stor, ljus, genomgående 3,5:a i toppskick! Drömkök med snickerier från Canadakök och 
arbetsbänkar i granit. Vardagsrum med utgång till inglasad balkong i optimalt västerläge. 
2 sovrum. Möblerbar hall. Klädkammare.Vackra ekgolv. Badrum samt separat Tvättstuga/
WC. Billiga p-platser & nära buss.
■ Ormingeringen 10 A, 1 tr  ■  1 950 000 kr/Accepterat pris  ■  Avg. 5 434 kr/mån   ■  Boarea 91 kvm
■ Söndag 26/1 kl. 13:45-14:45  Måndag  27/1 kl. 18:15-18:45 ■  Fastighetsmäklare Tarja Radencrantz

Sälja i Vår? 
Kontakta oss för en  kostnadsfri 
värdering  samt tips & råd inför 

en försäljning!
     F

ÖRBERED DIN FÖRSÄLJNING REDAN NU!



Få förtur med Ikano Förmån
Bli medlem i Ikano Förmån och få möjlighet att välja lägenhet först. Registrera 

dig idag på ikanobostad.se/ikanoforman och gör en intresseanmälan för Gustavsberg. 

Bo i skärgårdspärlan Gustavsberg

Bli medlem 
och få förtur!

Snart börjar vi sälja kvadratsmarta bostadsrätter i Gustavsberg. 
Området ska bli ett levande bostadskvarter i historisk miljö nära 
hamnen. Allt i ett unikt läge med 25 minuter till Slussen. 

Läs mer på ikanobostad.se/gustavsberg.

Ljuvligt belägen & härlig
balkong åt sydväst
Utgångspris 2.350.000 kr
Kvm 82.5 Avgift 5.920 kr
Visas Sön 26/1 15.00-15.45 &
mån 27/1 18.15-19.00
Värmdö Jenny Svensk
08-570 308 88

FARSTA SLOTTSVIK 4:A
DE LA GARDIES VÄG 21

Energiprestanda 74 kWh/m², år

Fräscht, högt läge, sjöutsikt,
ingen insyn, stort förråd.
Accepterat pris 1.995.000 kr
Kvm 50 Avgift 3.201 kr
Visas Tors 23/1 17.30-18.00
& sön 26/1 12.00-12.45
Nacka Ragnhild Sjöberg
08-716 25 00

JÄRLA SJÖ 2:A
FINGERÖRTSVÄGEN 10

Energiprestanda 116 kWh/m², år

Toppfräscht från -11, fritt
läge & bra planlösning!
Accepterat pris 1.450.000 kr
Kvm 32 Avgift 1.740 kr
Visas Sön 26/1 13.15-14.00 &
mån 27/1 17.30-18.00
Nacka Ragnhild Sjöberg
08-716 25 00

EKUDDEN 1:A
EKUDDSVÄGEN 10 E, 1 TR

Energideklaration ej utfärdad

Ring Jenny för mer
information 070-766 09 66
eller 08-574 103 33.

GUSTAVSBERG
MUNKMORA 
SKYTTEVÄGEN
1 ROK, HÖGT FINT LÄGE

Nyproducerad familjevilla
med havsnära läge. Stora
sällskapsytor & fem sovrum.
Accepterat pris 6.195.000 kr
Kvm 188
Visas Ring för privat visning
Nacka Kristin Andersson 
08-716 25 00

GUSTAVSVIK
GUSTAVSVIKSVÄGEN 18A

Energiprestanda 46 kWh/m², år

Perfekt första boende i gott
skick! Låg avgift!
Accepterat pris 1.225.000 kr
Kvm 37 Avgift 1.746 kr
Visas Sön 26/1 12.00-12.30 &
mån 27/1 17.30-18.00
Nacka  Johan Aspenberg
08-716 25 00

VÄSTRA ORMINGE 1:A
SKARPÖVÄGEN 15, 2TR

Energiprestanda 151 kWh/m², år

Unikt naturläge, totalarea
på 199 kvm, vacker interiör
Accepterat pris 3.395.000 kr
Visas Sön 26/1 11.30-12.30
Värmdö Jenny Svensk 
08-570 308 88

BARNVIK
HOVNORSBACKEN 12

Energideklaration beställd

Friköpt tomt, stor uteplats
mot allmänning m kvällssol

Accepterat pris 3.695.000 kr
Visas Sön 26/1 11.30-12.15 &
mån 27/1 18.45-19.15
Tyresö/Älta Samuel Norman
08-712 60 00

ÄLTA
HÖGMORAVÄGEN 52

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

Värmdö 08-570 308 88  Nacka 08-716 25 00  Tyresö 08-712 60 00

fastighetsmäklaren med nöjdare kunder=

FLER BOSTÄDER HITTAR DU PÅ husmanhagberg.se



VÄRMDÖ ÄLVSALA - TVÅ MYSIGA HUS I TOPPSKICK RENOVERADE 2010
Accepterat pris 2 895 000 KR BOAREA ca 63+36 KVM+loft golvyta ca 25 kvm ANTAL RUM 4 + 2 ROK BYGGÅR 1989
TOMT 2395 KVM ADRESS Nejlikev. 27 EP 63  kWh/m² år VISAS SÖN 26/1, 12.00-12.45 mäklare anna rust 0708 83 83 39

1:A NACKA FINNTORP - LÅG AVGIFT & INGLASAD BALKONG MED SOLIGT SÖDERLÄGE

accepterat  Pris 1 395 000 KR/BUD AVGIFT 1 527 KR BOAREA 21,5 KVM ADRESS Finntorpsvägen 12,4tr EP 144  kWh/m²
år VISAS SÖN 26/1, 12.30-13.15 OCH MÅN 27/1, 17.30-18.00  KONTOR NACKA 08-7184000  mäklare stina ericsson

Ljus och fin med låg avgift, högt fritt läge, stambytt helkaklat badrum, parkettgolv och härlig inglasad
balkong i soligt söderläge med milsvid utsikt mot bl.a. Kyrkviken och Sicklaområdet. Ca 5 min till city.

SKANDIAMÄKLARNA  NACKA/ VÄRMDÖ,  08-718 40 00/08-549 00 200

63  kEP . 27Nejlikevv.ADRESS 2395 KVM OMT T
ca 63+36 KVM+lAREA BO2 895 000 KR t pris teracepcA
SIÅ MYYSALA - TVVÅVSSAÄRMDÖ ÄLVVÄ

kW mäklare 45 12.00-, 12./1ÖN 26S VISAS /m² årWh3  k
AL RUM ANTa ca 25 kvmvyttaoft gollva 63+36 KVM+lo

VERADE 2010OPPSKICK RENOA HUS I TTOGGA

08 83 83 39anna rust 07mäklare 
1989GGÅR YB4 + 2 ROK AL RUM 

VERADE 2010

balkong i soligt söderläge med milsvid utsikt mot bl.a. Kyrkviken och Sicklaområdet. Ca 5 min till city.
Ljus och fin med låg avgift, högt fritt läge, stambytt helkaklat badrum, parkettgolv och härlig inglasad

15 OCH MÅN 27.13, 12.30-/1ÖN 26S VISAS år
GIFT VA/BUD 1 395 000 KRt  Pris teracepca

VG AORP - LÅCKA FINNTTO1:A NA

ÄCKA/ VVÄSKANDIAMÄKLARNA  NA

balkong i soligt söderläge med milsvid utsikt mot bl.a. Kyrkviken och Sicklaområdet. Ca 5 min till city.
Ljus och fin med låg avgift, högt fritt läge, stambytt helkaklat badrum, parkettgolv och härlig inglasad

184000  CKA 08-7NAOR ONTK00  .18.30-, 177./1277/
orpsvFinntADRESS ,5 KVM 12AREA BO1 527 KR GIFT 

ONG MEDAD BALKKOGIFT & INGLASSAVVG

9 00 20018 40 00/08-547,  08-ÄRMDÖ

balkong i soligt söderläge med milsvid utsikt mot bl.a. Kyrkviken och Sicklaområdet. Ca 5 min till city.
Ljus och fin med låg avgift, högt fritt läge, stambytt helkaklat badrum, parkettgolv och härlig inglasad

on stina ericssmäklare
/m²Wh144  kEP 4tr ägen 12,rpsvvä
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när du bokar en 
kostnadsfri värdering 
och Provuppvisning

före 31/3 2014. 
Värde 300:-

Älgö - Klubbvägen 8
Accepterat pris: 3 495 000 kr Boa: 87 m² Tomt: 1 650 m²
Visning: Ring för mer information

Mia Leijon 076 - 87 87 200

Lilla Björknäs - Emblavägen 14
Accepterat pris: 7 795 000 kr Yta: 275 m² Tomt: 2 596 m²
Visning: sön 26/1 kl 12:30-13:30, mån 27/1 kl 17:45-18:30
EP: 30 kWh/m²/år Mia Leijon 076 - 87 87 200

Schneider & Co
www.schneiderco.se

Eknäs i Saltsjö-Boo
Perfekt för barnfamiljen!

Gediget stenhus i utmärkt skick, med generösa utrym-

men och ett skyddat soligt läge nära till det mesta. 

Drygt 230 kvm. Upp till 6 sovrum. Fräscha badrum, 

bastu, härligt ljust kök, garage mm. Barnvänlig miljö 

med lugna promenader till skola, dagis och fritids-

aktiviteter. Mycket bra kommunikationer till Slussen. 

Pris: 5.950.000:- eller h-bjudande. Adress: Åsavägen 2. 

Ansv.mäklare: Manfred Schneider, 

0705-13 13 42, 715 91 31. 

www.berggrenco.se

MÖRTNÄS VÄRMDÖ

Sjönära BR i Mörtnäs - 3:a, möjlig 4:a!
Tillfälle att förvärva en sjönära bostadsrätt i vackra Mörtnäs på Värmdö. Topputrustad lägenhet med genomgående hög standard såsom ekparkett, påkostat kök och badrum. Lättskött och praktiskt boende för såväl gammal 

som ung. Här finns 80 lyxiga kvm och en härlig altan med kvällssol, nära hav, brygga och natur. Pris 3 450 000 kr Acceptpris Visas 26/1 kl 14,00-14,45 samt 27/1 kl 17,30-18,00 Mäklare Erik Garpenbeck 0707 300 500



HUR MÅR DIN ELINSTALLATION?
• Farlig?  • Barnsäker?  • Finns jordfelsbrytare?
Vi hjälper företag och privatpersoner med besiktning, kontroll av 

elinstallationer, energibesparing, reparationer, elsäkerhet och givetvis 

nyinstallationer. Tänk på barnen!

Allt inom 
el, tele och data!

070-458 27 94  073-651 81 31
pigges@telia.com

 EMTERFORS EL 
 Entreprenad AB
Vi utför alla slags 

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

ELINSTALLATIONERELINSTALLATIONER

Ska du bygga?
Vi bygger arkitektritade hus, utför om- och 
tillbyggnader mm. Titta in på vår hemsida:

www.byggmer.se

Badrumsrenovering
Allt inom badrum:

• Plattsättning • Golvvärme
• Rörändringar • Bastu
• Till- & ombyggnader
F-skatt och garantier.

Gedigna arbeten till bra pris!
ROT-avdrag

Ring 0708-31 39 12 
eller 0704-91 51 52

www.nyttbadrum.n.nu 

08-776 21 00 • 070-576 21 00

GARAGEPORTSPECIALISTEN HJÄLPER 
DIG ATT HITTA RÄTT GARAGEPORT

Tel 08-776 21 00 • 070-576 21 00

J Christensen AB

- Allt inom bygg 
- och våtrum 

Tel 0708-420 571

BYGGARE 

Din Lokala Byggare
Snickar-Allan

Om- och tillbyggnader,
grunder, stödmurar m.m
Allan 070-5945433

Referenser finns
F-skatt

LEIDVIKS MÅLERI
BYGG & KAKEL

• Rivning/Köksmontage
• Allt inom Bygg & Bad

Totalentreprenad 
www.leidviksbyggochkakel.se

Tel 070-445 10 02

 Nyproduk�on 
 Om & Tillbyggnad

 Kök & Bad mm
Tel Tomas 070766 23 42 

Peter 070766 23 43
Innehar fska�   •  Goda ref

Allfixeriet i Nacka 
Behöver du hantverkshjälp?

- Inga jobb är för små -
Jag monterar - lagar - snickrar 

målar - kaklar/plattsätter.

Tel 070-717 22 81

A. LUNDMARK 
MÅLERI & BYGG

Vi uför Badrumsrenoveringar,
till- och ombyggnationer 

samt måleriarbeten.
Även helentreprenad.

Vi innehar F-skattsedel
070-747 28 25

– IDÉSNICKARN –
Bygg • Idé & Inredning 

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

BYGGNADSARBETENBYGGNADSARBETEN

Yrke & Hantverk

L SANDSTRÖM EKONOMI

- Bokföring - Redovisning 
- Årsbokslut - Skatter 

- Rådgivning

Litet företag med personlig service 
och priser som matchar Ert behov.

Telefon 073-565 22 30 
Mail: lsekonomi@live.com

REDOVISNINGSBYRÅREDOVISNINGSBYRÅ

Jag finns i Nacka och ger support på

MAC & PC, MJUKVAROR, NÄTVERK, ROUTRAR, 
BRANDVÄGGAR, BACKUPER, NYINSTALLATIONER
0733-584010 info@danielhoijer.se www.kreativitsupport.se

KREATIV 
IT-SUPPORT*

Datareparationer/Återställning
Internet/Nätverksinstallationer
Hembesök

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

ITIT

Healing, Reading 
tidigare liv m.m.

Kontakta ditt certifierade 
medium Crister Widengren, 

070-8358201
www.cristerheladig.com

Hästar och smådjur

Leg. veterinär Eva Norén
0729- 74 70 65 

www.veterinarbilen.com
Jour kvällar och helger.

DIVERSEDIVERSE

RedovisningsKonsult
Nacka & Värmdö

Bra - Effektiv - Trevlig
070 600 4041

www.acca-redovisning.se

Tel 08-574 117 50 www.bravolins.se

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

BOKFÖRINGBOKFÖRING

Advokat Håkan Ullberg -  av 

Arvs-, bodelnings- och testamentsrätt. Boutredningar. Lång erfarenhet.

Tel 58 400 300, 070-624 49 99. Odelbergs väg 9B, Gustavsberg.

ADVOKATFIRMAN ÅLHED AB
Allmän praktik – Affärsjuridik  Fri telefonrådgivning

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

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

www.advokatbyraerna.nuADVOKATERADVOKATER

ADVOKATERADVOKATER

Tjänster & Service

HÅRMINERALANALYS 
VATTENANALYS

Ingegerd Rosborg
Tekn Dr i kemi och näringsterapeut

Vikstens Backe 2, Värmdö
www.mineralbalancedwater.com

070-8802891

TERAPEUTERTERAPEUTER

SICKLA 
TAND-

AKUTEN
Atlasvägen 37 B
Tel 716 40 81

Helg- och kvällsöppet.
Fri barntandvård.

Ansl. till Försäkringskassan.

Vi tar emot nya,
akuta och

tandvårdsrädda
patienter.

Även implantatbehandling.
Kvällsöppet. Fri barntandvård.

TANDLÄKARETANDLÄKARE

Psykologkonsult
Barn, Vuxna & Företag.

Enskede olof.rehn@igloo.se

www.igloo.se

PSYKOLOGERPSYKOLOGER

Specialister

NYA INDUSTRILOKALER I SALTSJÖ-BOO
54 st nybyggda i betong. Stenhuggarvägen 2-4.

21 2 st på 160 kvm och 36 2 st på 130 kvm.
4 m i takhöjd. Dusch, Wc samt kök på övervåning.

Samtliga lokaler går att koppla ihop.
895 kr+moms/kvadratmeter inklusive grundvärme.

För mer info ring eller gå in på vår hemsida 
www.consale.com

Boka Fastigheter

x x

VERKSTAD-LAGERLOKALER
i Mölnviks industri- och köpcenter uthyres. 
38-100 m2, i markplan med stora garageportar 
från 825 kr/m2 mån + moms.
KL Förvaltning AB
08-643 13 22, 070-543 64 22  klforvaltning@gmail.com

UNIHOME
08-747 78 90  

LAGER, KONTOR, BUTIK 
50-6000 kvm, fr 500:-/kvm

Kontakt: johanna@unihome.se   
0735-43 13 28

KONTOR VID SALTSJÖBADENS BÄSTA LÄGE

Flexibla kontor i olika storlekar. Neglinge
Center är beläget i en underbar miljö med
attraktivt strandläge. Lediga kontor 10-100 m2, 
Vikingav 17 A-F. Kontakt: Nytorget Fastigheter AB 

08-640 08 00, info@nytorget.se  

Kontorslokaler 
uthyres
12-248 kvm 

Idrottsvägen 4

matts@LDcity.se

Kontor uthyres 
i Solsidan

Slipp bilköerna & spar tid, 
10-250 kvm.

08-717 01 01

UTHYRESUTHYRES

4260:-+ moms 
för 12 veckor

kostar denna annons.
Tel 555 266 10

Företagens Marknad

VISNINGARLör & sön 25-26 jan kl. 11-16  
Villa Arholma

Nybygget 101, Arlandastad 
08-55 55 42 83, 070-220 61 20

Sön 26 jan kl. 12-12.30 Tomtvisning
Torsby Solstig 1, Värmdö 
08-55 55 42 83

Sön 26 jan kl. 13.30-14.00 Tomtvisning
Barkvägen 6, Vendelsö, Haninge 
08-55 55 42 83

Sön 26 jan kl. 13-15  Villa Anneberg
Lahällsvägen 14, Täby
08-55 55 42 81

Sön 26 jan kl. 13-15  Villa Brantevik
Lavretsvägen 57, Tumba

08-55 55 42 82

Ny katalog “7 nya hus”

a-hus.se

Boende sökes!
Lägenhet eller del i villa  
sökes av rökfri och skötsam
man på 49 år. Jag har bra  
referenser och arbetar som
chef på ett mediaföretag i 
Stockholm. Ring Klas  
070-9116813 eller maila  
klas@mediafabriken.se

ÖNSKAS HYRAÖNSKAS HYRA

UTHYRES

Södra Lännersta exkl.våning
140 kvm med sjöutsikt

3 sovrum, 2 sällskapsrum
2 exkl. badrum, bastu

Schneider & Co
schneider.co@telia.com 
0705-131342, 7159131

UTHYRESUTHYRES

Information och frågor angående
PRIVATANNONSER: 555 266 36.

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

• Inköp/Matlagning/Ledsagning
• Montering av möbler
• Flytt/Bortforsling (ej RUT/ROT)
• Data/IT(ej RUT/ROT)

Vi hjälper dig med nästan allt

RING 08-642 20 30
www.seniorbemanning.net

RUT & ROT med seniorer!

• Trädgårdsskötsel/Gräsklippning
Rensning av rabatter

• Hantverkare/Snickeri/Elarbeten
• Städning/Fönsterputs

(ej RUT/ROT)
(ej RUT/ROT)

Helsvenskt byggföretag svensk 
kvalite med svenska priser.

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

BRUAB
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KUNGÖRELSE

Utställning av detaljplan för Östra Mörtnäs 

(del av Mörtnäs 1:12 m fl), Värmdö kommun

Förslag till detaljplan för Östra Mörtnäs (del av 

Mörtnäs 1:12 m fl) i Värmdö kommun ställs ut 

under perioden 2014-01-21  –  2014-02-10. 

Planområdet är beläget i den Östra delen av Mörtnäs 
mellan Gustavsberg och Hemmesta. Planområdet gränsar 
i väster och i norr till befintlig småhusbebyggelse och i 
öster till Torsbyfjärden och ligger strax norr om väg 222
Syftet med planen är att tillskapa område för bostäder 
och område för skola/vård. Planförslaget möjliggör 115 
bostäder, varav 72 lägenheter i flerbostadshus och 43 
småhus (parhus, kedjehus och friliggande enbostadshus). 
En fartygsbrygga och bryggor för småbåtar planeras vid 
stranden.

Detaljplaneförslaget är i överensstämmelse med över-
siktsplanen för Värmdö kommun 2012-2030 som antogs 
av kommunfullmäktige 2011-12-18.

Mark som enligt förslaget föreslås tas i anspråk för allmän 
plats: del av Mörtnäs 1:42, 1:68 och 1:12.

Utställningslokal: 
Kommuntorget, Skogsbovägen 9-11 Gustavsberg  
Öppet: mån - ons 08.00-17.00, tors 08.00-19.00,
fre 08.00-17.00. 

Planhandlingarna finns även på kommunens hemsida 
under länken http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/
kommunensplanarbete/detaljplanering/pagaendede-
taljplanering

Eventuella synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 
2014-02-11. Ange diarienumret 04KS/0264. Synpunkter 
kan skickas till varmdo.samhallsbygg@varmdo.se eller 
till Samhällsbyggnadskontoret, Planenheten, Värmdö 
kommun, 134 81 Gustavsberg.

Den som inte senast under utställningstiden framfört 
skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare över-
klaga beslut att anta detaljplanen.

Frågor om detaljplanen besvaras av Kristina Adolfsson 
och Anna Enberg, telefon via växeln 08-570 470 00.

Kungörelse

Badrumsrenoveringar - Allt inom vvs - Totalentreprenad
Anlita ett företag som är etablerat sen -91

Kostnadsfri offert.
  070-761 51 72, 070-761 51 82. jtsror@gmail.com

JT ś Rörservice AB

CB RÖR - VET HUR MAN GÖR
Utför det mesta inom VVS, Värme och Enskilt vatten.
Besöksadress: Skärgårdsvägen 157, Värmdö.   www.cbror.se

073-999 22 12

Service • Reparation • Nyinstallation • Avloppsrensning
Mobiltfn 070-713 71 17

Fax 570 199 95

Hästkroken 19, 139 36 Värmdö

  08-7730075, 0
www.ostmanror.se 

08-599 983 20VVS ARBETENVVS ARBETEN

VVS ARBETENVVS ARBETEN

AMILON 
TRANSPORT AB  

Tel 0727-122 344

LAGER & MAGASIN
Flyttningar

OT Flytt & Lagertjänst AB
Tel 070-568 80 80, 

715 86 36

TRANSPORTERTRANSPORTER

VEM SKOTTAR TILL ER I ÅR? 

Vi hjälper er med maskinell snöröjning och 

handskottning. Även fastighetsskötsel och 

trädgårdskötsel m.m. 

Med abonnemang, allt efter era önskemål. 

Även BRF och fastighetsbolag mm är 

välkomna att höra av sig.

RING FÖR ETT KOSTNADSFRITT HEMBESÖK
Kennet Nilsson 0735-323 933, kennet_forvaltning@hotmail.com

Vi ombesörjer 
RUT-avdrag

50%

Vi hjälper er med maskinell snöröjning och 
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BERGSPRÄNGNING 
MATJORD & MARKARBETEN

Kjell Jinneby Allservice AB
070-657 83 24

     Allt inom:

   Schakt & markarbeten

   Schaktning

   Tomtplanering

   VA-arbeten

   Sprängning

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

ECO GRÄV AB

Rot-avdrag   Försäkringar   F-skatt

info@ecograv.se         ecograv.se

TRÄDPLOCKAREN
I STOCKHOLM

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

Trädfällning
Saltsjö-Boo

Tel 715 39 35, 
0736-24 26 02

www.anund.nu
• Plogning • Skottning 
• Stubbfräsning • Grävning
• Bergssprängning utan besiktning

070-778 28 18

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

tomtplanering, LPS. Minigrävare. Snöröjning.

Kent Forslin
GRÄV & SCHAKT AB

TOMTARBETENTOMTARBETEN

Hansson & Larsson

TAK & PLÅT AB
08-734 92 79

Alla slags plåtarbeten.
Fri offert. Fasta priser.  

F-skatt och Ansvarsförsäkring

CHRISTIAN
073-962 56 76

NIKLAS
070-446 21 61

FASTA 
OCH BRA 
PRISER!

SVENSK TAK & FASADTEKNIK
0766-50 83 64

wwwwww..ssvv ttaakk .. ssee

Dags att se över taket
Takrenoveringar
Takomläggningar
Taksäkerhet
Snöskottning

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

TAKARBETENTAKARBETEN

TAKARBETENTAKARBETEN

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

08-715 87 18 • 070-813 76 47

Håller rent i Nacka!

Värmdö Städ & Fix
Städ, fönsterputs,
flyttstädning mm.

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

STÄDNINGSTÄDNING

nvp.se

PERSIENNER
Markiser Fönstertätning

Reparationer

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

Persienner, Markiser mm

Er leverantör i
Värmdö / Nacka
57140525

www.arnesmarkis.nu

Kvalitet till LÅGPRIS

LÖVHAMRAKOMPANIET

Markiser & Persienner 3 års garanti 
• Svensk tillverkning • Hög kvalitet
570 165 50, 070-6746840 Ingarö

www.varmdomarkiser.se

PERSIENNERPERSIENNER

FULA KÖKSLUCKOR?
Vi lackerar dina 

köksluckor, lådor och 
dörrar i valfri kulör. 

Högklassiga jobb. 
Bra priser. 

Transport finns.
Du kan betala med kort.

LACKAT & KLART AB
Gjutarvägen 5 - Saltsjö-Boo

Filial: 
Brännkyrkagatan 95

TEL 718 26 50
www.lackatoklart.se

Innehar F-skattsedel

Utför allt inom måleri.
Fritt hembesök & offert.

Ring 0708-701931
www.ormingemaleri.com

Orminge Måleri AB

Medlem i SMS
Kostnadsfri offert. Innehar F-skattsedel

070-735 31 70

Mörtnäs Måleri

Björn Pettersson
Målerifirma

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

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

Värmdöviks Måleri

Ring oss för fri offert 
070-743 00 30

Medlem i SMS

MÅLNINGMÅLNING

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

Kostnadsfri offert.
Tel 08-667 67 85 • Mobil 0733-11 97 51 • Fax 08-667 01 57
E-post: info@tatarna.se • www.tatarna.se

BYGGLUDDE
ALLT INOM PUTS & MURNING

Skorstenstätning 
Braskaminer

070-775 45 04
08-571 546 17

ALLT INOM ELDSTÄDER
Kostnadsfri besiktning. 

Kontakta gärna oss! 
Tel 070-697 28 48 

www.skorstenskungen.se

MURAREMURARE

Allt inom mattläggning

• Linoleum • Våtrum
• Textil • Parkett
GVK-behörighet. F-skattsedel

Tel 0704-44 42 23

TT Golv

Ulf Mårtenssons Golv

Specialitet golvslipning 

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

GOLVGOLV

Välgjorda 
arbeten utföres

Telefon 08-645 47 90
Vi tillämpar ROT-avdrag

FÖNSTERPUTSFÖNSTERPUTS

CONTAINERS
Uthyrning och försäljning.

Kyl/Frys/Förrådscontainers.
www.consale.com

08-571 621 20

CONTAINERCONTAINER
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 TISDAG 21/1

6.00 Rapport. 
6.05 Regionala nyhe-
ter i sammandrag. 
6.25 Gomorron Sverige. 
10.00 Fråga doktorn. (R) 
10.45 Medicin med Mosley. (R) 
11.35 Familjehemligheter. (R) 
12.30 Kortfi lm: Mellan rum. 
12.40 Guldbaggen 2014. (R) 
14.40 Främlingen från skyn. 
16.00 Gomorron Sverige samman-
drag. 
16.30 Återfl yttarna. 
17.00 Vid lägerelden. 
17.30 Sverige idag. 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 
18.10 Regionala nyheter. 
18.15 Go’kväll. 
19.00 Kulturnyheterna. 
19.15 Regionala nyheter. 
19.30 Rapport. 
20.00 Trädgårdskampen. 
21.00 Veckans brott. 
22.00 Expedition till världens ände. 
23.30 Rapport. 
23.35 8 Mile. 
1.20–1.35 Kulturnyheterna. 
4.50 Sverige idag. (R) 
5.15–6.00 Go’kväll. (R)  
Nattsändningar.

8.10 Andra världs-
kriget sista soldater. 
9.00 SVT Forum. 
16.20 Vetenskapens värld. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Andra världskriget sista soldater.
18.50 Agnete från Skårvågen. (R) 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 20 minuter. 
20.00 Min sanning: Thommy Berggren.
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.15 Girls. 
22.45 Soffsurfarna. (R) 
23.15 Mozart och klarinetten som 
försvann. (R) 
0.15 Sápmi sessions. (R) 
0.45–4.55 Nyheter. 
Nattsändningar.

6.00 Top model. (R) 
6.55 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.25 Lyxfällan. (R) 
9.20 Våra bästa år. 
10.10 The real housewives of Atlanta. 
11.05 The real housewives of Miami. 
12.05 Masterchef USA. (R) 
13.00 Project runway. 
14.00 Lyxfällan. 
15.00 Top model. 
16.00 The real housewives of Miami. 
17.00 How I met your mother. 
18.00 Masterchef USA. 
19.00 Project runway. 
20.00 Djurens hjältar. 
21.00 Eat, drink, love. 
22.00 Paradise hotel. 
23.00 Sex and the city. 
0.15 Navy CIS. 
1.10–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Efter tio. 
11.40 Sveriges skönaste 
gårdar. (R) 
12.10 Hem till gården. 
13.10 Holby city. 
14.25 The good wife. (R) 
15.25 Farmen. (R) 
15.55 Jamies Amerika. 
16.55 Äntligen hemma. (R) 
17.55 112 – på liv och död. (R) 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheterna. 
19.15 Lokala nyheter. 
19.20 Vädret. 
19.30 Farmen. 
20.00 Bygglov. 
21.00 En resa för livet. 
22.00 Nyheterna. 
23.00 Farmen. (R) 
23.30 New girl. 
0.00 Elementary. (R) 
0.55–1.55 House. (R) 
2.35–4.45 Nattsändningar.

6.00 Frasier. 
6.25 Kära Susan. 
6.50 Real housewives of 
New York. (R) 
7.45–8.35 Gordon’s kit-
chen nightmares. (R) 
8.55 Grey’s anatomy. (R) 
9.50 Private practice. 
10.45 Sjunde himlen. 
11.40 Real housewives of New York. 
12.40 Ellen DeGeneres show. 
13.35 Vänner. (R) 
14.35 Familjen Kardashian. 
15.05 Biggest loser. 
16.05 Gordon’s kitchen nightmares. 
17.05 Grey’s anatomy. 
18.00 Suburgatory. 
18.30 Vänner. 
19.30 The Big bang theory. 
20.00 Hart of Dixie. 
21.00 The Big bang theory. 
22.00 Mike & Molly. 
22.25 The middle. 
22.55 The Big bang theory. (R) 
23.25 2 1/2 män. 
23.50 CSI. 
0.50 Criminal minds. 
1.45–6.00 Nattsändningar.

 ONSDAG 22/1

6.00 Rapport. 
6.05 Regionala nyhe-
ter i sammandrag. 
6.25 Gomorron Sverige. 
10.00 Go’kväll. (R) 
10.45 Sverige. (R) 
11.15 Kvinnor kör skottkärra. 
11.25 Trädgårdskampen. (R) 
12.25 Så ska det låta. (R) 
13.25 Stjärnorna på slottet. (R) 
14.25 The damned United. 
16.00 Gomorron Sverige sammandrag.
16.30 Ut på tur – upptäck Norge. 
17.30 Sverige idag. 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 
18.10 Regionala nyheter. 
18.15 Go’kväll. 
19.00 Kulturnyheterna. 
19.15 Regionala nyheter. 
19.30 Rapport. 
20.00 Uppdrag granskning. 
21.00 Jills veranda, Nashville. 
22.00 Idrottens himmel och helvete. 
22.30 Yrkesmästarna. 
23.00 Tänk till med Dewide. 
23.15 Rapport. 
23.20 Sherlock. (R) 
0.50 Trädgårdskampen. (R) 
1.50–2.05 Kulturnyheterna. 
4.50 Sverige idag. (R) 
5.15–6.00 Nattsändningar.

8.10 Andra världs-
kriget sista soldater.  
9.00 SVT Forum. 
16.20 Min sanning: Thommy Berggren.
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Andra världskriget sista soldater.
18.50 Ambulansbåten. (R) 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 20 minuter. 
20.00 MiffoTV talkshow. 
20.30 Fashion. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.15 Den enda vägen västerut. 
22.40 Nyfi ken på partiledaren. (R) 
23.40 Varför inte? – arkitekterna som 
tänker nytt. (R) 
0.35–5.00 Nyheter. Nattsändningar.

6.00 Top model. (R) 
6.55 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.25 Lyxfällan. (R) 
9.20 Våra bästa år. 
10.10 The real housewives of Atlanta. 
11.05 The real housewives of Miami. 
12.05 Masterchef USA. 
13.00 Project runway. 
14.00 Lyxfällan. 
15.00 Top model. 
16.00 The real housewives of Miami. 
17.00 How I met your mother. 
18.00 Masterchef USA. 
19.00 Project runway. 
20.00 Drömmen om Sotji. 
21.00 Efterlyst. 
22.00 Paradise hotel. 
23.00 Sex and the city. 
0.15 Navy CIS. 
1.10–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Efter tio. 
11.40 Sveriges skönaste 
gårdar. (R) 
12.10 Hem till gården. 
13.10 Holby city. 
14.25 The good wife. (R) 
15.25 Farmen. (R) 
15.50 How clean is your house. (R) 
16.55 Äntligen hemma. (R) 
17.50 112 – på liv och död. (R) 
18.25 Lotto, Joker och Drömvinsten. 
18.35 112 – på liv och död, forts. (R) 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheterna. 
19.30 Farmen. 
20.00 Sveriges mästerkock. 
21.00 Mia på Grötö. 
22.00 Nyheterna. 
23.00 Farmen. (R) 
23.30 New girl. 
0.00 Elementary. (R) 
0.55–1.55 House. (R) 
2.35–4.45 Nattsändningar.

6.00 Frasier. 
6.25 Kära Susan. 
6.50 Real housewives of 
New York. (R) 
7.45–8.35 Gordon’s kit-
chen nightmares. (R) 
9.00 Grey’s anatomy. (R) 
9.55 Private practice. 
10.50 Sjunde himlen. 
11.45 Real housewives of New York. 
12.45 Ellen DeGeneres show. 
13.40 Vänner. (R) 
14.40 Familjen Kardashian. 
15.10 Biggest loser. 
16.05 Gordon’s kitchen nightmares. 
17.05 Grey’s anatomy. 
18.00 Suburgatory. 
18.30 Vänner. 
19.30 The Big bang theory. 
20.00 Tunnelbanan. 
21.00 Castle. 
21.55 Scandal. 
22.55 The Big bang theory. (R) 
23.20 2 1/2 män. 
23.50 CSI. 
0.45 Criminal minds. 
1.45 White collar. 
2.40–6.00 Nattsändningar.

 TORSDAG 23/1

6.00 Rapport. 
6.05 Regionala nyhe-
ter i sammandrag. 
6.25 Gomorron Sverige. 
10.00 Go’kväll. (R) 
10.45 Ut på tur – upptäck Norge. (R) 
11.45 Vid lägerelden. (R) 
12.15 Uppdrag granskning. (R) 
13.15 Jills veranda, Nashville. (R) 
14.15 Expedition till världens ände. 
15.45 Anslagstavlan. 
15.50 Gomorron Sverige sammandrag.
16.20 Minnenas television: Stors-
mugglare i skärgården. (R) 
17.30 Sverige idag. 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 
18.10 Regionala nyheter. 
18.15 Go’kväll. 
19.00 Kulturnyheterna. 
19.15 Regionala nyheter. 
19.30 Rapport. 
20.00 Antikrundan. 
21.00 Fittstim – min kamp. 
22.00 Debatt. 
22.45 Undercover boss. 
23.30 Rapport. 
23.35 Veckans brott. (R) 
0.35–6.00 Nattsändningar.

8.10 Andra världs-
kriget sista soldater.  
9.00 SVT Forum. 
15.00 Rapport.
15.02 SVT Forum
16.00 Rapport
16.05 SVT Forum
16.20 Via Sverige. (R) 
16.35 Agenda. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Andra världskriget sista soldater.
18.50 Bakom kulisserna i Vige-
landsparken. (R) 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 20 minuter. 
20.00 Vita bussar och svarta makter. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.10 Hockeykväll. 
22.45 Kvinnor utan män. 
0.25–5.00 Nyheter. Nattsändningar.

6.00 Top model. (R) 
6.55 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.25 Lyxfällan. (R) 
9.20 Våra bästa år. 
10.10 The real housewives of Atlanta. 
11.05 The real housewives of Miami. 
12.05 Masterchef USA. 
13.00 Project runway. 
14.00 Lyxfällan. 
15.00 Top model. 
16.00 The real housewives of Miami. 
17.00 How I met your mother. 
18.00 Masterchef USA. 
19.00 Project runway. 
20.00 Patrik möter. 
21.00 Revenge. 
23.00 Sex and the city. 
0.15 Navy CIS. 
1.10 The mentalist. 
2.05 How I met your mother. (R) 
2.55 Whitney. 
3.20–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Efter tio. 
11.40 Sveriges skönaste 
gårdar. (R) 
12.10 Hem till gården. 
13.10 Holby city. 
14.25 The good wife. (R) 
15.25 Farmen. (R) 
15.50 How clean is your house. (R) 
16.55 Äntligen hemma. (R) 
17.55 112 – på liv och död. (R) 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheterna. 
19.30 Farmen. 
20.00 Tre dygn med nanny. 
21.00 Djurskyddsinspektörerna. 
22.00 Nyheterna. 
23.00 Farmen. (R) 
23.30 New girl. 
0.00 Elementary. (R) 
0.55–1.55 House. (R) 
2.35–4.45 Nattsändningar.

6.00 Frasier. 
6.25 Kära Susan. 
6.50 Real housewives of 
New York. (R) 
7.45–8.35 Gordon’s kit-
chen nightmares. (R) 
8.55 Grey’s anatomy. (R) 
9.50 Private practice. 
10.45 Sjunde himlen. 
11.40 Real housewives of New York. 
12.40 Ellen DeGeneres show. 
13.35 Vänner. (R) 
14.35 Familjen Kardashian. 
15.05 Biggest loser. 
16.05 Gordon’s kitchen nightmares. 
17.05 Grey’s anatomy. 
18.00 Suburgatory. 
18.30 Vänner. 
19.30 The Big bang theory. 
20.00 Nybyggarna. 
21.00 En clown till kaffet. 
22.00 Person of interest. 
23.00 The Big bang theory. (R) 
23.25 2 1/2 män. 
23.55 CSI. 
0.55 Criminal minds. 
1.50 Malibu’s most wanted. 
3.20–6.00 Nattsändningar.

FREDAG 24/1

6.00 Rapport. 
6.05 Regionala nyhe-
ter i sammandrag. 
6.25 Gomorron Sverige. 
10.00 Go’kväll. (R) 
10.45 Återfl yttarna. (R) 
11.15 Oväntat besök? (R) 
11.20 Alpint. Herrarnas superkombi-
nation, första åket. 
12.40 Debatt. (R) 
13.25 Minnenas television: Stors-
mugglare i skärgården. (R) 
14.35 I Edens lustgård.
14.50 Antikrundan.
15.50 Det ljuva livet i Alaska.
16.35 Alpint. Herrarnas superkombi-
nation, andra åket. 
17.45 Snö – ur det vita man minns.
17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 
18.10 Regionala nyheter. 
18.15 Go’kväll. 
19.00 Kulturnyheterna. 
19.15 Regionala nyheter. 
19.30 Rapport. 
20.00 På spåret. 
21.00 Skavlan. 
22.00 Ironside. 
22.45 Suits. (R) 
23.30 Rapport. 
23.35 Medicin med Mosley. (R) 
0.25 Antikrundan. (R) 
1.25–1.40 Kulturnyheterna. 
5.15–6.00 Nattsändningar.

8.10 Andra världs-
kriget sista soldater. 
9.00 SVT Forum. 
16.45 Hockeykväll. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Andra världskriget sista soldater.
18.50 Svart kärlek. (R) 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 20 minuter. 
20.00 Ryssen kommer: Hollywoods 
häxjakt. 
20.55 K-märkta ord. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.15 Varats olidliga lätthet. 
1.00–5.00 Nyheter. Nattsändningar.

6.00 Top model. (R) 
6.55 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.25 Lyxfällan. (R) 
9.20 Våra bästa år. 
10.10 The real housewives of Atlanta. 
11.05 The real housewives of Miami. 
12.05 Masterchef USA. 
13.00 Project runway. 
14.00 Lyxfällan. 
15.00 Top model. 
16.00 The real housewives of Miami. 
17.00 How I met your mother. 
18.00 Djurens hjältar. (R) 
19.00 Lyxfällan: Hur gick det sen? 
20.00 Junior masterchef USA. 
22.00 Twister. 
0.15 Paradise hotel. (R) 
3.00 Bag of bones. 
4.20 Jims värld. (R) 
4.45–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Efter tio. 
11.40 Sveriges skönaste 
gårdar. (R) 
12.10 Hem till gården. 
13.10 Holby city. 
14.25 The good wife. (R) 
15.25 Farmen. (R) 
15.50 How clean is your house. (R) 
16.55 Äntligen hemma. (R) 
17.50 V75 klubben. 
18.00 112 – på liv och död. (R) 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheterna. 
19.15 Lokala nyheter. 
19.20 Vädret. 
19.30 Postkodmiljonären. 
20.00 Fångarna på fortet. 
21.30 The day after tomorrow. 
22.00 Nyheterna. 
22.05 Vädret. 
22.15 The day after tomorrow, forts. 
0.05 True lies. 
3.00–4.45 Nattsändningar.

6.00 Frasier. 
6.25 Kära Susan. 
6.50 Real housewives of 
New York. (R) 
7.45–8.35 Gordon’s kit-
chen nightmares. (R) 
8.55 Grey’s anatomy. (R) 
9.50 Private practice. 
10.45 Sjunde himlen. 
11.40 Real housewives of New York. 
12.40 Ellen DeGeneres show. 
13.35 Vänner. (R) 
14.35 Familjen Kardashian. 
15.05 Biggest loser. 
16.05 Gordon’s kitchen nightmares. 
17.05 Grey’s anatomy. 
18.00 Suburgatory. 
18.30 Rules of engagement. 
19.00 En clown till kaffet. (R) 
20.00 America’s funniest home videos.
21.00 The Big bang theory. 
22.00 Cinderella man. 
0.50 Castle. (R) 
1.50 Rude tube. 
2.55 The listener. 
3.40 Ball boys. 
4.05 OC. 
4.50–6.00 Nattsändningar.

 LÖRDAG 25/1

6.00 Fråga doktorn. 
6.45 Sverige. (R) 
7.15 Debatt. (R) 
8.00 Uppdrag granskning. (R) 
9.00 Vinterstudion. 
17.50 Helgmålsringning. 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 
18.15 Go’kväll. 
19.00 Sverige. 
19.30 Rapport. 
19.45 Sportnytt. 
20.00 Stjärnorna på slottet. 
21.00 Dancing on the edge. 
22.30 Vinnande novellfi lm 2014. 
23.00 Rapport. 
23.05 Till Gillian på hennes 37-års dag.
0.35–1.20 Ironside. (R) 
5.05 Go’kväll. (R) 
5.50–6.50 Nattsändningar.

5.00–5.55 Nyheter. 
8.10 Andra världs-
kriget sista soldater. 
9.00 Rapport. 
9.03 Agenda. (R) 
9.50 Det söta livet. (R) 
10.00 Rapport. 
10.03 Soffsurfarna. (R) 
10.30 20 minuter. (R) 
11.00 Rapport. 
11.05 20 minuter. (R) 
12.05 Rapport. 
12.10 20 minuter. (R) 
13.10 Anslagstavlan. 
13.15 Vetenskapens värld. (R) 
14.15 Nyfi ken på partiledaren. (R) 
15.15 Ryssen kommer: Hollywoods 
häxjakt. (R) 
16.10 Rapport. 
16.15 Fashion. (R) 
16.45 Vita bussar och svarta makter. 
17.45 Sápmi sessions. (R) 
18.15 Atlantis. 
19.00 Dvoraks cellokonsert med Ja-
kob Koranyi. 
19.45 Så unplugged. (R) 
20.00 Juan Diego Flórez i Comte Ory. 
22.25 Luck. 
23.20 Angry boys. 
23.50 Girls. (R) 
0.20 Soffsurfarna. (R) 
0.50–5.00 Nattsändningar.

6.00 Nanny. 
6.30 Alla älskar Raymond. (R) 
7.00 Jims värld. (R) 
9.00 World according to Paris.
11.00 How I met your mot-
her. (R) 
12.00 Wedding band. 
14.00 Morden i Midsomer. 
18.00 Drömmen om Sotji. (R) 
19.00 Patrik möter. (R) 
20.00 50 fi rst dates. 
22.00 Mauro & Pluras tågluff. 
23.00 American gangster. 
2.10 Angel of Death. 
3.25 Bag of bones. 
4.50–6.00 Nattsändningar.

6.00–7.58 Barnpro-
gram. 
6.00 Bananer i pyjamas. 
6.10 Svamp-Bob Fyr-
kant. (R) 
6.25 Scooby-Doo. (R) 
6.45 The looney tunes show. (R) 
7.10 Tom & Jerry. (R) 
7.20 Pop Pixie. (R) 
7.35 Bröderna Fluff. 
7.58 Nyhetsmorgon. 
11.30 Fångarna på fortet. (R) 
12.55 Bygglov. (R) 
13.55 Sveriges mästerkock. (R) 
14.55 En resa för livet. (R) 
15.55 Mia på Grötö. (R) 
16.55 Tre dygn med nanny. (R) 
17.55 Keno. 
18.00 Vinnare V75. 
19.00 Nyheterna. 
19.10 Sporten. 
19.25 Vädret. 
19.30 Postkodmiljonären. 
19.55 Lotto, Joker och Drömvinsten. 
20.00 Det största äventyret. 
21.30 The back-up plan. 
22.00 Nyheterna. 
22.05 Vädret. 
22.15 The back-up plan, forts. 
23.50 Under belägring. 
2.05–4.45 Antwone Fisher. 
Nattsändningar.

6.00 Ultimate Spider-
Man. 
6.25 Good luck Charlie. 
6.50 Shake it up. 
7.15–8.05 Once upon a 
time. 
8.25 The neighbors. 
9.15 Hart of Dixie. (R) 
10.10 Biggest loser. (R) 
12.00 Zack och Codys ljuva liv: Filmen.
13.35 Gordon’s kitchen nightmares. 
14.35 Nybyggarna. (R) 
15.35 Tunnelbanan. (R) 
16.35 Rules of engagement. (R) 
17.05 The Big bang theory. (R) 
18.05 She’s all that. 
20.00 America’s funniest home videos.
21.00 Rude tube. 
21.30 Get Smart. 
23.50 Vacancy. 
1.30 Human target. 
2.25 Maniska samlare. 
3.20 Showbusiness. 
4.10 Jeremy Kyle show. 
4.55 The neighbors. (R) 
5.15–6.00 Nattsändningar.

 SÖNDAG 26/1

6.50 Minnenas tele-
vision. (R) 
8.00 Skavlan. (R) 
9.00 På spåret. (R) 
10.00 Vinterstudion. 
10.15 Alpint. Herrarnas slalom.
11.00 Vinterstudion. 
12.00 Alpint. Damernas super-G. 
13.00 Vinterstudion. 
13.30 Alpint. Herrarnas slalom. 
14.15 Vinterstudion. 
15.00 X-games. 
16.30 Vinterstudion. 
17.00 Ridsport. 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 
18.15 Landet runt. 
19.00 Sportspegeln. 
19.30 Rapport. 
20.00 Så ska det låta. 
21.00 Äkta människor. 
22.00 Medicin med Mosley. 
22.55 Rapport. 
23.00–6.00 Nattsändningar.

8.05 MiffoTV. (R) 
8.35 Den enda vä-
gen västerut. (R) 
9.05 Atlantis. (R) 
9.50 Mer än ett keldjur. (R) 
10.05 Gudstjänst. 
10.50 Kyrkornas hemligheter. (R) 
11.00 Rapport. 
11.05 Norsk attraktion. (R) 
11.35 Dvoraks cellokonsert. (R) 
12.20 Rapport. 
12.25 Min sanning. (R) 
13.25 Vem vet mest? (R) 
15.55 Rapport. 
16.00 Swing it Alice! 
17.00 Fais pas ci, fais pas ça. 
17.35 Kortfi lmsklubben – franska. 
17.45 Geistergeschichten. 
18.00 Begravningsentreprenörerna. 
18.50 Byta liv. (R) 
19.00 Världens natur: Björntorget. 
19.50 Turistfärjan i Geirangerfjorden. 
20.00 Nyfi ken på partiledaren. 
21.00 Aktuellt. 
21.15 Agenda. 
22.00 Sportnytt. 
22.10 Dokument utifrån. 
23.05–5.00 Nattsändningar.

6.00 Nanny. 
6.30 Alla älskar Raymond. 
7.25 1600 Penn. 
8.25 Up all night. 
9.25 The bachelorette. 
11.20 Supersize vs superskinny kids. 
12.15 Program meddelas senare. 
14.00 Revenge. (R) 
16.00 Den galna professorn 2 - Klumps.
18.00 Junior masterchef USA. (R) 
20.00 Bones. 
21.00 Bridesmaids. 
23.40 Ett tufft jobb. 
1.55 Mauro & Pluras tågluff. (R) 
2.50–6.00 Nattsändningar.

5.55–7.58 Barnpro-
gram. 
5.55 Familjen Flinta. 
6.15 Gröna lyktan. 
6.40 Kung Fu Panda. (R) 
7.05 Pokémon. 
7.30 Tidsdeckarna. (R) 
7.58 Nyhetsmorgon. 
11.25 Bloopers. 
11.55 Bandy. 
12.50 Studio: Bandy-VM. 
13.05 Bandy. 
14.00 SNN News. (R) 
14.30 Djurskyddsinspektörerna. (R) 
15.30 Det största äventyret. (R) 
17.00–19.00 Handboll. Final. 
17.00 Studio: Handbolls-EM. 
17.25 Handboll. Final. 
18.10 Studio: Handbolls-EM. 
18.15 Handboll. Final. 
19.00 Nyheterna. 
19.15 Sporten. 
19.25 Vädret. 
19.30 Hellenius hörna. (R) 
20.00 Farmen. 
20.30 SNN News. 
21.00 Shutter Island. 
22.00 Nyheterna. 
22.05 Vädret. 
22.15 Shutter Island, forts. 
23.55 Fotbollskanalen Europa. 
0.40 Farmen. 
1.05 Flugan. 
3.05–4.45 Nattsändningar.

6.00 Ultimate Spider-
Man. 
6.25 Good luck Charlie. 
6.50 Shake it up. 
7.15–8.05 Once upon a 
time. 
9.00 The neighbors. 
9.25 Livet på BB 
10.25 Extreme couponing. 
10.55 Sparsam eller snåljåp? (R) 
11.55 Beauty and the Geek Australien
12.55 Beverly Hills nannies. 
13.50 Det näst bästa. 
16.00 Real housewives of New Jersey.
18.00 Kourtney & Kim i Miami. 
19.00 En clown till kaffet. (R) 
20.00 Gordon’s kitchen nightmares. 
21.00 I min vildaste fantasi. 
23.05 Criminal minds. (R) 
0.05 Law & order: Special victims 
unit. (R) 
1.00 Person of interest. (R) 
1.55 Episodes. 
2.35 Dark blue. 
3.25–6.00 Nattsändningar.

 MÅNDAG 27/1

6.00 Rapport. 
6.05 Sportspegeln. 
6.25 Gomorron 
Sverige. 
10.00 Landet runt. (R) 
10.45 Sportspegeln. (R) 
11.15 Skavlan. (R) 
12.15 På spåret. (R) 
13.15 Så ska det låta. (R) 
14.15 Filip Wlostowski. (R) 
14.30 Det svänger på slottet. 
16.05 Gomorron Sverige sammandrag.
16.35 Familjehemligheter. 
17.30 Sverige idag. 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 
18.10 Regionala nyheter. 
18.15 Fråga doktorn. 
19.00 Kulturnyheterna. 
19.15 Regionala nyheter. 
19.30 Rapport. 
20.00 Husdrömmar. 
21.00 Tjockare än vatten. 
22.00 Sherlock. (R) 
23.30 Rapport. 
23.35 Äkta människor. (R) 
0.35 Expedition till världens ände. (R) 
2.05–2.20 Kulturnyheterna. 
4.50 Sverige idag. (R) 
5.15–6.00 Nattsändningar.

8.05 Begravnings-
entreprenörerna. (R) 
9.00 SVT Forum. 
16.20 Jan och kronhjorten. (R) 
16.35 Gudstjänst. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Andra världskriget sista sol-
dater. 
18.45 Amerikafi nnar. (R) 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 20 minuter. 
20.00 Vetenskapens värld. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.15 Sápmi sessions. 
22.45 Drakens rättvisa. (R) 
23.45 Agenda. (R) 
0.30 Norsk attraktion. (R) 
1.00–5.00 Nyheter. 
Nattsändningar.

6.00 Top model. (R) 
6.55 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.25 Lyxfällan. (R) 
9.20 Våra bästa år. 
10.10 The real housewives of Atlanta. 
11.05 The real housewives of Miami. 
12.05 Lyxfällan: Hur gick det sen? (R) 
13.00 Project runway. 
14.00 Lyxfällan. 
15.00 Top model. 
15.55 The real housewives of Miami. 
17.00 How I met your mother. 
18.00 Masterchef USA. 
19.00 Project runway. 
20.00 Tonårsbossen. 
21.00 Så blev vi Svenska Hollywood-
fruar.
22.00 Paradise hotel. 
23.00 Sex and the city. 
0.15 Navy CIS. 
1.10–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Efter tio. 
11.55 Bandy. 
12.50 Bandy: Studio. 
13.00 Bandy. 
14.00 Vad blir det för mat. (R) 
14.30 The good wife. (R) 
15.25 Farmen. (R) 
15.55 How clean is your house. (R) 
17.00 Äntligen hemma. (R) 
17.55 112 – på liv och död. (R) 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheterna. 
19.30 Farmen. 
20.00 Familjen Annorlunda. 
21.00 Elementary. 
22.00 Nyheterna. 
23.00 Farmen. (R) 
23.30 New girl. 
0.00 Elementary. (R) 
0.55–1.55 House. (R) 
2.35–4.45 Nattsändningar.

6.00 Frasier. 
6.25 Kära Susan. 
6.50 Real housewives of 
New York. (R) 
7.45–8.35 Gordon’s kit-
chen nightmares. (R) 
9.00 Grey’s anatomy. (R) 
9.55 Private practice. 
10.50 Sjunde himlen. 
11.45 Real housewives of New York. 
12.45 Ellen DeGeneres show. 
13.40 Happy endings. 
14.10 Kourtney & Kim i Miami. (R) 
15.10 Biggest loser. 
16.05 Gordon’s kitchen nightmares. 
17.05 Grey’s anatomy. 
18.00 Suburgatory. 
18.30 Vänner. 
19.30 The Big bang theory. 
20.00 En stark äventyrsresa med 
Morgan & Ola-Conny. 
21.00 Criminal minds. 
21.55 Law & order: Special victims 
unit. 
22.55 The Big bang theory. (R) 
23.20 2 1/2 män. 
23.50 CSI. 
0.45 Criminal minds. 
1.45–6.00 Nattsändningar.



När Markoolio frågade 
kompisen Tobbe Blom 
om han ville vara med 
i ”Så ska det låta” så 
svarade Tobbe ja, tryggt 
förvissad om att det var 
ett galet skämt.

– När SVT ringde några 
månader senare för att på-
minna om att det började 
dra ihop sig till inspelning 
så fattade jag först ingen-
ting, men då var det för 
sent att dra sig ur, säger 
Tobbe Blom.

Markoolio har medver-

kat i ”Så ska det låta” fl era 
gånger och är ett proffs 
i sammanhanget. Tobbe 
tror där emot inte att han 
bidrog med så mycket 
kunskap.

– Mitt fokus var mest på 
att överleva. Man kan nog 
säga att vi var ett splittrat 
lag som mötte ett proffslag.

Sina sånginsatser ger 
han inte mycket för, även 
om han kom igång ordent-
ligt efter ett tag. 

– Jag får ångest när 
jag tänker på sången. Jag 
tyckte att jag fi ck ”feeling”. 

Det är ingen bra kombina-
tion ihop med tondövhet, 
säger han, och tillägger 
skämtsamt att han kanske 
tänker vara utomlands när 
programmet sänds. 

I musiktävlingen möter 
de veteranen Anna Sahlene 
som har Helena Paparizou 
vid sin sida. 

– Jag hoppas och tror 
att det blir ett skrattigt 
och roligt program. Vi 
bjuder i alla fall extremt 
mycket på oss själva, 
säger Tobbe Blom. 
 SVT1 SÖNDAG 20.00

The day after tomorrow
SCIENCE FICTION ¡¡¡

Skräck-scenariot: växt-

huseffekten utlöser ny 

istid. Klimatforskare 

(Dennis Quaid) försöker 

rädda världen och sin son 

(Jake Gyllenhaal) som 

sitter fast i New York. 

Häftiga specialeffekter, 

men manuset är tunt 

som is. (USA, 2004) 

 TV4 FREDAG 21.30

American gangster
THRILLER ¡¡¡¡

New York, 1970-tal, excel-

lent återskapat av Ridley 
Scott i en tät, stämnings-

laddad historia om hederlig 

polis (Russell Crowe) på 

jakt efter knarkkung (Denzel 
Washington). Bygger på 

verkliga händelser. (USA, 

2007) TV3 LÖRDAG 23.00

Shutter Island
THRILLER ¡¡¡¡

1950-tal, agent (Leonardo 
DiCaprio) kommer till fruk-

tad fängelse-ö där patient 

försvunnit. Den gastkram-

ande fortsättningen ut-

manar din fattningsför-
måga. Suveränt av Martin 
Scorsese. (USA, 2010) 

 TV4 SÖNDAG 21.00

Blandar känsla och skräck

TV TISDAG 21–MÅNDAG 27 JANUARI 2014FILMTIPS 

Tobbe Blom, Marika Willstedt och Markoolio bjuder på skrattfest i veckans omgång av ”Så ska det låta”.

Romney nådde 
inte ända fram
Vem är egentligen den 

välputsade mormonen med 

det kritvita leendet som 

utmanade Obama i valet 

2012? I dokumentären 

”Mitt” får vi, om inte hela 

svaret, så i alla fall en in-

blick i Mitt Romneys val-

kampanj.  NETFLIX FREDAG

Finaldags 
i handbolls-EM
Senaste handbolls-EM hölls 

i Serbien där Danmark gick 

vinnande ur fi nalen mot 

värdlandet. Danskarna var 

mer eller mindre uträknade 

men vände och vann. Nu 

är det dags för fi nal i årets 

EM, i just danska Köpen-

hamn. TV4 SÖNDAG 17.00

Premiär för serie 
om spel och makt 
Snabbspringande hästar, 

stora pengar och brott. 

Dustin Hoffman har 

huvudrollen i den omtalade 

tv-serien ”Luck”, som 

handlar om den stora 

dramatiken kring en 

galoppbana i Los Angeles. 

 SVT2 LÖRDAG 22.25

Ebba återvänder 
till tv-studion
2013 skulle ha varit året då 

Ebba Kleberg von Sydow 
var mammaledig, men ett 

prinsess bröllop, en Nobel-

fest och en bok kom i vägen. 

Nu är hon tillbaka i ”Go’kväll”.

– Ja, det känns lite pirrigt 

men jag är väldigt laddad. 

 SVT1 LÖRDAG 18.15

SPORTPLAY

SERIESTART UNDERHÅLLNING
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Naturreservatet Trollsjön 

i Nacka Kommun. 

Kommunfullmäktige i Nacka kommun har den 16 december 

2013 fattat beslut om att bilda naturreservatet Trollsjön samt 

meddela föreskrifter för reservatet.

Reservatet omfattar fastigheten Lännersta 1:592 samt 

del av fastigheterna Lännersta 1:347, Lännersta 10:1 och 

Bo 1:608. 

Det fullständiga beslutet med skötselplan och föreskrifter 

finns tillgängligt på kommunens hemsida www.nacka.se. 

Gå in under Fritid & Natur och välj Natur och Parker. 

Materialet hittas under rubrik Natur- och friluftsområden/ 

Framtida natur- och kulturreservat. Välj Naturreservatet 

Trollsjön. 

Kommunfullmäktige i Nacka kommun.

KUNGÖRELSE



NVP SISTA FRÅGAN:

Stefan Vujanovic,
20 år, student,
Henriksdal:

– Jag har onö-
digt många skor.
Mamma brukar
ibland ge bort
skor när jag skaf-
fat för många.

Vilken är den mest 
onödiga pryl du äger?

Thomas Lindberg,
35 år, IT-ingenjör,
Tyresö:

– Jag köper bara
bra grejer. Det är
mycket spontan-
köp, men ändå ing-
et jag tycker är
onödigt. Har väl bra
känsla antar jag.

Eva Almstedt, 52
år, specialist på
Försäkringskas-
san, Hägersten:

– En sak som
masserar hårbot-
ten. Jag har väl
använt den någon
gång, men nu står
den bara där.

Åsa Widerberg, 76
år, pensionär,
Skuru:

– Jag köpte en
koltrast i trä på
Nationalmuseum.
Den är väldigt
vacker, men helt
onödig.Läs om förrådsmarkna-

den i Sjöstaden på sidan 22 


