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Bussförare slagen
av passagerare

Loreen fann rätt
mystik i Nacka

Blogg gav
sommarjobb

Ta en smygtitt
på nya Slussen

Miljödomstolen
stoppar brobygge

15 par gifta
på låtsas

Planerna har pågått sedan 2006, men nu jödomstolen, som nu upphäver detaljplanen helt.
går Kvarnholmsbron en osäker framtid till mötes. – Kommunen borde lägga planerna åt sidan, sä➤8
Nacka kommun får hård kritik av mark- och mil- ger Naturskyddsföreningen.
NACKA

VÄRMDÖ En vigselförrättare utan behörighet vigde
minst 15 par i Värmdö under förra året. Deras äktenskap är därför ogiltiga. För
Fredrik och Nina Lindblad
kom beskedet som en chock
på deras ettåriga bröllopsdag.
➤6

Strand lyser
upp vinterhamn
VÄRMDÖ Med hjälp av 20
ton sand har Stavsnäs vinterhamn fått en ny badplats.
– Vi ville ge tillbaka den
här platsen till allmänheten, berättar Michael Larkner, VD på Värmdö hamnar,
➤ 13

S kastar bränsle
på strid om allé
VÄRMDÖ Efter protester
stoppades avverkningen av
allén på Grindstuggatan.
Nu har avverkningen hamnat på politikernas bord –
och S ger majoriteten skulden för att träden inte fredas.
➤7

SPORTEN

FOTO: NADIA ENEDAHL

Viveca spiller nytt blod i Sandhamn
Viveca Sten – och Sandhamn – går en ny blodig sommar till mötes. Hennes senaste kriminalroman, "I stundens hetta", bjuder på nya mordgåtor i skärgårdsmiljö.
➤ 15

KULTUR

NACKA

Flytande vård i
ny förpackning
VÄRMDÖ Efter nästan 30
år i tjänst hade den gamla
läkarbåten gjort sitt. I förra
veckan gjorde arvtagen sin
första tur i skärgården.
– Det känns jättetryggt
med en ny båt, med nya
motorer, säger Janina Hettman, enhetschef på Djurö
vårdcentral.
➤ 12

En röst som många känner igen
PROFILEN Björn Johannisson kan ta emot 90 samtal på en
dag. De allra flesta ska han besvara på egen hand. Som
kommunvägledare i Nacka måste man kunna det mesta om
det mesta, särskilt om man, som Björn, är gravt synskadad.
➤ 10-11

Debatt

Upphandling gör
bibliotek bättre

➤4

De är Sveriges
bästa klubb
VÄRMDÖ BÅGSKYTTE
BK Fiskgjusen, Sveriges
bästa bågskytteklubb, siktar
på nya SM-medaljer. ➤ 21

2

NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 10 JULI 2012
INNEHÅLL

SIDAN TVÅ

Debatt 4
Nyheter 6-9
Nacka 10-11

Värmdö 12-14
Kultur & Nöje 15
Familjenytt 16-17

Evenemang 19
Sport 21-23

Onödigt och olustigt
äktenskapshinder
göra-lista inför den stora dagen,
men inte det. I synnerhet som Värmdö kommun listat vigselförrättaren som godkänd på sin hemsida,
ifall någon ändå ville försäkra sig.

ärleken övervinner inte allt.
Det räcker med en blankett
på villovägar.
Ska ni gifta er i sommar? Glöm
då för allt i världen inte att be vigselförrättaren om att visa upp sitt
tillstånd. Den soppa som uppstått
efter att en vigselförrättare i Värmdö inte fått sitt tillstånd förnyat
är lätt tragikomisk. Minst 15 (nu
ogifta) par har påverkats av misstaget, och det är svårt att klandra
dem. För ärligt talat, vem ber
egentligen om att få se ”licensen”
innan bröllopet.
Det finns säkert 100 andra saker dessa par har haft på sin att-

K

INSÄNT

krati från sin allra vrångaste sida.
Så att svara ja på frågan om
man tager varandra i nöd och lust
är inte mycket värt. Det viktigaste
är att alla papper är i ordning.

Samtidigt tycker jag lite synd om
vigselförrättaren. Han har knappast haft någon rolig vecka efter
att misstaget uppdagats. Man
skulle bara önska att missen kunde rättas till lite smidigt, typ med
ett enkelt godkännande i efterhand. Nu måste paren tydligen
ansöka om dispens hos regeringen
för att bli riktigt gifta.
Jag tycker att det är svensk byrå-

En tunnelbana i Saltsjöbanans spår, föreslår Bo W Ericson.

T-bana före
ny Saltsjöbana
ANDERS MILDE
anders.milde@nvp.se
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Hämta gärna
grovsoporna

LÄSARBILDEN

Apropå nyheten i NVP om
att Nackaborna är dåliga på
återvinning. För några år sedan hämtade kommunen
grovsopor en speciell dag
vår och höst. Det var bara
att ställa ut grejerna vid vägkanten. Återinför gärna det.
Det skulle underlätta för
den som inte har möjlighet
att själv transportera iväg
grovsoporna till dom få återvinningsstationer som finns.

Kvarnholmen stoppas
– åtminstone tillfälligt
Om de nu nödvändigtvis
måste ha en bro där, låt det
blir en spårvägsbro. Då blir
det spårväg Forum-Kvarnholmen-Finnboda-Henriksdal och därifrån vidare på
Tvärbanan i Sickla udde.
Sivert
Ser fram emot kaoset vid
Hendriksdalskorset när
5 000 nya Kvarnholmsbor
skall samsas i den redan
hårt traﬁkerade korsningen. Ingen som har funderat
över höjda partikelvärden
där inte.
Magnus
Väldigt bra att bron inte
blir av. Vi skonar värdefull
natur och sparar många
hundra miljoner. Dessa
pengar kan nu avsättas till
Skurubron så det inte blir
avgift för alla som passerar den.
Johan Kjellman,
Nackalistan

Göran Lindemark

555 266 26
anders.milde
@nvp.se

Stoppa gåsinvasionen!
TACK SÅ MYCKET
du omtänksamma
kvinna som
hjälpte mig
när jag hade
gått vilse i
Lillängen! Jag var på
väg hem på torsdagskvällen från mitt nya jobb i
Nacka Forum och du följde
mig ända fram till porten.
Tack igen!

Jenny Strandh fick syn på den här stora ugglan när hon var
ute och cyklade på cykelvägen bakom Sågensjön, vid Brevik i
Värmdö. Den satt helt stilla på elpinnen.
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några små barn leka i sanden eller bada, eftersom det
är fullt med bajs både i sanden och på gräsmattan.
Detta har varit en fin badstrand i många år speciellt
lämpad för barnfamiljer,
men i och med de senaste
årens gäss är den nu förstörd.
Sätt i nät vid strandkanten så att gässen ej kan gå
upp, eller ännu hellre –
skjut av dem.

Det är dags att göra något åt
gässen vid Kocktorpssjön.
Dessa gäss landade för några
veckor sedan och två kullar
med fyra ungar i varje såg
snart dagens ljus. För oss
som bor nära sjön blev det
inte lika ljust, snart var hela
badplatsen och den närliggande gångvägen täckt av
fågelbajs.
Det går knappt att ta sig
fram på grund av allt bajs
och nu när badsäsongen
börjar så skulle jag inte låta
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Sommarboende på Älgö
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Anders
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Saltsjöbanan för mer än 5,5
miljarder. Ingen stor bussterminal i berget vid Slussen
för många miljoner. Vi får
en trevligare tunnelbana,
mestadels ovan jord, till lägre kostnad, kortare genomförandetid och en samordning/koppling mellan
Tvärbana, Saltsjöbana och
tunnelbana.
Nacka Forum blir denna
första etapps slutstation för
tunnelbanan, med en bussterminal för bussarna mot
Boo och Värmdö. Järla station blir en terminal för de
resande med Saltsjöbanan.
Sickla station blir bytespunkt till Tvärbanan, som
förlängs dit. Slussens station
är ett måste för alla resenärer söderut, Djurgårdsfärjan
med mera.

Den nya Saltsjöbanan kommer endast kunna transportera 3 000 personer i timmen, men en tunnelbana
30 00-40 000 personer!
Saltsjöbanan byggdes för
118 år sedan på det enda
lämpliga utrymmet för
spårtrafik till Nacka ovan
jord. Många politiker i
Nacka som bor i Saltsjöbaden vill att Saltsjöbanan
först ska rustas upp in till
Slussen. Trots att det innebär att den framtida tunnelbanan till Nacka måste gå
helt under jord. Men! Den
nya tunnelbanan kan ersätta
Saltsöbanan på det nuvarande utrymmet mellan
Slussen och Järla, och förlängas till Kungsträdgården
samt Nacka Forum. Utbyggnaden av tunnelbanan kan
då påbörjas omedelbart.
Ingen ombyggnad först av

555 266 15
lena.pettersson
@nvp.se

555 266 16
lars.persson
@nvp.se

555 266 17
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NVP DEBATT

Bibliotekskritiker fick fel
NACKA Beslutet att
låta Nackas bibliotek
drivas privat har stött
på hård kritik. Men
när upphandlingen nu
är klar har kritiken visats sig grundlös,
skriver MUF.
För ett antal år sedan bestämde sig Nacka kommun
för att låta de kommunala
biblioteken övergå i privat
drift. Kritiken och de skrämda utropen lät inte vänta på
sig. I ett inlägg på Vänsterpartiet i Nackas hemsida
skrev en av partiets ledamöter i kulturnämnden, Lars
Örback, att biblioteken skulle ”slumpas ut till dem som
skriver de vackraste formuleringarna.” Mattias Qvarsell, S, gick ut på Socialdemokraternas hemsida och
oroade sig över att biblioteken skulle sluta tillhandahålla tidskrifter och riskera att
tas över av ”religiösa sekter”.
Vänsterpartiet i Nacka drev
frågan vidare till partiets nationella kongress i januari,

Upphandlingen av biblioteksdriften i Nacka har inte inneburit någon försämring. Tvärtom har
kvaliteten höjts, anser MUF i Nacka.
FOTO: CARL LUNDBORG

där man yrkade på att bibliotek i privat drift skulle hota
utbudet och förhindra samarbete bibliotek emellan.
Denna kritik har visat sig
vara grundlös. Under upphandlingen utvärderades anbuden utifrån särskilda bedömningskriterier som kulturnämnden ställt sig bakom.

Utgångspunkterna var att
biblioteken skulle erbjuda
hög kvalitet, service och innovativa lösningar. Sedan
bedömdes anbudens strategier inom fler olika områden.
I och med denna långvariga
och grundligt utförda utvärdering är det fel att påstå att

Sälj eller byt in ditt guld

upphandlingarna var någon
typ av lotteri. Det var långtifrån slumpen som avgjorde. Farhågorna om oseriösa
aktörer visade sig vara överdrivna i och med de krav
som ställdes av kommunen.
Bland annat såg man till tidigare visad förmåga och erfarenhet. Ett av de centrala
bedömningskriterierna var
att aktören skulle erbjuda
ett brett utbud, vilket naturligtvis utesluter att en förment partiskhet från aktörens sida kommer att kunna
påverka utbudet. I kriterierna för upphandlingarna premierades även engagemang
och vilja till samarbete, för
att garantera ett rikt utbud
hos biblioteken.
I och med att fler bibliotek
övergår i privat drift kommer kvaliteten att öka, tack
vare denna grundligt genomförda process. Förhoppningsvis kommer det då att
bli än mer uppenbart att privat drivna bibliotek inte är
något att frukta.

hos Lizhel Juveler

Filip Wiljander
Vice ordförande MUF Nacka
Fredrik Hultman
Styrelseledamot MUF Nacka

Ring eller besök oss för dagsaktuellt pris.

Vaccinbåten kommer!
Björkviks brygga, Ingarö
Lördag 14 juli kl. 14-16
Söndag 29 juli kl. 12-14
För hela turlistan se hemsidan

Välkommen!

Vaccination mot fästingburen TBE och lättare
resevaccinationer utförs.
TBE vuxen 350:-,
pensionär & barn 300:Alltid läkare på plats.
Telefonnr. 0739-990079

FP: Förläng tvärbanan
till Sickla köpkvarter
NACKA Den 15 mars enades
alliansen om att genomföra
en förstudie med målet att
bygga ut T-banan till Nacka
Forum. Därmed har grunden lagts för en bättre kollektivtrafik, ett bättre
bostadsbyggande och en
bättre arbetsmarknad i
Nacka.
Men T-banans utbyggnad
kommer inte att vara slutförd förrän tidigast 2021.
Under tiden fram till dess
krävs andra insatser för att
värna om Nackas infrastruktur, som under de närmaste
6-7 åren successivt riskerar
att kraftigt försämras på
grund av Slussens ombyggnad, byggandet av en ny
järnvägsbro för Saltsjöbanan över Danvikstull samt
en fortsatt kraftig befolkningstillväxt i Nacka och
Värmdö, som kommer att
medföra ännu tätare biltrafik och fullsatta SL-bussar
och tåg.
I morgonrusningen ringlar sig redan bilköerna långt
ut på motorvägen medan
SL-bussarna stockar sig vid
Henriksdal, bussterminalen
vid Slussen knappast kan
hysa fler bussar och det är
ofta kö i trapporna upp till
T-baneperrongerna.
Och etter värre lär det bli
när Slussens ombyggnad påbörjas. Enligt beräkningar
kommer denna situation att
successivt förvärras fram till
2016. Redan idag kan vi ana
oss till början på en trafikinfarkt.
För att i görligaste mån
minska de negativa konsekvenserna av dagens och
morgondagens trafiksituation krävs olika åtgärder,
bland annat fler infartsparkeringsplatser och fler
direktbussar in till City i
samband med att Slussen
hålls stängs under ombyggnaden. Den snabbaste och
mest verkningsfulla åtgärden är dock att avlasta Slussen genom att förlänga
Tvärbanan med cirka 600

meter – från Hammarby fabriksväg i Hammarby sjöstad till Sickla. Denna satsning kan genomföras på ett
eller två år.
I kombination med en tätare trafikering med hjälp av
ett nytt signalsystem skulle
en sådan utbyggnad medföra flera fördelar:
• Byggplats Slussen undviks
genom att många istället
kan resa från Sickla Köpkvarter till Gullmarsplan och
vidare både norrut och söderut. Resande till söder om
Söder kan även fortsätta till
Liljeholmen, Årstaberg.
• Resande med bussar på
Värmdövägen och Saltsjöbanan kan enkelt byta till
Tvärbanan i Sickla.
• Trafikbelastningen på Sickla Köpkvarter minskar.

Några egentliga problem
med en förlängning av Tvärbanan finns inte och alla berörda markägare – Atrium
Ljungberg Gruppen, Quality
Hotell och Nacka kommun –
ställer sig idag positiva till
en utbyggnad.
SL planerar att ta tag i frågan om Tvärbanans förlängning först efter T-banans utbyggnad, det vill säga om
10-12 år i den mån man då
över huvud taget anser att en
sådan förlängning behövs.
Folkpartiet i Nacka föreslår i motsats till SL en utbyggnad av Tvärbanan kommer igång snarast och att
man omgående påbörjar en
projektering. Det skulle underlätta byggandet av nya
Slussen och nya Danvikstullsbron oavsett när detta sker.
Stefan Saläng, FP,
Kommunalråd Nacka

Gunilla Steen-Grudewall, FP,
ordförande Tekniska nämnden

Bjarne Hanson, FP,
ledamot MSN
Bo Hjertstrand, FP,
ledamot Tekniska nämnden
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Profilen 10-11

NVP NYHETER

»Ibland blir de nästan för hjälpsamma. »

NOTERAT

Stökigt när män
nekades busstur
ÄLTA En 21-årig man gick
till angrepp mot en kvinnlig
passagerare och en 44-årig
busschaufför i Nacka i torsdags. Nu är han misstänkt
för våld mot tjänsteman.
Det var vid 15-tiden som
fem unga män klev på bussen vid hållplatsen på Klisätravägen i Älta, enligt polisen fann busschauffören
en anledning att inte släppa
på männen. Och när en
kvinnlig passagerare bad
dem stiga av bussen, puttade den 21-årig mannen till
henne. När chauffören gick
emellan fick han ta emot ett
knytnävslag av samme man.

Sjukvårdare fick
fly efter knivhot

Mattförsäljare
lurade 90-åring
NACKA En dam i 90-årsåldern blev lurad och bestulen
av en falsk mattförsäljare
under fredagen. Mannen sa
att han skulle byta ut en
matta för att bli insläppt,
men enligt polisen innebar
bytet att mannen tog en värdefull matta och lämnade
en kopia. Han ska samtidigt
ha stulit en summa kontanter i lägenheten.
Händelsen utspelade sig i
Alphyddan och kom till polisens kännedom först under
lördagen när en anhörig
gjorde en anmälan.

HELGEN I
KORTHET
FREDAG
00.53 En man rånas av två
kvinnor vid Henriksdalsringen. Han blir av
med pengar samt nycklar
till bil och bostad.
01.45 En kvinna tas för
rattfylleri på Järlaleden.

LÖRDAG
20.26 En kvinna som har
mat på spisen låser sig
ute från bostaden i Henriksdalsringen. Personal
från brandkåren ser till
att hon kommer in igen.

Detaljplanen för Kvarnholmsbron har förändrats, men miljökonsekvensbeskrivningen från 2008 är densamma. Barn- och ungdomar riskerar utsättas för höga
halter av avgasutsläpp, då 11 000 fordon ansluter till Griffelvägen som huserar både skola och idrottsplatser. Därför stoppar mark- och miljödomstolen bygget.
Skateboardåkaren Johan Lundborg, 19, tycker att beslutet låter vettigt: ”Det är ju aldrig bra med avgaser och föroreningar”, säger han.
FOTO: NADIA ENEDAHL

Avgaser vid idrottsplats
stoppar Kvarnholmsbron
NACKA

Nacka kommun och
länsstyrelsen har blivit överkörda i frågan
om Kvarnholmsbron.
Detaljplanen upphävs. Och mark- och
miljödomstolen är
hård i sin kritik.
Det är Naturskyddsföreningen och boende på Vikdalsvägen som fått gehör för överklagandet mot bron, och det
är länsstyrelsen och Nacka
kommun som får rejäl
bakläxa.
Mark- och miljödomstolen
är framför allt kritisk till att
de kraftigt höjda partikelföroreningarna, vid av- och
påfarten till Värmdöleden, i
närheten av skolor och idrottsanläggningar inte redovisas i den senaste detaljplanen.
”Mark- och miljödomstolen konstaterar att miljökonsekvensbeskrivningen i förevarande fall inte har uppdaterats vartefter planförslagen ändrats”, står det i domen.

SÖNDAG
04.00 Flera bilar vandaliseras på Lokevägen i Boo.
Enligt polisen handlar det
bland annat om sönderslagna rutor.

11 000 fordon per dygn

I det slutliga planförslaget
beräknas 11 000 fordon varje dygn ansluta från Kvarnholmsleden till Griffelvägen,
som leder in till Nacka gym-

nasium och de olika idrottsanläggningarna.
”Exponeringen på skoloch idrottsområdena vid sidan av leden finns över huvud taget inte utredd i miljökonsekvensbeskrivningen”,
fortsätter domstolen, som inte finner några skäl att godta
detaljplanen.
Yussef Hassen, projektchef
för Nacka kommun, berättar
att nyheten om den upphävda detaljplanen kom oväntat:
– Man blir nedslagen, det
är många års arbete som vi
lagt ner på det här. Men samtidigt måste vi grundligt studera domen och se om det
finns eventuella brister, och
titta på hur vi ska gå vidare,
säger han.
”Alla är på semester”

Vad innebär domen för
Kvarnholmsbron?
– Jag vet inte, det finns
avancerade tekniska frågor i
miljökonsekvensbeskrivningen, som gäller trafikflöden och miljökvalitetsnormer, som vi måste gå igenom. Och de frågorna är våra tjänstemän och jurister
bäst på. Det är lite olyckligt
att ett så stort beslut kom nu,
när alla är på semester.
Hur mycket pengar har ni
hittills lagt på Kvarnholmsbron?
– Om jag inte missminner
mig ligger det runt 30 miljo-

SKISS: BILFINGER BERGER

NACKA När ambulanspersonal kom för att hjälpa
en person i Nacka 9 juni
tvingades de själva ta till
flykten – sedan patienten
dragit kniv. De jagades ut ur
bostaden och tvingades söka skydd i bilen i väntan på
polis.
Händelsen har anmälts
till arbetsmiljöverket.

Kort bakgrund till striden om bron
• I maj förra året antog
Nacka kommun detaljplanen för Kvarnholmsbron,
som innebar en ny bro över
Svindersviken, och en tunnel under Ryssbergen, fram
till Nacka Forum.
• Det retade upp ett ﬂertal
boende på Vikdalsvägen
och Naturskyddsföreningen
som gjorde processen

ner kronor. Vi började redan
med det här 2006, säger Yussef Hassen.
Ronny Fors, ordförande i
Naturskyddsföreningen anser att mark- och miljödomstolen agerat helt rätt:
Vill att planerna skrotas

– Det var miljökvalitetsnormerna som fällde det hela,
och projekt som bidrar till att
normerna överskrids ska inte tillåtas. Ryssbergen är ett

rättslig, men deras överklagan avslogs av länsstyrelsen i oktober förra året.
• De boende på Vikdalsvägen och Naturskyddsföreningen gav sig dock inte,
utan överklagade länsstyrelsen beslut, det ﬁck gehör
hos mark- och miljödomstolen som gav de överklagande rätt.

unikt område med urskog,
och bron är en dålig trafiklösning som spär på trafiken
över Sickla. Det har hela tiden varit våra invändningar.
Ronny Fors tror att Nacka
kommun får svårt att gå vidare, och tycker att de borde
överge broplanerna.
– Det känns som att planerna är körda, nu måste
kommunen visa vilka åtgärder som ska vidtas för att förhindra att normerna över-

skrids. De åtgärderna har jag
svårt att se att man kan reglera, säger han och fortsätter:
– De borde lägga projektet
åt sidan, inse att det är en
återvändsgata, och tänka
nytt.
I slutet av mars presenterade NVP den nya brolösningen som utformats av tyska Bilfinger Berger. I den beräknades kostnaden för
Kvarnholmsbron landa på
253 miljoner kronor, varav
kommunen skulle stå för 134
miljoner kronor, och Kuab,
som bebygger Kvarnholmen,
den resterande summan.
Den nya stadsdelen förväntas hysa omkring över 2
000 bostäder och 5 000 invånare år 2022.
”Ett bakslag”

Mats Karlsson, vd för Kuab,
berättar att man inte varit involverad i detaljplanen, men
att man nu hoppas att avslaget från domstolen inte innebär att brobygget läggs ner
helt.
– Det är givetvis ett bakslag
för oss att det inte flyter på.
Kommunen verkar ha missat
att ändra miljökonsekvensbeskrivningen. Nu hoppas vi
att det här bara innebär att
tidsaspekten blir annorlunda, jag vill inte tro att det ska
handla om brons vara eller
inte vara.
GUSTAV GRÄNDEBY
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NYHETER

Politisk tvist om skövlad allé

NOTERAT

Socialdemokraterna kritiska: ”Biologisk fångfald riskerar att gå förlorad”
GUSTAVSBERG

NACKA En buss med kinesis-

Striden om allén på Grindstugatan har nu nått
politisk nivå. S menar att M vill fälla.
Men Peter Frej, M, vill inte lägga sig i markägarens beslut.
NVP har tidigare skrivit om
hur fällningen av träden i
allén vid Grindstugatan vållat stora protester. Avverkningen stoppades därför och
bara sex av 14 träd fälldes.
Miljön på Grindstugatan är
både k-märkt och skyddad av
detaljplanen.
– Där står att de inte får
fällas, men är det så att de
är en fara för allmänheten
får man ta ner dem och ersätta dem, sa Värmdös kommunantikvarie Linnea Skog
i en tidigare intervju med
NVP.
Trädutredning startas

Men i enlighet med expertutlåtanden behöver inte träden
tas bort. Ändå kan de fällas. I
förra veckan hölls ett extrainkallat möte i samhällsplaneringsnämnden angående trädfrågan.
– Att fälla träden strider inte bara mot detaljplanen.
Kommunen har också anlitat

ka turister stannade i förra
veckan till på Västra Finnbodavägen för att äta på en restaurang. När de kom tillbaka upptäckte de att bussen
länsats på saker. Stölderna
inträffade mellan klockan
18 och 19:30 under måndagen. Där ska tre personer
från Kina ha bestulits på kameror och pengar.
Enligt Nackapolisen är det
inte första gången som en turistbuss drabbas av inbrott,
under tiden den står tom.

en trädutredning som visat
att träden är okej.
– Dessutom är de av kulturmiljöintresse. De är 140
år gamla och gamla träd ger
en biologisk mångfald som
är svår att återskapa, säger
samhällsplaneringsnämndens Andrine Winther, S.
– Trots att alla dessa underlag menar majoriteten att
de ska fällas.

Revisor mister
sitt tillstånd

”Bäst att ta ner träden”

Enligt Peter Frej, M, ordförande i samhällsplaneringsnämnden, är ingenting
fastslaget än vad gäller träden. Han anser inte heller att
det är en politisk fråga.
– Totalt sett är det nog bäst
att ta ner träden och återinföra nya. Det är ett långsiktigt sätt att bevara riksintresset.
– Sen är det ett beslut som
måste tas i samråd med de
berörda parterna. Som politiker kan jag inte gå in och

Turister bestals
under middagen

Flera träd på Grindstugatan hann sågas ner innan fällningen stoppades. Nu har trädtvisten
nått politisk nivå.
FOTO: JENNY FREJING

bestämma att markägare inte får fälla träd som står på
deras tomt.
Andrine Winther resone-

rar inte i samma banor:
– Jag menar att vi har mer
än en bostadsrättsförenings
intressen att se till att försö-

ka bevara, säger han.
HANNA REINHOLDSSON
hanna.reinholdsson@nvp.se

SALTSJÖBADEN Efter att ha
granskat en revisor i Saltsjöbaden upptäckte Revisorsnämnden så allvarliga
brister att revisorns godkännande upphävdes med omedelbar verkan. Nämnden
granskade revisorns arbete
för ett flertal företag, och
ifrågasätter efter detta revisorns förmåga att genomföra revisioner av godtagbar
kvalitet. Därför drar de nu
in hans tillstånd.

SOMMARTIDER!
Gummibåt Promarine

Kylbox
559:-

2.995:-

Elektrisk, 24L,
12/230 volt med
värmande
funktion

inkl. pump och åror. Uppblåsbar i
kraftig kvalitet för 2 personer.
Färg: grå/blå. Mått: 265 x 135 cm.
Vikt: 28,5 kg. Max last: 215 kg.
Fäste för motor max 4kw.

Picnic
korg
99:Finns i flera
olika modeler

Finns även
med Plywoodbotten

7.595:-

Kylväska
139:45x27cm, finns i
lime,lila, grå

Mått: 330 x 150 cm Vikt: 63 kg
Max last: 403 kg, 5 personer
Fäste för motor max 11,2 kw

Finns även med
Aluminiumbotten

9.995:-

Mått: 3,80 x 180 cm. Vikt 89 kg.
Max last: 483 kg, 6 personer.
Fäste för motor 15 kw.

Picnic filt
149:125x150 cm.

2000 m2 Möbler Dynor Parasoller Partytält
Grillar Trallgolv m m.

Plastglas
10:-/st
Reservation för slutförsäljning.

www.brisak.se
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NYHETER
NOTERAT

Trio döms
för knivrån
BOO En 19-årig Nackabo rå-

nades på Edövägen i Orminge i början av juni efter
att ha varit på en studentmottagning. Det var efter att
Nackabon stigit av busshållplatsen som han mötte
tre unga män. En av dem
drog fram en kniv, och
tvingade 19-åringen på alla
pengar han hade på sig.
I samband med att brottet
anmäldes hämtade polisen
upp Nackabon för att leta efter gärningsmännen, som
de snart påträffade vid en
busshållplats i Boo. Där fann
man att männen, som var
narkotikapåverkade, bar på
ytterligare en kniv. Nu har
trion dömts till en månads
fängelse vardera.

Varning utfärdad
för drickvatten
DJURÖ Efter NVP:s artikel

om förhöjda halter av koppar
i dricksvattnet i Värmdö Bostäders bestånd på Djurö utreder miljökontoret nu saken. I väntan på fler provsvar
rekommenderas därför boende att spola kallvattnet i
några minuter, eller dricka
buteljerat dricksvatten.
Enligt kommunen tas
kontinuerligt prover på vattenverken, och vattnet som
går ut därifrån har inte haft
förhöjd kopparhalt. Något
som tyder på att problemen
finns inne i fastigheterna.

Klottrare dömd
till skadestånd
NACKA En 19-årig Värmdöbo har dömts för skadegörelse sedan han klottrat ner
en hiss i en byggnad, som
tillhör Sickla Köpkvarter.
Mannen ska nu betala 3 200
kronor i skadestånd, som
man bedömer att saneringen av klottret kostade, till
Sickla industrifastigheter.
Händelsen inträffade i oktober förra året.

Beskedet: Ni är inte gifta
VÄRMDÖ

De erbjuder
storbröllop

Tänk dig att du gifter
dig. Långt senare får
du reda på att du varit ogift hela tiden –
eftersom vigselförrättaren saknade licens.
Det har hänt 15 par
som under förra året
vigdes borgerligt i
Värmdö kommun.
Den 2 juli förra året gifte sig
Nina och Fredrik Lindblad på
Djurönäset. Exakt ett år senare, på deras bröllopsdag,
satt Nina och Fredrik och
bläddrade i en hemmagjort
fotobok som deras kompisar
snickrat ihop till deras ettårsdag. Då damp två brev från
Skatteverket ner i deras
brevlåda. Ett adresserat till
Nina och ett till Fredrik. Där
stod att den man som vigt
dem inte varit behörig vigselförrättare vid tiden för ceremonin. Äktenskapet var därför juridisk ogiltigt.
– Det bara ekade i huvudet,
det var som att allt ljud försvann. Fredrik läste högt ur
brevet och det kändes som en
mardröm. Han sitter och säger att vi inte är gifta, att vi
aldrig varit det, det kan inte
vara sant, tänkte jag, säger
Nina Lindblad, och fortsätter:
– Och nu i efterhand: hur
kunde äktenskapet gå igenom alla instanser utan att
någon märkte att vi blivit vigda av en obehörig? Det hade
kunnat få katastrofala konsekvenser. Tänk om något hänt
någon av oss?
Vigselförrättaren hann viga
ett stort antal par innan det
uppdagades att han inte läng-

En grupp vigselförrättare i
Värmdö har gått ihop för
att hjälpa de som drabbats.
De erbjuder sig att viga om
paren, bara de har hindersprövningar.
En av dem är Malin Bellander: ”Det vi först tänkte var
att boka in en dag, och välja en plats, och bjuda in alla som vill gifta om sig. Vi
är fem vigselförrättare i
gruppen, så det går att göra det smidigt och ﬁnt”,
skriver hon i ett mail.
De vigselförrättare som
gått samman är Malin Bellander, Andrine Winther,
Anna Westerlund, Annika
Anderson Ribbing och Maria Ros Jernberg.
Om du blivit drabbad och
vill ha hjälp, kontakta Malin
Bellander:
malin.bellander
@varmdo.se
Annorlunda bröllopsdag. Nästan på dagen ett år efter att Nina och Fedrik Lindblad gift sig
kom besked från Skatteverket, där framgick att de juridiskt sett är ogifta.
FOTO: PRIVAT

re var behörig. Många är hemmahörande i Nacka eller Värmdö, och alla utom en vigsel
skedde i Värmdö kommun.
”Tungt ansvar på individen”

– Så vitt jag känner till är det
fråga om 15 vigslar. Vad som
är särskilt olyckligt i det här
fallet är att det tog så lång tid
innan det kom fram att han
var obehörig. Det kan ses
som ett tungt ansvar på den
enskilda individen, men det
är upp till vigselförrättaren

att veta när behörigheten går
ut, säger Annika Hållén, som
är jurist på Länsstyrelsen.
Enligt Annika Hållén togs
vigselförrättaren bort från
Länsstyrelsens register i början av februari 2011, då hans
behörighet löpte ut. Men på
Värmdö kommuns lista över
godkända vigselförrättare
togs han inte bort förrän i förra veckan – nästan ett och ett
halvt år efter att hans behörighet gått ut.
– Vi fick en vink från Skat-

teverket häromdagen om att
allt inte stod rätt till. Då tog
vi bort honom ur våra register, säger en handläggare på
Värmdös kontaktcenter.
”Förbannat jobbigt”

Vigselförrättaren själv säger
att han inte visste att behörigheten gått ut. Han berättar att han fick en förfrågan
från Länsstyrelsen om han
ville fortsätta att viga borgerligt, vilket han svarade ja på
via brev.

– Mitt svarsbrev ramlade
väl mellan stolarna. Det här
känns förbannat jobbigt. Hade jag vetat att min licens
gått ut hade jag givetvis inte
vigt någon, säger han.
Skatteverket ska under
förra veckan ha underrättat
de berörda paren. Den som
blivit vigd av en obehörig
vigselförrättare kan ansöka
om att få den ogiltiga vigseln
godkänd i efterhand hos Justitiedepartementet.
HANNA REINHOLDSSON

”De har dålig koll på sina papper”
Efter att den obehörige vigselförrättaren upptäckts fick även en annan förrättare
samma besked. Falskt larm, visade det sig.
VÄRMDÖ

Nästan omedelbart efter att
nyheten om de ogiltiga vigslarna kommit ut fick Mona
Rudenfeldt ett samtal från

Värmdö kommun.
– De sa att min behörighet
gick ut i maj. Men jag fick ett
förlängt tillstånd i december

att förrätta vigslar, som gäller
till 2015, säger Mona Rudenfeldt, som redan i helgen hade nya bröllopspar att viga.
Förutom att meddela felet
över telefon har Mona Rudenfeldt nu varit inne i kommunhuset och sett till att

hennes nya tillstånd har blivit diariefört.
– Jag blev förbannad, det är
ett bekymmer att de inte har
bättre koll på sina papper.
Det är kommunfullmäktige som nominerar de borgerliga vigselförrättarna. Dessa

godkänns sedan av länsstyrelsen, som bara utser så
många de anser att en kommun har behov av.
I Nacka finns just nu 19
godkända vigselförrättare,
och lika många i Värmdö.
ANDERS MILDE

9

NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 10 JULI 2012

NYHETER

Vy över Katarinaparken år 2022.

FOTO: FOSTER + PARTNERS OCH BERG ARKITEKTKONTOR

Se Slussen med nya ögon
SLUSSEN

Vill du ta dig en titt på hur nya Slussen kommer att se ut? Allt du behöver är en smartphone och en gul klisterlapp att stå på.
I förra veckan lanserade
Stockholms stad sina digitala
stadsvandringar. Först ut är
Slussen, där man får se hur
Stockholms mest omdebatterade knytpunkt kommer att
se ut om tio år.
Andreas Burghauser, projektchef för Slussen, är opti-

mistisk inför det nya projektet:
– Vi vet ju att intresset för
hur nya Slussen ska se ut är
väldigt stort, det märktes inte minst på den spridning
som den nya filmen om Slussen fick i sociala medier i förra veckan. Att ta del av för-

ändringarna på plats är ett
sätt som vi hoppas att många
kommer att uppskatta.
Under sommaren kommer
det att ligga stora gula klisterlappar, med inprogrammerade streckkoder, på marken i Slussenområdet.
Framtiden visar sig

När man ställer sig på dessa,
ska man i mobiltelefonen
kunna se nya Slussen växa
fram på skärmen.

Men för att ta del av den
nya tekniken krävs det att
användaren är utrustad med
en smartphone.
Har man inte den senaste
tekniken, kan man i stället
följa med på en audiovandring på webben, som sammanfattar planerna för nya
Slussen.
GUSTAV GRÄNDEBY

Läs mer på webben:
stockholm.se/slussen
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PROFILEN

Synskadad leder
NACKA

Om du någon gång
ringt till Nacka kommun, har du förmodligen pratat med Björn
Johannisson. Han är
kommunvägledaren
som kommer ihåg det
mesta – och som sköter jobbet helt genom
sin hörsel och känsel.
Ett ostron kan bli upp till 15
år. En igelkott har 6 000 taggar. Stadsdirektörens direktnummer är 718 95 00. Och
till vänster efter den första
låsta dörren i kommunhuset
kommer en trappa.
I Björn Johannissons huvud blandas onödigt vetande
med högst nödvändig kunskap. Han har ett minne utöver det vanliga. Inte sällan
har han svaret på kollegornas frågor innan de har hunnit bläddra igenom sina pappershögar.
Bra sifferminne

Förklaringen är enkel: Björn
Johannisson är gravt synska-

dad, och måste därför lita till
sitt minne mer än många
andra.
– Jag har lätt för siffror och
lätt att komma ihåg. I mitt yrke är det en stor tillgång, säger han.
Yrkestiteln är kommunvägledare, och absolut inte
växeltelefonist. Björn och
kollegorna gör nämligen så
mycket mer än att bara koppla vidare samtal. Målet är att
merparten av dem som ringer kommunen ska få svar direkt från kommunvägledarna.
Barnen och bygglov

För Björn handlar det om uppemot 90 samtal per dag.
– Eftersom jag kan det
mesta om det mesta, får jag
plocka många samtal. Det
mesta handlar om barnomsorg och skola. Det är även
mycket bygglovsfrågor.
Vad gör du om den som
ringer är otrevlig?
– Det är svårt. Ofta är folk
otroligt arga på snöröjningen. Då låter vi deras ilska pysa ut hos oss, innan vi släpper
vidare dem till handlägga-

”Jag har hela
tiden tänkt att
den dagen jag
förlorar synen
helt, kommer
läkarna att ha
hittat ett botemedel. Men så
har det inte blivit.”
ren. Det gäller att ge dem lite
tid. Om någon blir hotfull
brukar jag säga att om den
fortsätter att använda den tonen så avslutar jag samtalet.
Björn pratar fort – det är
nästan svårt att hänga med
och anteckna. Enligt honom
själv har han låtit sig influeras av sin ständiga följeslagare vid datorn, talsyntesen.
Den information som andra
får genom att läsa, måste han
nämligen höra.
En apparat läser upp det
som står på skärmen, i rasande tempo. Det innebär ett
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”BÄST I TEST”

TILLHÖR EN AV
VINNARNA I FOLKSAMS
FÄRGTEST 2010

Suverän kulör och glansstabilitet.

3 liter ord.pris 740:-

Nu 599:Nu 1595:10 liter ord.pris 2295:-

Björn Johannisson är numera både kommunvägledare
och konsumentvägledare i
Nacka kommun. Han tar del
av all information på skärmen genom en hörsnäcka i
ena örat, samtidigt som
han hör den han pratar med
i andra örat.

Träolja

FOTO: JENNY FREJING

från Jotun

Nackaborna rätt
dan runt 20 år tillbaka ser
han ingenting alls. Därför
har han fått lämna sitt tidigare jobb som mellanstadielärare, för att via uppdrag som
IT-utbildare i Nacka kommun hamna på sin nuvarande post.
Synskadade leder vägen

ständigt tjatter i vänsterörat,
parallellt med telefonsamtalet i höger.
– Det gäller att ha en viss
teknik, men det nöter på orken. Jag kan aldrig vara
okoncentrerad under ett
samtal.
Det låter som om du har
blivit smartare av det här.
– Det vet jag inte, men jag
använder mina sinnen mer
aktivt.
Björn Johannisson är inte
född synskadad. Synfelet, en
näthinnesjukdom, kom smygande i 20-årsåldern, och se-

Han är faktiskt inte den enda
av
Nackas
kommunvägledare som är synskadad.
Två kollegor till honom har
också nedsatt syn.
– Men jag tror inte att någon som ringer till oss tänker
på det. Det är ju egentligen
en ointressant uppgift i sammanhanget.
Hur var det att förlora synen?
– Det var tufft. Jag har hela
tiden tänkt att den dagen jag
förlorar synen helt, kommer
läkarna att ha hittat ett botemedel. Men så har det inte
blivit. Jag har ändå aldrig
identifierat mig som svårt
synskadad. Jag lever med
sjukdomen, inte i den.
HANNA BÄCKMAN
hanna.backman@nvp.se

3 liter ord.pris 286:3 liter ord.pris 539:-

179:NuNu449:-

Björn Johannisson
Ålder: 62 år
Familj: Hustrun Anki, två
söner och tre barnbarn.
Bor: I närheten av
Gustavsviksbadet i Boo.
Arbetar som: Telefonist
och konsumentvägledare i
Nacka kommun. Är även
ordförande i Synskadades
Riksförbund (SRF) NackaVärmdö.
Favoritplats i Nacka:
– Mitt hem! Det är en jätteläcker gammal sommarstuga, 40 meter från
strandkanten.
Hur hjälpsamma är
Nackaborna gentemot
synskadade?
– När man har den vita
käppen är de generellt väldigt tillmötesgående. Ibland blir de nästan för
hjälpsamma. De vill hjälpa
mig över gatan, trots att
jag bara står vid övergångsstället och väntar på
en kamrat.

1 liter ord.pris 299:-

Nu 199:-
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VÄRMDÖ
NOTERAT

Skärgårdsdoktorerna är tillbaka

Toaletter invides
i båthamnarna

SKÄRGÅRDEN

VÄRMDÖ I torsdags invigde

Värmdö hamnar två nya
mottagningsstationer för
fritidsbåtars toalettavfall.
Sugtömningsstationerna,
som är de första som drivs
av Värmdö kommun, har
placerats vid gästbryggorna
i Sandhamn och i Stavsnäs.
– Miljöstationerna är strategiskt placerade där ett
stort antal fritidsbåtar passerar eller uppehåller sig,
säger Michael Larkner, VD
för Värmdö Hamnar.
Det är med hjälp av LOVAbidrag som man finansierat
tömningsstationerna.

Fritidshus gick
inte att rädda
INGARÖ En sommarstuga på

Ingarö förstördes i en brand
natten mot tisdag i förra
veckan. Larmet om inkom
klockan 02.36 och när räddningstjänsten anlände till
platsen var byggnaden, som
ligger på Sandvikens gårdsväg, redan övertänd.
Enligt Storstockholms
brandförsvar var ingen människa i huset vid branden.

I förra veckan gick premiärturen med Värmdös nya läkarbåt.
Det innebär att öborna på nytt har en flytande vårdcentral som kommer ut till skärgården
på besök.
Efter nästan 30 år i tjänst
såldes den gamla läkarbåten i höstas.
Personalen på Djurö vårdcentral har under tiden servat öborna med vård genom
att åka taxibåt – men nu har
de alltså fått en ny skuta.
Första stoppet var på Möja.
– Det känns jättetryggt
med en ny båt, med nya motorer, säger Janina Hettman,
enhetschef på Djurö vårdcentral.
Den nya båten är byggd på
Westers Mekaniska AB i Uddevalla och kostade 5,7 miljoner kronor att köpa in och
är specialgjord för att fullgöra sitt uppdrag.
Anlitade stridsbåtsexpert

Eire Persson, upphandlare
på
Stockholms
läns
sjukvårdsområde, berättar
att man konsulterade Petter
Håkansson, som bland annat
ligger bakom stridsbåt 90,
för att formulera en kravspecifikation.

– Det var ganska många
som hörde av sig under upphandlingen. Vi fick förfrågningar från Spanien, England och Finland, men till
slut inkom bara två anbud.
Det ena var från Westers
Mekaniska, det andra kom
från Capo Marin i Saltsjöbaden.
– Anbuden var likvärdiga, men till slut var det en liten prisskillnad som avgjorde.
Nathalie Broman och Janina Hettman vid sin nya pärla.

FOTO: NADIA ENEDAHL

Förra båten känd från tv

Eire Persson är mycket nöjd
med slutresultatet och tror
att även skärgårdsborna
kommer att uppskatta den
nya läkarbåten.
– Det tror jag absolut. Den
gamla var ju lite känd och var
bland annat med i tv-serien
Skärgårdsdoktorn. Men om
de ska spela in nya avsnitt så
får det bli med den nya båten.
Läkarbåten
trafikerar
Värmdös öar hela året, så

länge det är isfritt. Den har
även en fast rutt och tar då
emot patienter på Nämdö,
Gällnö, Lådna och Svartsö.
Sandhamn, Möja och
Runmarö har däremot egna
mottagningar på land. Så dit
fungerar båten enbart som
transportmedel för personalen.
ANDERS MILDE
anders.milde@nvp.se

Värmdös nya läkarbåt
Skrov: aluminium
Längd: 11,3 meter
Bredd: 3,28 meter
Maskiner: 2 x Volvo Penta
D4-260 / DP
Navigation, Furuno: Plotter,
radar, VHF, autopilot, AISmottagare, GPS-kompass
Övrig utrustning: Höj- och
sänkbar patientbrits, AC,
micro, kylskåp

Marschfart: 28 knop
Maxfart: 35-37 knop

Båten invändigt.
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VÄRMDÖ

Neo Löfving, fyra år, invigde badplatsen med att fånga fisk med sin håv.

FOTO: NADIA ENEDAHL

Anders Bergman och Michael Larkner, på Värmdö Hamnar.

Nya beachen piffar upp vinterhamnen
STAVSNÄS

Något så ovanligt
som en nyanlagd
sandstrand har
invigts i Stavsnäs.
Strandbadet vid Helgarsviken kombinerar både klippor, badbrygga och sand-

strand. 20 ton sand krävdes
för att skapa sandstranden.
– Det här området förfallit
under de senaste 30 åren.
Den var tidigare i privat regi,
och var igenvuxetnända ner
till vattenbrynet. Vi ville ge
tillbaka den här platsen till
allmänheten, berättar Michael Larkner, VD på Värm-

dö hamnar, det kommunala
bolaget som hållit i projektet.
Flera familjer invigde badet

Redan på invigningsdagen
hade ett flertal familjer hittat
till badplatsen. Neo Löfving,
fyra år, plaskade tillsammans med andra barn runt

och fångade fisk med håv.
Neos mamma Ulrika
Löfving berättar att familjen
brukade bada här även innan
det blev iordninggjort.
– Så jag kan verkligen säga
att det är en stor förändring!
Det blev jättefint, säger hon.
Öppnandet av badplatsen
är en del i upprustningen av

området kring Stavsnäs Vinterhamn. Den gamla byggnaden Susegårda, som även
den förfallit, ska renoveras
för att på sikt hysa kafeteriaverksamhet.
En stugby är också i planeringsfasen, berättar Anders Bergman, FP, ordförande i Värmdö Hamnar.

– Vi har helt enkelt stora
planer för det här området. Vi
vill sätta Stavsnäs på kartan.
Badplatsen nås via en
trätrappa som går upp från den
stora parkeringen i Stavsnäs
Vinterhamn. Därifrån leder en
bred gångstig ner till badet.
HANNA REINHOLDSSON

Varför chansa?
Handla hos ett seriöst företag
i Mölnvik med kollektivavtal
Mc Donalds
Lindex
SIBA
ICA Kvantum
Dressman
Expert
Jula
Kicks
Rusta
Body Joy
Flügger

Flavour of India
Lidl
Willys
SABIS
Granngården
Hemtex
Life
Intersport
O&V Ekonomi
Govand kemtvätt

VÄRMDÖ
Garantin för ett ﬁﬀelfritt Värmdö
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VÄRMDÖ
NOTERAT

Flyende tjuvar i
Södernäs greps
VÄRMDÖ Två män greps i

onsdags förmiddag misstänkta för inbrott på Södernäsvägen i Värmdö. Detta
sedan en granne ertappat
tjuvarna, som då flydde till
skogs. Polisen som larmades
fann sedan männen, 21 och
24 år, med hjälp av polishundar i närheten av
brottsplatsen. En villa i
Torsby, i närheten av Södernäs, ska ha drabbats av inbrott samma morgon. Polisen vet inte om det rör sig
om samma gärningsmän.

Vaccinbåten
tar Värmdörutt
VÄRMDÖ En ny vaccinbåt
har börjat trafikera Värmdös vatten. Första stoppet är
på lördag, då båten lägger
till vid Björkviks brygga på
Ingarö. Övriga lokala hållpatser är Sandhamn, Runmarö och Stavsnäs.
Bakom satsningen med
fästingvaccin till sjöss står
Vaccinkliniken, som normalt hör hemma i Nyköping. På företagets hemsida
finns hela turlistan.

Deras jobb: Att blogga
GUSTAVSBERG

Emilia och Malin har
ett annorlunda sommarjobb – tjejerna
bloggar om andras
sommarjobb.
– Folk är trevliga
och berättar roliga
saker, säger sommarbloggaren Emilia
Hagström.
SOMMARJOBBET
Det är via kommunen som
Värmdötjejerna fått i uppdrag att förmedla historier
och porträtt från andra sommarjobbare. Dagarna går ut
på att leta rätt på nya sommarjobbare, intervjua dem
och åka tillbaka till arbetsrummet på Gurraberg och
lägga upp bilderna och texterna på bloggen.
Det låter som världens skönaste sommarjobb?
– Haha, ja det är det också.
Vi får träffa mycket trevligt
folk som har roliga saker att
berätta, säger Emilia Hagström.
Vad har varit mest minnesvärt hittills?

– Jag tycker att äldreboendet som (Slottsovalens äldreboende) vi var på precis nu
var väldigt trevligt. De vi intervjuade får promenera och
hålla de äldre sällskap. De
gör verkligen något fint och
viktigt,
säger
Emilia
Hagström.
Har ni lärt er något nytt?
– Vi har fått lära oss en del
om intervjuteknik. En viktig
sak som intervjuare är att vara tyst om personen först inte svarar, då börjar den prata
till slut ändå, säger Malin
Bjerkell.
Vad är svårast?
– Det är om folk ger väldigt
korta svar, då är det svårt att
åka tillbaka och skriva något
vettigt, säger Emilia Hagström.
Hur mycket producerar ni
varje dag?
– Vi besöker oftast två ställen om dagen, och lägger
upp intervjuerna på bloggen
samma dag. Text och foto delar vi upp mellan varandra,
säger Malin Bjerkell.

FOTO: NADIA ENEDAHL

GUSTAV GRÄNDEBY
gustav.grandeby@nvp.se

Läs Värmdötjejernas
blogg på http://sommarjobbarna.wordpress.com/

Malin Bjerkell
Ålder: 17 år
Bor: Ingarö, Värmdö
Pluggar: Kungstensgymnasiet

Emilia Hagström
Ålder: 18 år
Bor: Haghulta, Värmdö
Pluggar: Musik på Kulturama gymnasium

HALLÅ DÄR ...

”Upphandlingar ska handla
om sociala
kriterier”
Lars Bryntesson, S, oppositionsråd i Värmdö, som under Almedalsveckan suttit
med i en panel, tillsammans med Anders Wijkman, regeringens upphandlingsutredare, och diskuterat hur man får in långarbetslösa på arbetsmarknaden.
Hur är det nere på Gotland?
– Jättespännande, det är
fantastiskt kul att möta alla
människor. Men det fina
med Almedalsveckan är
den politiska allemansrätten som finns här. Vissa
kanske tycker att det är en
klubb för inbördes beundran, men faktum är att alla
är välkomna hit.
Du har suttit med i en panel, tillsammans med regeringens Anders Wijkman,
och diskuterat hur man kan
modernisera lagen om upphandling, LOU. Vad innebär
det?
– När man pratar om upphandlingar handlar det ofta
om pris och kvalitet. Men nu
försöker vi föra fram att det
borde handla lika mycket
om sociala kriterier, och att
det bör läggas ett förslag

Lars Bryntesson, S, vill förändra synen på upphandlingar.
FOTO: JENNY FREJING

som uppmuntrar kommunerna att ta hänsyn till det. I
dag rör nämligen de flesta
upphandlingar inom kommuner mjuka tjänster, och
inte prylar.
Hur gör man upphandlingar
efter sociala kriterier?
– Det kan innebära att man
ställer krav på en anbudsgivare att tio procent av er arbetskraft ska ha någon
slags funktionsnedsättning.
– Det skulle vara viktigt för
att ge folk som riskerar att
bli permanent långtidsarbetslösa, en större chans
att etablera sig på arbetsmarknaden.

För övrigt, har du sett några andra Värmdökändisar i
Visby?
– Hans Lindqvist, C, var på
väg ner till Almedalsveckan,
men bröt foten och kunde
inte komma hit. Däremot
har jag träffat på Malin
Åberg Aas, MP.
GUSTAV GRÄNDEBY
gustav.grandeby@nvp.see

Läs Lars Bryntessons
debattartikel om att modernisera de kommunala
upphandlingarna, som
ﬁnns publicerat på NVP.se.
Debattinlägget hittar du
under NVP åsikt.
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Kulturredaktör: Lennart Spetz
Tel: 555 266 21 e-post: lennart.spetz@nvp.se
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Loreen fann trollskog i Nacka
NACKA I torsdags var det världspremiär för Loreens video till

Euphoria – en video som spelats in i Nacka. Det var i mitten
av juni som schlagervinnaren Loreen begav sig till Lilla Sickla
gård för inspelning. Valet hade mest att göra med att regissören Marcus Söderlund var på jakt efter en trolsk miljö.

Viveca aktuell med nya ö-mord
SANDHAMN

En skadad och omtöcknad tonårsflicka
snubblar fram längs
hamnen. Det är midsommar, och fullt
med folk. Men ingen
hör flickans rop på
hjälp.
I Viveca Stens deckare låter hon våldet ta
över i Sandhamn.
Viveca Sten placerar sina stora solglasögon på nästippen
och börjar promenera längs
vattnet på Sandhamn. Ett
par går förbi och hejar på
henne.
– Tjena. Vågar man gå här
eller blir det fler mord då?
hojtar mannen glatt.
Viveca har i sin deckarserie tagit livet av fler Sandhamnsbor än någon annan,
men hon säger att det tagits
väl emot ute på skärgårdsön
där hon tillbringat i princip
alla sina somrar.
”Kan de inte skiljas snart?”

– De gillar nog publiciteten,
att Sandhamn sätts på kartan, säger hon.
Att sen människor har
åsikter om handlingsutvecklingen i böckerna är en annan sak, menar hon.
– Folk gillade till exempel
inte Henrik, som var huvudpersonen Noras man. Från
trädgårdar här ute kunde
människor ropa: ”Kan de inte skilja sig snart?” Det var
också folk som skrev saker
till mig som: ”Kan du inte bara döda honom? Eller slänga
honom av Vaxholmsbåten?”
Om läsarna inte gillade

Fem böcker
på fem år
Viveca Sten debuterade våren 2008 med boken I de
lugnaste vatten, som blev
första delen i Sandhamnsserien. Våren 2009 gavs ”I
den innersta kretsen” ut,
under 2010 kom ”I grunden
utan skuld”.
Förra året kom
fjärde boken i
ordningen ”I
natt är du
död”. Nu är
hon aktuell
med ”I stundens hetta”.

I Viveca Stens senaste deckare visste hon inte vem som var mördaren förrän i mitten av boken.

den man Nora var gift med så
tyckte de betydligt bättre om
Tomas, som i böckerna jobbar på Nackapolisen, desto
mer. Det har till och med
hänt att kvinnor har hört av
sig till Viveca och frågat om
han finns på riktigt, om de
kan få hans telefonnummer.
Var trött på tjocka poliser

– Jag var så trött på schablonen av tjocka, medelålders,

Liten mugg utan fat
Restlager 5:-/st
Max 6 st/kund. Gäller så långt lagret räcker dock längst tom 15/7

Gustavsbergs Porslinsfabriks butik
för II-sorteringsporslin och
allt för det dukade bordet och köket.
Gustavsbergs Porslinsfabrik
Chamottevägen 2, Vid Vattenhjulet i
Gustavsbergs Hamn
Tel 08-570 369 00
Öppet mån-fre 10-18, lör-sön 11-17
www.gustavsbergsporslinsfabrik.se

socialt inkompetenta poliser
som knappt kan värma en
ugnspizzza själv. Så jag skapade Tomas. Han är en
schysst kille – de finns ju faktiskt också!
Skrivandeprocessen har
alltid byggt på struktur för
Viveca. Hon gör dagsscheman för lång tid framåt, där
det står vad hon ska skriva
dag för dag, hur handlingen i
boken ska utvecklas. Men

med den senaste boken,
”I stundens hetta”, förändrades något.
Mördaren fick växa fram

Boken kretsar till viss del
kring tonåringar, och saker
som kan hända dem. Viveca
har själv tonårsbarn, och berättar att skrivandet nästan
blev terapeutiskt.
– Jag skrev av mig mycket
av min oro. Det var kanske

FOTO: NADIA ENEDAHL

därför jag blev så tagen av
den här boken. Jag satte ner
fingrarna på tangenterna,
och historien bara flöt fram.
Den levde ett eget liv. Det har
inte hänt förut, det var så
häftigt.
Det ledde också till att hon
inte på förhand visste vem
mördaren var. Det har hon
vetat långt i förväg när hon
skrivit sina andra böcker.
Deadline närmade sig, och

hon låste in sig en helg för att
skriva klart slutet, där alla
trådar skulle knytas ihop.
Först då insåg hon vem mördaren var.
– Så om någon recensent
skriver: ”Jag förstod vem mördaren var redan på sidan 75”,
då skjuter jag honom! För det
visste jag inte ens själv.
HANNA REINHOLDSSON
hanna.reinholdsson@nvp.se
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VILL DU GRATULERA NÅGON som fyller år, har förlovat sig, gift sig,
eller fått barn? Sänd in några rader till NVPs familjesida.
Bara text (20 ord) 40:-, Bild + 20 ord 100:-, för varje extra ord +2 kr
Vi skickar räkning så bifoga namn och adress med beställningen.
Beställ enklast på www.nvp.se eller e-posta till familje@nvp.se
Posta till Nacka Värmdö Posten, Box 735 131 24 Nacka. (Märk kuvertet
“Familje”). Vi måste ha text och bild senast måndagen veckan före
publicering. Publicering kan dock dröja pga utrymmesbrist.

FAMILJENYTT
Maria Karlsson familjeredaktör
555 266 36
familje@nvp.se

GRATTIS

▼▼

Myran fyller 1 år!
Grattis världens finaste
Isabelle Rocklind från Theo,
Timothy, Millan, Magnus och
Esther.

FÖDDA

▼▼

Nu är hon äntligen här!
Efterlängtade Klara kom till
världen den 16 juni, 3330g
och 52cm lång. Stolta
föräldrar är Annelie Torwald
och Anders Johansson.

GRATTIS

▼▼

Världens absolut bästa
tvillingar, vänner och
systrar fyllde den 4 juli 18
år! Stort Grattis Emma och
Sofia. Vi älskar er! Puss från
Amanda och Mallan.

GRATTIS

▼▼

GRATTIS

▼▼

Grattis till mitt ljuvliga
barnbarns barn Troy som
blir 3 år den 15 juli. Med
kärlek från lillemormor.

GRATTIS

▼▼

GRATTIS

GRATTIS

Stort grattis Zeb på
11-årsdagen den 10 juli!
Hipphipphurra önskar
mormor och Dan.

▼▼

Grattis älskade Nellie på din
1-års dag den 13/7.
Önskar mamma, pappa och
nöffen.

▼▼

GRATTIS

▼▼

Vi tar hand om allt som rör begravningen
- ring oss!

Garverigränd 15
Tel: 600 33 78 • www.fondkistankandema.se

Martin Oscar Wahlström
fyllde 1 år den 25 Juni.
Grattis från Mamma och
Pappa

Den 13 juli fyller våra älskade barnbarn Ida och Nicklas 8 år.
Kramar farmor och farfar

PREDIKOTURER

Grattis Elliott på 11-årsdagen. Önskar farmor, farfar och pappa.

e-post: predikoturer@nvp.se

Boo församling, Kyrkans hus
Tis 10 juli kl 12.00 Sommarlunch.
Tor 12 juli kl 11.30 Tid för bön. www.booforsamling.se
Djurö, Möja och Nämdö församling
Djurö kyrka, ons 11/7 kl 19.00 Musik i sommarkväll. Nordiska klanger i sommarkväll med Simon Stålspets.
Sön 15/7 kl 11 högmässa med Maria Bratt.
Möja kyrka, ons 11/7 kl 19 friluftsgudstjänst på Södra Stavsudda med Olle Sjöholm. Sön 15/7 kl 10 Gudstjänst med
Olle Sjöholm.
Nämdö kyrka: Sön 15/7 kl 11 Högmässa med Yvonne Hallin.
Runmarö kapell: tors 12/7 kl 20 Tankar i sommarkväll med
Yvonne Hallin.
Sandhamns kapell: ons 11/7 kl 19.00 Musik i sommarkväll,
sång och piano med Anders Kjellstrand och Mathias Kjellgren. Sön 15/7 kl 16 Gudstjänst med Yvonne Hallin.
Saltsjöbadens församling
Ons 11/7 kl 09.00 Morgonmässa, kaffe, Källan (framför
kyrkan). Sön 15/7 18.00 Söndaggudstjänst, Skogsö kapell,
före gudstjänsten kyrkkaffe/saft.
Ons 18/7 09.00 Morgonmässa, kaffe, Källan.

NVP beklagar att fel evenemang har angivits
i NVP:s sommartidning. Den 13, 20 och 27 juli
ingen konsert i Värmdö kyrka.

Sommarkvällskonsert i Värmdö kyrka
Onsdag 11 juli 19.00
Musik från åtta länder genom fyra sekler.
Orgelmusik av bl a Praetorius, Bach, LefébureWély, Callaerts, Zwart och Hägg
Orgel Per Thunarf
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FAMILJENYTT

LÄSARSIDAN
Varmt tack
för vänligt deltagande
i den stora sorgen efter
min käre makes
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* 25 augusti 1936
har idag stilla insomnat
Saltsjö-Boo 15 juni 2012
BIRGITTA
ANNE ROBERT
David
Syskon och släkt
Vi binder en krans
av minnen
de vackraste och finaste
vi har
Vi vet att de aldrig
skall vissna
Hos oss är Du alltid kvar
Begravningen har ägt rum
i stillhet i närvaro av de
närmast anhöriga.

Inger
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Vår kära pappa,
morfar, gammelmorfar

Inga-Britt
Andersson
Bertil Wallin

bortgång

IBSTUJMMBJOTPNOBU

Vår älskade Mor
Farmor och Vän
har somnat in

Vår kära

Sven Larsson

* 21 maj 1940
✝ 26 juni 2012
RICKARD och HELENA
Josefin Lovisa
MARTIN och SOFIA
Viggo Svante
LARS och FIONA
Kiera
Övrig släkt och vänner
Du satte alltid familjen
främst och var vårt stöd
i livet.
Du lever vidare i våra
hjärtan.
Begravningen äger rum i
Hoppets kapell
på Skogskyrkogården
fredagen den 20 juli kl 10.15.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. Vänligen anmäl
deltagande senast den
13 juli till IGNIS Enskede
08-600 50 70 eller
www.ignis.se

Gunnar "Ali"
Arlinder
* 21 augusti 1938
Har idag lämnat oss
efter en tids sjukdom
Saltsjö-Boo 1 Juli 2012
Lotta och Roger
Malin och Robban

Badliv i Knarrhamn, populärt sommarnöje även på 1960-talet.

Hälsningar från förr – Nämdö
Nämdö, Knarrhamn: Alla
barn på en ö måste kunna
simma. Så är det bara!
Därför anordnades simskola på Nämdö under 1960talet. Det övades torrsim på
Grönviks äng och därefter
tvingades barnen ner i det ofta kalla vattnet för att prova

sina nya kunskaper. På vykortet är det baddags vid
bryggan i Knarrhamn, för
några som redan lärt sig
konsten. Allt under Elliord
Mattssons inkopierade himmel.

Vykortsserien
Följ NVP:s vykortserie, med
bilder från Lars-Åke Bäckdahls böcker Salta hälsningar och Kära hälsningar.
Under sommaren publicerar vi ett urval av motiven.

GUSTAV GRÄNDEBY

Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner

Saknad

SOMMARBILDEN

Begravningsakten äger rum den
13 juli kl 11:45 i Boo kapell
vid Boo kyrka. Efter akten
inbjudes till minnesstund.
Anm. till 070-403 28 58.
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IKÅMQTBNNBIBOE
4ÇTOBSUJMMIKÅMQ TÇPGUB
EFOIBOO
5BDLGÕSBMMÕNIFU
%VIBEFFUUIKÅSUB
TÇJOOFSMJHUHPUU
5BDLPDIGBSWÅMGSÇOPTT
%JOBLÅSB
7JWFUBUUWJTUPE%JUUIKÅSUB
TÇOÅSB
#FHSBWOJOHFOTLFSJ
LSFUTFOBWEFOÅSNBTUF

Regndroppar på blomblad. Bilden är tagen i Gustavsberg av Emmelie Svennberg.
• Se fler sommarbilder från NVP:s läsare på nästa sida.

18

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

NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 10 JULI 2012
VECKANS ROS vill vi från Igelkotten ge till personalen på Siggesta gård som med vänligt bemötande och omtanke både
gav oss, 30 barn och personal, möjligheten till en toppendag
med träsktrollsstig, glass, lek och överraskningar.

SOMMARBILDEN

Spelmanslaget går från torget i Stavsnäs by ner till sommarhamn. Bilden tagen av Ole Holmberg.

SOMMARBILDEN

”Sommar för mig är allt som händer i naturen, som den här trollsländan som suger nektar
från gräslöksblomman”, hälsar Ingrid Söderback i Sickla.

VECKANS ROS till Ljungs äldreboende. Vi vill tacka all personal för
ett fint och värdigt bemötande under vår mammas sista dagar.

Mvh, Barn och personal från Sågtorpsskolan

Elsy Karlssons döttrar

SOMMARBILDEN

Ester Brodo på Saltarö fotade grannens katt, som väntar på att fisken skall rensas och fileas.

SOMMARBILDEN

När det är kallt i sjöar är ett dopp – eller rättare sagt hopp – i poolen inte fel.
Bilden tog Sandra Terzi från Gustavsberg.

Delta i NVP:s fototävling du också!
Tävla med NVP i sommar
och skicka dina sommarbilder till oss. I fjol var det
Caj-Olof Eriksson från Boo
som tog hem förstapriset.
Kanske är det din bild som
charmar juryn i år.
Skicka ditt bidrag till:
sommartavling@nvp.se
Bilden måste uppfylla två kriterier: Dels ska det vara en

sommarbild, dels ska den vara tagen i Nacka, Värmdö eller Sjöstaden.
Tävlingen pågår till 31 augusti. Vinnaren utses av en
jury och får ett presentkort på
1 000 kronor.
Ett urval av bilderna publiceras i NVP och på NVP.se under sommaren.
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EVENEMANG

ONSDAG 11 JULI
MUSIK I SOMMARKVÄLL i Djurö kyrka kl 19.00. Orgel och
sång med Mathias Kjellgren
och Lars Sjögren.
Medarr: Sensus.
SOMMARMUSIK i Sandhamns
kapell kl 19.00 Anders Kjellstrand, sång och Mathias Kjellgren piano. Fri entré.
Arr: Sensus.
MUSIK FRÅN ÅTTA LÄNDER
genom fyra sekler. Orgelmusik av bl.a. Praetorius, Bach,
Lefébure-Wély, Callaerts,
Zwart och Hägg. Orgel - Per
Thunarf i Värmdö Kyrka kl
19.00.
NURSE DIESEL har konsert i
Finnhamns Sliphus kl 21.00.
Biljetter säljs i Sommarbutiken för 100kr. Tel 542 462 12
www.finnhamn.se
SKÄRGÅRDENS HISTORIA, Lars
Westerberg, bördig från
Runmarö tillika ordförande
för Skärgårdsmuseet, föreläser om skärgårdens historia i
allmänhet och Runmarös i
synnerhet. Tid: 16.00. Plats:
Gamla Skolan, Sand, Nämdö.
Fri entré.
www.skargardsmuseet.org
SKÄRGÅRDSTRUBADUREN
Björn Sjöström spelar på
Restaurang Motorverkstan
på Djurö kl 18.00-22.00.
Välkommen att boka bord på
tel 571 545 00.

TORSDAG 12 JULI
LOPPIS, Boo Rödakorskrets
har öppet i Lilla Boosalen.
Kommunalv 1, busshpl
Telegramv, kl 10.00-12.00.
Halva priset på glas, porslin
och köksredskap. Vi tar emot
gåvor, enstaka hela och rena
kläder, ej möbler. Välkomna!

Ingarö
Återvall
Fredag 13 juli
kl 19:00
Cirkuskassan är öppen speldagen
12:00 - 13:00, samt 2 timmar
före föreställningen.
Du kan även boka dina biljette
på ticnet.se samt callcenter
077 - 170 70 70.

BOULE spelas på Värmdö
Bygdegård, Skärgårdsv. 291,
kl 10.00. Mer info Stefan tel
570 206 20. PRO Värmdö
hälsar ALLA pensionärer
välkomna!

FREDAG 13 JULI
KARAOKE, singAlot Tävling på
Nacka Värdshus, Ektorpsvägen 6 kl 21.00-01.00. Middag
och fin fina priser lottas ut
bland dem som sjunger.
Arr: mic-man.
ROCK N ROLL med Gladpack
kl 20.00 på Bygdegården
Ahlsvik. Waxholmsbåten till
Ahlsviks rygga.Entré 150:-.
www.hembygd.nu
Arr: Värmdö Norra Skärgårds
Hembygdsförening.
LIVEMUSIK med Emil & The
Ecstatics. Långaraden Velamsund kl 20.00. Fri entré.
Vid regn inomhus.

LÖRDAG 14 JULI

SOMMARTEATER Nu börjar Velamsunds
teatersommar. Och först ut är Fröken Julie,
som spelas mellan den 7 och 22 juli, med
Camilla Nyberg och Andreas Rodenkirchen
i huvudrollerna. Biljetter kan du bland annat köpa på Ticnet.

SKÄRGÅRDSFESTIVALEN en
sommarfest för hela familjen
med fartfyllda
skärgårdsaktiviteter,
underhållning med välkända
artister, restauranger med
sommarmat och grillat,
vin- och champagnebar med
skaldjur/fisk och till sist
nattklubb med DJ. Kl 11.0002.00 på Djurönäset.

KOFFES HOT FIVE Lunchjazz
på Krogen i Finnhamn kl 1315.

MÅNDAG 16 JULI
STROKEFÖRENINGEN träffas
mellan kl 15-16.30 på
Gustavsgården,
Trallbanevägen 5c. För info
ring Rakel 715 15 13.
Arr: Strokeföreningen Öst
Värmdö Nacka.

SÖNDAG 15 JULI
BAKLUCKELOPPIS kl 11-15 på
Siggesta Gård. Här har ni
chans att fynda allt ni kan
tänka er. Kuriosa,
antikviteter, leksaker mm.
Eller lasta luckan och kom
och sälj. Personal finns på
plats från 9.00 och hänvisar
plats, 165 kr per dag och parkeringsplats! tel 562 80 100.
www.siggestagard.se
BOULE spelas i Kyrkparken i
Gustavsberg kl 10.00.
Ledare: Gun 570 361 23,
Reino 570 283 74.
Arr: Värmdö boulesällskap.

MUSIK PÅ BEATELUND kl 19.00.
Klassisk romansafton med
spännande musiker på
besök från Rom. Katarina
Agorelius, sopran, och Sona
Ardontz, piano, framför bl. a.
Haydn, Händel och Grieg. Ej
tillgängligt för rullstol.
Arr: Beatelunds prod. AB

MOPEDUTFLYKT
Kl 10.00 träffas vi som har
äldre mopeder än -80 för att
åka en tur och ta en fika på
någon mysig plats. Kom med
det du har. Samling OK/Q8 i
Gustavsberg.
Alla är välkomna!

SKÄRGÅRDSFESTIVALEN bjuder på Djurö Konst & Kultur
på Djurönäset kl 11-17.
Kulturell frågetävling,
lotterier, ansiktsmålning för
barn.

SÖNDAGSÖPPET i Boo
hembygdsgård 15 juli kl 1315. Arkivet och stugorna öppna. Kaffeservering. Stig Norrby läser Alf Henriksson-berättelser.
Arr. Boo hembygdsförening

TISDAG 17 JULI
GEMENSKAPSDANS kl 10.00 11.30 på utedansbanan vid
Värmdö Bygdegård, vid regn
inomhus.
Arr: Värmdö Seniordansare.
LYXORKESTERN, konsert i
Finnhamns Sliphus. Biljetter
säljs i sommarbutiken för
150kr.
www.svenskalyxorkestern.se

ÖVRIGT
LOPPIS på Katthemmet
Tasseland, på Stavsnäs
Gärde, bredvid Ica.
Öppettider onsdagar kl 1518, fredagar 15-18, lördagar
11-14. Vi tar tacksamt emot
loppisprylar.
HEMMESTA LOPPIS har öppet

tisdag-fredag kl 14-19 och
lördag-söndag kl 11-16.
www.hemmestaloppis.se

BIDRA MED DITT EVENEMANGSTIPS
Post Nacka Värmdö Posten, Box 735, 131 24 Nacka
(Märk kuvertet ”Evenemang”)
Fax 555 266 41 e-post maria.karlsson@nvp.se
Vi behöver tipset senast en vecka före publicering. Av
utrymmesskäl görs en prioritering av vilka tips som
publiceras. Skriv kortfattat. Bifoga gärna en illustration.

KERAMIKVERKSTAN kommer
att vara bemannad under
sommaren ons-lör kl. 11.0016.00. Fram till mitten av
augusti kommer våra
medarbetare Marie Larsson och Lisa Wallert från
Konstfack att erbjuda små
och stora besökare att
prova på klassiska och
uråldriga metoder som att
tumma, ringla, kavla och
dreja. Bränning och
glasering ingår i också
paketet som kostar 150kr.

TEATERSOMMAR på
Velamsund, den 12-15 juli kl
19.00 med Fröken Julie. I regi
och bearbetning av Björn
Melander. Julie: Camilla
Nyberg. Jean: Andreas
Rodenkirchen. Kristan samt
musik: Rolf Christiansson.
Biljetter bokas via
www.Ticnet.se och kan hämtas på alla ATG-ombud samt
på Dieselverkstaden. Du kan
dessutom köpa biljetter på
plats från 1h innan föreställning (kontant betalning)

ORIENTERING Nu är det dags
för årets naturpass i södra
Gustavsberg.
tom 30 sept sitter 45
kontroller uppe, både lätta
och lite svårare.
Försäljningsställe Coop
Forum Värmdö marknad
och Värmdö bokhandel
Mölnvik. 50:- kostar det,
priser utlottas. Arr: Gustavsbergs Orienterings Klubb.

VIKINGALEK för barn 7-11 år i
Gustavsbergshamn,
vardagar 9-27 juli kl 9.4512.00. Vi gör allt möjligt
skoj samt lär oss om hur
man levde på värmdö under vikingatiden.
Feriearbetande ungdomar
är ledare. Föranm på tel 070
570 72 27, eller kom direkt
till Odelbergs Byst i parken
vid Tornhuset i hamnen.
Klädsel: långbyxor,
strumpor och gympaskor.
Välkomna alla glada barn!

MÅLARVERKSTAD drop in för
både vuxna och barn, gärna tillsammans. Kom som
du är, utan förkunskaper.
Handledning och material
finns på plats.
Öppet alla dagar 2-29 juli, kl
12-16 på Tyra Lundgrens
Väg 25, Gustavsbergs
Hamn. Pris: 100:-/person
och dag. Familjerabatter.
Anm och info:
www.galleritillfallet.se eller mejla till:
office@galleritillfallet.se

GRISSLINGE BEACH 2012 på

Grisslinge Havsbad fredagsöndag. Gratis beachvolley,
gruppträningspass,
kajakpaddling, crawlkurs
från kl 10.00. Prova på
Energi Massage för 100:Afterbeach på bistraud –
Grisslinge Bistro & Bar med
liveband/Dj fred-lörd från
kl 15.00.
www.grisslingebeach.com
Arr: Intersport, Grisslinge
Bistro & Hälsofokus
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KRYSS

• Sommarkryss i NVP. Lösningen ska vara oss tillhanda senast den
31 augusti 2012. En trisslott vardera till tre rätta svar.
Adressen är Nacka Värmdö Posten, Box 735, 131 24 Nacka.
Märk kuvertet ”Landskapskrysset 3”. Lycka till!

Namn:..........................................................................................................................................................
Adress:.........................................................................................................................................................
Postadress:.................................................................................................................................................
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HANDBOLL Carin Strömberg har förlängt sitt kontrakt med Skuru IK. Strömberg har spelat i föreningen sedan hon var sju år
gammal.

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

»Galet, en stor dröm som går
i uppfyllelse. Finns inte ord
för det lyckorus jag har nu.»
jessica samuelsson, nacka, skriver på sin blogg
om glädjen över att bli os-klar i sjukamp.

Siktar på nya framgångar
BK Fiskgjusen är Sveriges bästa bågskytteklubb: ”Fick nypa sig i armen”

Niklas Instedt reporter
555 266 27
niklas.instedt@nvp.se
Ingemar Lundin sportchef
555 266 27
ingemar.lundin@nvp.se

NOTERAT

Rasmus slog
transferrekord
GUSTAVBERG INNEBANDY

VÄRMDÖ BÅGSKYTTE

Förra året tog BK
Fiskgjusen tio SMguld och blev utnämnd till landets
främsta klubb.
– Det var så att man
fick nypa sig i armen,
minns ordföranden
Roland Bexander.
Nu gäller att försvara positionen som
bäst i Sverige.

Sommarens
SM-tävlingar
13 JULI
Junior-SM Jakt Bromma
Deltagare: Jessica Nilsson,
Nathalie Nilsson, Freja
Nilsson och Max Liljegren.

14 JULI
Junior-SM Fält Tyresö
Deltagare: Jessica Nilsson,
Nathalie Nilsson, Freja
Nilsson och Max Liljegren.

När Svenska bågskytteförbundet i fjol skulle utse landets bästa klubb behövdes
rimligen inte lång betänketid.
Med sina tio SM-guld var
BK Fiskgjusen, från Gustavsberg, en dominant på den nationella scenen.
Nu är den nya säsongen
igång och BK Fiskgjusen fortsätter att pricka rätt med
ständigt framskjutna placeringar.

15 JULI
Junior-SM Tavla Södertälje
Deltagare: Jessica Nilsson,
Nathalie Nilsson, Freja
Nilsson och Max Liljegren.

I helgen tog Peter Bergkvist
brons vid Fält-SM i Avesta
och veckan innan dess inkasserade klubben två silver och
ett brons vid nordiska mästerskapen för ungdomar i
Göteborg.
En av medaljerna stod 15åriga Jessica Nilsson för, som
knep en silverpeng framför
lillasystern Freja Nilsson.
Vilken är din styrka som
skytt?
– Under förra sommarens
SM hamnade jag i ett rätt så
kraftigt underläge men kunde ändå ta mig samman och
komma tillbaka in i matchen
som jag till slut vann. Och det
är väl min styrka – förmågan
att skjuta bra även om jag ligger under.
Den mentala biten är viktig
i bågskytte?
– Ja, det gäller att fokusera
på sitt och ignorera omgivningen. Börjar man ta in det
som händer runtomkring
tappar man lätt koncentrationen. Man kan väl säga att
bågskytte är en ovanligt individuell sport.
Hur brukar du ladda inför
tävling?
– Jag är alltid nervös innan
jag ska skjuta. Därför brukar
jag så länge som möjligt ignorera själva tävlingen, säger Jessica som har fyra SMguld på meritlistan.

ÄLTA SIMHOPP

SM Tavla Borlänge
Deltagare: Roland Bexander.

Jesper Tolvers, från Älta,
tog tre medaljer när SM avgjordes i Karlskoga. Bäst
gick det på tre meter, där
Tolvers vann guldet. På en
meter och i höga fick han
nöja sig med silverpengen.
Anmärkningsvärt är att
FINA, internationella simförbundet, OS-nominerat
Tolvers. Däremot har han
fått nej från Sveriges Olympiska Kommitté.

SM och JSM 3D Karlstad
Deltagare: Peter Bergkvist,
Monika Svartvik och Debi
Walker.

var värst med fyra guld.
Vad är det som fascinerar
med just bågskytte?
– Att du direkt kan se vad
som händer. Utan problem
kan du följa den långa pilens
färd genom luften, för att redan innan den träffar tavlan,
eller det fiktiva djuret, se om
det kommer att bli ett bra
skott eller inte, säger Bexander och fortsätter.
– Skytten drar i strängen
och släpper. Momenten är få
och det ser väldigt enkelt ut,
men är det inte, då skytten
ständigt strävar efter så hög
precision som möjligt.
Systrarna Jessica, Nathalie och Freja Nilsson, samt Max Liljegren.

FOTO: NADIA ENEDAHL

Skanåker vann OS vid 38

Start 1995 som Värmdö Bågskytteklubb
Bågskytteklubben bildades
1995 i Gustavsberg och hette vid starten Värmdö
Bågskytteklubb. 1999 ändrades namnet till BK Fisk-

gjusen. Bågskyttets olika discipliner är: Tavla, fält, jakt
och 3D (mot djur i tredimensionell skala) som numer är
den mest populära grenen.

Ett resultat som blir extra
imponerande när man betänker att hon först för två år
sedan började tävla.
Men uppenbarligen är omständigheterna optimala för
att snabbt utvecklas i BK
Fiskgjusen.

Om Roland Bexander, föreningens ordförande och
själv elitskytt, får gissa är det
den goda gemenskapen som
är nyckeln till klubbens framgångar.
– Ja, vi har en mycket bra
sammanhållning och det tror

jag är avgörande för varje
skytt. Visst är det viktigt att
få nya talanger till klubben,
men för att dessa ska utvecklas och bli bra krävs också en
hel del träning.
Och du är en av dem som
visar hur den ska gå till?
– Vi har haft många framgångar, inte minst med Peter Bergkvist, som vann VMguld 2007 i Österrike.
Framgångar som inspirerat
till ännu fler. Det största för
klubben var ju när vi i fjol på
SM vann hela tio guldmedaljer, där Jessica Nilsson

En annan sak som utmärker
sporten är att den kan utövas
på hög nivå av människor i
vitt skilda åldrar.
– Det bästa exemplet är väl
Ragnar Skanåker som vann
sitt första OS som 38-åring.
Det blev sammanlagt sju
olympiska spel för honom.
Även om det handlar om pistolskytte är likheterna mellan grenarna många, säger
61-åringen Bexander, som
själv började med bågskytte
när han var 55.
NIKLAS INSTEDT
INGEMAR LUNDIN

Kessiakoff bergskung i Tour de France
SALTSJÖBADEN CYKEL

Fredrik Kessiakoff, från Saltsjöbaden, var på söndagen
på väg mot en sensationell
etappseger i Tour de France.
Med 16 kilometer kvar av

etappen ledde han, men mot
slutet tappade Kessiakoff
placeringar och slutade till
sist som tolva. Fransmannen
Thibaut Pinot vann.
Däremot kunde Nacka-

cyklisten glädjas över att han
tog ledningen i bergpristävlingen. Han får nu bära den
rödprickiga bergströjan och
titulera sig bergskung så
länge som han behåller led-

ningen i sammanräkningen.
Det är första gången på 30
år som en svensk toppar
bergpristävlingen. Då hette
cyklisten Sven-Åke Nilsson.
INGEMAR LUNDIN

SM-guld för
Jesper Tolvers

21-22 JULI

11-12 AUGUSTI

SM-brons i helgen

Övergången är nu ett faktum. Rasmus Sundstedt,
från Gustavsberg, lämnar
Caperiotäby för svenska
mästarna Storvreta. Övergångssumman är den största hittills i innebandyvärlden: 500 000 kronor.
– Storvreta har vunnit tre
år i rad, och satsar vidare på
att fortsätta vinna och det är
väl därför man spelar, för att
vinna, säger Rasmus till
Upplandsnytt.
Rasmus Sundstedt har
tecknat ett fyraårskontrakt
med Uppsalaklubben.

Fredrik Kessiakoff.

Sverige klara
för semi i UVM
NACKA HANDBOLL

Sverige har inlett UVM i
Tjeckien med fem vinster och
ett kryss. På söndagen slogs
Spanien med 27-24 i kvartsfinalen. I laget spelar Linnéa
Claeson och Carin Strömberg, Skuru, samt Linn Blohm och Alexandra Domeij,
före detta Gustavsbergs IF.

”Tessan” med
i OS-truppen
NACKA HANDBOLL

Therese Islas Helgesson,
från Nacka, kom precis som
väntat med i handbollstruppen till OS i London.
Målvakter: Cecilia Grubbström, Viborg, Gabriella Kain, Kolding.
Nio meter: Johanna Ahlm,
Viborg, Isabelle Gulldén, do,
Terese Islas Helgesson, Toulon, Anna-Maria Johansson,
Metz, Jamina Roberts, Sävehof, Linnea Torstenson,
Krim Ljubljana.
Mittsexor: Tina Flognman, Toulon, Johanna Wiberg, Eslöv, Ulrika Ågren,
Esbjerg.
Kantspelare: Matilda Boson, Spårvägen, Hanna Fogelström, Sävehof, Annika
Wiel Fredén, Heid.
Sverige möter Danmark i
OS-premiären den 28 juli.
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Camilla vann ÅF Offshore
Race: ”Demokratisk båt”
SANDHAMN SEGLING

Johan Frost, från Marstrand, tog hem totalsegern i årets ÅF Offshore Race.
När ÅF Offshore Race (före
detta Gotland runt) för första gången hade en delsträcka
i Stockholms skärgård var
det en besättning från västkusten som seglade hem totalsegern. 35-årige Johan
Frost, med Marstrand som
hemmaklubb, deltog för
tredje gången med båten Camilla.
– Vi har jobbat hårt på förberedelserna och litat på vår
väderplan. Och så är vi ett
härligt kompisgäng. Det är
en väldigt demokratisk båt,
säger Johan.
Camilla, med skippern Johan Frost, vann årets ÅF Offshore Race.

FOTO: OSKAR KIHLBORG

...och Blixt från
KSSS blev SM-etta
SALTSJÖBADEN SEGLING

Efter knappt två dygn
till havs tog Thomas
Blixt, KSSS, hem segern i SM i havskappsegling.
– Vi har väntat på
det här, säger Blixt.
SM-klassen ingick som en del
av årets ÅF Offshore Race. Inför den avgörande tävlingen
låg Blixt Pro Sailing från KSSS
trea, efter första SM-deltävlingen i Sandhamn Open.
Thomas Blixt och hans vassa TP52 kolfiberbåt, Blixt Pro
Sailing, var en av favoriterna
i årets ÅF Offshore Race. Efter en svag inledning, där
vindarna gynnade de mindre
båtarna, låg Blixt på 14:e
plats efter skärgårdsseglingen från starten i Stockholm
ner till Fårö.
– Från Östergarn på Got-

land kryssade vi sedan hela
vägen till Hoburgen och
klättrade till andra plats. Vi
seglade in 45 minuter på svåraste konkurrenten Ralf Aspholm, berättar Thomas Blixt.
”Nu är det VM som gäller”

Utanför Visby hade Blixt Pro
Sailing kommit ikapp och
förbi Ralfs Sinergia 40 DataCom och behöll sedan SMledningen och andraplatsen
totalt i ÅF Offshore Race, efter Johan Frosts Camilla, ända in i mål.
– Vi är mycket nöjda med
racet och SM-segern. Allt har
fungerat perfekt ombord.
Bra strategi av Stefan Winberg och fantastiskt bra
teamarbete. Nu är det VM i
Helsingfors i augusti som
gäller, och helt klart har vi
fått blodad tand och segervittring, avslutar Blixt.
INGEMAR LUNDIN

Döpt efter ägarens fru

– Vi har varit totaltrea de två
senaste åren och jag kände
att här fanns möjligheter att
ta totalsegern. Redan när vi
kryssade ut på havet på söndagskvällen efter skärgårdsseglingen så kände vi
att vi hade bra fart i båten, säger Johan.
I de lätta undanvindarna,
efter rundningen av Hobur-

gen, tappade Camilla till
konkurrenterna ”Pace” och
de andra TP 52:orna samt
tyska Varuna. Men när vinden ökade kom de tillbaka
och efter Visby valde de en
mer ostlig kurs än konkurrenterna, vilket var ett lyckat
drag.
Camilla är en av få större
båtar som inte har ett före-

tagsnamn utan är döpt efter
ägarens fru.
– Ägaren är den norske finansmannen Ole Martin
Vordahl. Han seglade själv
2010 men i fjol och i år har
jag och Ole Martins son, Ole
Chistian, fått låna henne, säger Johan, som till vardags
jobbar som båtman, det vill
säga tar hand om Camilla.

Förutom skippern Johan
Frost bestod Camillas besättning av två norrmän och tio
svenskar: Ole Christian Vordahl, Espen Myklebust, Erik
Lindsten, Peter Olsson, Liane Arnerud, Calle Glaumann, Patrik Bladh, Ulf Dolfei, Karl Lindsten, David
Jonsson och Sören Karlsson.
INGEMAR LUNDIN

NOTERAT

Linus tränar med allsvensk klubb
VÄRMDÖ FOTBOLL

Värmdö IF:s Linus Christensen, 21, har på nytt tränat
med allsvenska GIF Sundsvall. Han var även på plats i
Medelpad i november i fjol.

Efter träningsmatchen där
Giffarnas U21-lag slog Geﬂe
IF med 1-0 ﬁck Christensen
mycket beröm. ”Slog inte
bort en passning”, skriver
Sundsvalls Tidning.
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Följ oss på
Facebook!

Läcker
taket?

Bostadsmarknad
ÖNSKAS HYRA

Hjälpen hittar du bland Yrkes & Hantverksannonserna

Bilar & Tillbehör

Vi behöver
dig om du
ställer upp
på det här.

KUMMELBERGETS BIL & DÄCKSERVICE

BYTES

Hus/stuga uthyres

Bostad bytes

Mycket fin vinterbonad stuga
på 60 kvm, med högt och ljust
läge uthyres 20/8-12 - 20/613. 2,5 rum med kök, stor
altan, WC, tvätt-och diskmaskin. 100 m från havsvik, några minuter från busshållplats,
ca 40 min från Slussen. Hyra
7 000 kr/månad.

Lgh i Bagarmossen på 55 kvm
2 rum o kök. Bytes mot lgh
inom Gustavsberg-Hemmesta-Vik. Ök. 2 rum o kök.
Thomas 070-736 04 98.

Snickarv 4, Saltsjö-Boo • 715 08 19 (Kummelbergets ind.område)
Vi utför service och reparationer på samtliga bilmärken.
Autoexpertverkstad
www.kummelbergetsbil.se

SÄLJES

s Du bryr dig om
dina medmänniskor.
s Du respekterar
människovärdet.
s Du vill skapa en
bättre värld.
I så fall är du välkommen som medlem
i Röda Korset. Kom
in till oss eller besök
www.redcross.se

Värmdö
08 - 570 19 570
Odelbergs väg 11
varmdo@svenskamaklarhuset.se
www.svenskamaklarhuset.se

Företagens Marknad

Vi behöver dig!

UTHYRES

NYA INDUSTRILOKALER I SALTSJÖ-BOO

54 st nybyggda i betong. Stenhuggarvägen 2-4.

x

x

21 1 st på 160 kvm och 36 17 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

Prylmarknad

Boka Fastigheter
Älvsby Industriområde • Tel 571 621 20

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

SÄLJES
Säljes
Ihopfällbar vävstol, vävbredd
100cm, 6 trampor, flera vävskedar 1200kr. Graner, oblekt
lingarn, cottin, olika färger fr
20 kr/st. Tyger mönstrade och
enfärgade fr 25 kr/m. tel 0709534392

Kropp & Själ

Köpes
Herr och Damklockor, även
fickur, klockdelar, smycken,
medaljer, ordnar mynt, silverföremål mm. tel 747 81 23

DIVERSE
Vittne sökes! Jag blev påkörd
i min röda Polo på 222:an av
Sl-bussen som kom från
Orminge påfarten, den 23/4
ca kl 8.20. Tel 0739-89 10 06.
Tacksam för din hjälp!

Själskristallens Linje
KÖPES
Obs! Bilar köpes!
Vill du snabbt och enkelt
sälja din bil, oavsett märke,
miltal, skåp eller diesel.
Seriösa värderingar. Hämtas
och betalas kontant. Tel
073-595 13 91 el 08-647 11 66.

Bil köpes. Alla märken, modeller, miltal och skick kan vara av intresse. Från 1995-2012.
Hämtas kontant i hela länet.
Ring Niklas på 076-092 60 82.

0939-11 90 700
Våra duktiga medium Vägleder Dig i livets alla skeenden via
Medial och Andlig vägledning, Tarot, Tidigare Liv och via
Andevärlden, Djurkommunikation även Borttappade Saker.
19:90 kr/min. www.sjalskristallen.se

100 PRISPRESSADE BILAR I LAGER!
SOMMARKAMPANJ: 2 ÅRS GARANTI INGÅR (gäller vid ﬁnansiering genom oss)
SEDAN:
Audi A3 2,0T Q SB Ambition-06,11495m,silverm,acc ...................119,000:Audi A3 1,6 E-Power SB-09,3770m,blåm,1äg...............................134,900:Audi A4 1,8T-05,10000m,gråm,acc..................................................99,900:Audi A4 2,7TDI-09,4900m,röd,aut,acc,leasebar ............................225,000:Audi A8 W12-05,10100m,svartm,mkt utr ......................................265,000:BMW 120i-06,9000m,röd,M-Sport,acc ..........................................129,000:BMW 123dA M-Sport-08,4400m,svartm,acc.................................229,000:BMW 325iA M-Sport-01,11500m,silverm,skinn..............................69,900:BMW 330XiA-06,7000m,gråm,skinn,1äg.......................................169,900:BMW 530XiA-07,7500m,blåm,facelift,skinn..................................229,000:Chevrolet Matiz SE-09,770m,silverm,ac,1äg...................................59,900:Chrysler Sebring 2,4-07,3000m,rödm,aut,skinn ...........................119,000:Citroen Xsara Picasso 2,0-04,14800m,beigem,aut,acc ..................44,900:Citroen C4 1,6-07,4900m,beigem,ac ...............................................69,900:Citroen C4 2,0 Picasso-07,9700m,rödm,aut,acc .............................99,900:Citroen C5 2,0SX-04,13000m,ljusblåm,aut,1äg,acc........................29,900:Citroen C5 2,0i Comfort-09,13400m,svartm,1äg,acc....................119,900:Ford Focus 2,0 Trend-99,22300m,svart,ac, .......................................9,900:Hyundai Accent 1,6GLS-05,7200m,röd,ac .......................................44,900:Hyundai Sonata V6-06,4300m,rödm,aut,skinn,navi ........................99,900:Jaguar XJR-06,4800m,svartm,navi,skinn,aut ...............................289,000:Lexus IS200-05,14300m,gråm,skinn,acc ........................................79,900:Lexus IS350-06,6560m,svartm,navi,skinn,aut ..............................219,000:MB E250CGI Blue Efﬁciency-10,2670m,gråm,aut,skinn ...............275,000:Peugeot 307 XS 1,6-06,10500m,gråm,acc......................................49,900:Renault Megane 2,0-05,18300m,gråm,aut,acc...............................34,900:Seat Leon 1,6MPI-05,6100m,gråm,1äg,ac ......................................59,900:Seat Cordoba 1,4 Ref-08,3950m,rödm,1äg,ac ................................69,900:Skoda Superb 2,0TDI Elegance-09,8500m,blåm,navi,acc............149,900:VW Polo Cross 1,4-07,5700m,silverm,ac.........................................99,000:VW Phaeton 5,0TDI V10-04,12900m,blåm,navi,dieselvärmare ....169,900:Volvo S40 T5-04,8100m,rödm,skinn,acc .........................................99,900:Volvo S40 2,4i-07,6000m,svartm,170hk,acc.................................109,900:Volvo S60 2,5T Summum-08,1280m,blåm,acc .............................179,900:-

KOMBI:
Audi A6 2,6-95,18900m,grönm,acc,1äg ..........................................19,900:Audi A6 2,4-05,12200m,röd,aut,S-Line............................................79,900:Audi A6 3,0TDI Q-09,11200m,gram,aut,navi,skinn .......................299,900:Audi Allroad 2,7T Q-03,16800m,blåm,navi,aut ................................79,900:Audi Allroad 2,7T Q-05,17200m,silverm,aut,skinn........................109,900:-

Audi S4-05,15400m,svartm,aut,navi .............................................199,000:BMW 320i-07,5300m,svartm,skinn ...............................................149,000:BMW 325iA-04,17900m,gråm,M-paket,acc ....................................79,900:BMW 520dA-08,8070m,gråm,skinn...............................................219,900:BMW 523i-06,14100m,silverm,acc,...............................................124,900:BMW 550i M-Sport-06,10500m,gråm,skinn,acc,..........................199,900:Ford Mondeo 2,0TDCi Platinum-10,3195m,svartm,acc ................149,900:Mazda 6 2,3 Sport-03,16700m,röd,navi,skinn ................................54,900:Mazda 6 2,3 Sport-03,18005m,röd,drag,acc...................................59,900:MB C320CDI Avantgarde-09,9300m,brunm,navi,aut.....................249,900:Opel Vectra 2,2 Elegance-04,12300m,silverm,aut,acc ...................59,000:Opel Vectra 2,0T-07,14300m,grönm,acc..........................................74,900:Peugeot 307 2,0 Sport-05,5300m,gråm,1äg,ac ..............................69,900:Rover 75 2,0-03,13100m,svart,skinn...............................................49,000:Saab 9-5 2,0T BioPower-09,6800m,silverm,acc ...........................129,900:Subaru Outback H6 3,0AWD-01,18500m,blåm,aut .........................59,900:Subaru Legacy 2,5-08,8200m,svart,aut,acc,1äg,..........................149,900:VW Golf 1,4TSI-10,2000m,svartm,aut,acc .....................................169,900:VW Golf TDI Bluemotion-11,6090m,svartm,navi............................179,900:VW Passat 1,8T-05,18100m,silverm,acc .........................................54,900:Volvo 855-95,28700m,gråm,drag,aut ................................................9,900:Volvo V50 2,4i-04,9150m,gråm,acc .................................................94,900:Volvo V70 2,4-01,25800m,silverm,aut,skinn,acc ............................29,900:Volvo V70 2,4T-02,16800m,silverm,aut,skinn..................................59,900:Volvo V70 2,4/140HK-04,14200m,ljusblåm,skinn ...........................69,900:Volvo XC70 3,2AWD Summum-09,8375m,svartm,skinn,aut, .......219,000:-

CAB/COUPE:
Audi A3 1,8FSI Cab-08,4200m,Isblåm,1äg,skinn ..........................169,900:Audi A5 3,0TDI Quattro-10,3100m,blåm,skinn,panorama ............319,000:BMW Z3 Cab-99,4400m,silverm,1ägare........................................119,900:BMW 645iA Cab-04,8900m,silverm,navi,skinn .............................299,000:BMW 650iA Coupe-06,11200m,svartm,skinn,headup ..................299,000:BMW M3 Cab-02,10800m,svartm,navi,skinn,nyservad................199,000:Chevrolet Corvette C6 Cab-09,560m,vit,acc,skinn,aut..................449,000:Ferrari F430 F1-07,865m,röd,jubileumsmodell.............................995,000:Maserati 4200 Cambiocorsa-05,5600m,svartm,aut,acc,skinn.....349,000:MB C63AMG Coupe-12,845m,svartm,mkt utr,...............................799,000:MB SLK230K-98,11100mm,grönm,aut,skinn,ac .............................79,900:MB SLK230K-99,10200m,svart,skinn,aut,ac.................................109,900:MB SL500 Exclusive-09,6100m,moccasvartm,panorama............575,000:Opel Tigra 1,8OPC Line Cab-08,3300m,röd,skinn,fd utställningsbil ....99,900:-

Sommarerbjudanden
från Olofsson Bil.

Porsche Boxster-05,7500m,svartm,skinn,acc...............................249,000:Porsche 996 C2-02,10400m,silverm,aut,navi,skinn .....................289,000:Porsche 996 C4S-03,4600m,svartm,acc,skinn .............................449,000:Porsche 997 GT3-07,1135m,vit,mkt utr.........................................649,000:Porsche 997 Turbo-07,4700m,silverm,navi,sportchrono ..............675,000:-

SUV/MINIBUSS:
Audi Q7 3,0TDI Quattro-07,20200m,silverm,navi,dvd,sportpaket .....219,000:Audi Q7 3,0TDI Quattro-07,15500m,svartm,navi,sportpaket .............249,900:Audi Q7 3,0TDI Quattro-09,9600m,gråm,navi,dvd,panorama,leasebar,.419,000:Audi Q7 3,0TDI Quattro-11,1300m,svartm,navi,låg skatt ...................569,000:Audi Q7 4,2TDI Quattro-10,3900m,svartm,S-line,nav.........................575,000:BMW X1 20d xDrive-10,3800m,gram,skinn,1äg.................................259,900:BMW X1 XDrive 20d-11,1925m,brunm,1äg ........................................319,000:BMW X3 3,0i-04,12800m,blåm,skinn,aut ............................................129,000:BMW X3 2,0d-08,5000m,blåm,aut,1äg................................................269,900:BMW X3 2,0d-09,4900m,gråm,skinn,acc............................................259,000:BMW X5 3,0SD-08,12600m,beigem,panorama,skinn........................299,900:Cadillac SRX 3,6 Sport Luxury-05,10700m,silverm,navi,skinn............99,900:Chevrolet Avalanche LT Flexfuel-07,12300m,grönm,dvd,+moms.....210,000:Citroen C8 3,0SX-04,11900m,guldmet,7-sits,aut,acc...........................69,900:Dodge RAM SRT-10 Viper-04,720m,svart,500hk,skinn,manuell,leasebar.....368,750:Ford Explorer 4,0XLT-01,19600m,grönm,ac,aut ....................................39,900:Honda CR-V 2,2Executive-10,3060m,gråm,aut,navi,skinn, ...............269,000:Hyundai H1 2,5CRDI-09,8700m,vit,8-sits,ac .......................................209,000:Jeep Grand Cherokee 4,7 Ltd-06,4600m,vit,aut .................................159,000:Land Rover Freelander Td4 SE-05,15500m,grönm,nyservad ..............89,900:Range Rover Sport Supercharged-06,8340m,gråm,navi,skinn.........299,000:Range Rover Sport TDV6 HSE-08,5970m,svartm,navi,skinn .............359,000:Range Rover Sport TDV8 HSE-10,3900m,svartm,momsbil................549,000:Renault Kangoo 1,6-07,13900m,vit,aut,ac,............................................39,900:Mercury Mountaineer Flexifuel-04,beigem,8200m,aut,skinn..............99,900:Mitsubishi Pajero 3,5 Wagon Exclusive-01,18400m,silverm,aut,skinn ....69,900:MB ML320-99,19500m,svartm,ac,skinn................................................49,900:MB ML500-08,8600m,silverm,navi,skinn............................................319,000:MB ML63AMG-06,13800m,silverm,mkt utr,leasebar .........................299,000:Porsche Cayenne V6-08,grönm,skinn,aut,drag...................................249,900:Ssang Yong Rodius 3,2SPI-06,9400m,svartm,aut,7-sits,skinn............89,900:Toyota RAV4 2,0-06,9300m,silverm,acc,aut ........................................119,900:VW Multivan TDI Highline-09,3600m,silverm,7-sits,aut,navi .............299,900:VW Sharan VR6 Syncro Highline-99,18500m,blåm,aut,skinn,navi......29,900:VW Touareg V6-03,9900m,silverm,skinn,acc,aut................................129,000:-

SPARA
25.700:-

ŠKODA Fabia fr. 121.400 kr
Köp till Elegancepaket+ för 7.900 kr (värde 33.600 kr)
Förmånsvärde 1.095 kr

MILJÖKLASSAD
SKATTEFRI 5 ÅR

Climatronic
Kurvdimljus
Farthållare

Leasing 780 kr/mån
15” aluminiumfälgar
CD/Radio m.
8 högtalare

Billån 840 kr/mån
Parkeringssensor
Elhissar fram och bak
m.m.

Färgat tak eller
combi för 0 kr*

ŠKODA Octavia fr. 199.900 kr
Octavia Driver’s Edition 105 TDI Miljöbil
Förmånsvärde 1.433 kr
Bolero touchscreen m.
inbyggd CD-växlare
Sportavgasrör
Bi-Xenon

Leasing 1.290 kr/mån
Takrails
Bluetooth handsfree
Coming/Leaving Home
Lights

SPARA
24.400:Ord. pris 224.300 kr
Billån 1.375 kr/mån
Parkeringssensor bak
16” alufälgar
Eluppvärmt baksäte
m.m.

Stängt
söndagar
v. 26–33
HANINGE: Kilowattvägen 15. Tel: 08 – 606 06 80. Öppet vard 9–18, lör-sön 11–15.
NACKA: Värmdövägen 79. Tel: 08 – 556 181 80. Öppet vard 9–18, lör-sön 11–15.
www.olofssonbil.se

100 kr / mån**

Bränsleförbrukning blandad körning Octavia från 4,5 l/100 km CO2 från 119 g/km, Fabia från 3,4 l/100 km CO2 från 89 g/km. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. *Gäller vid köp av Elegancepaket+. **Teckna förmånligt serviceavtal gällande 36 månader eller max 6000 mil. Beloppet betalas som engångsbelopp 3600 kr i
samband med bilköpet. SKODA Finansiering 36 mån, 35% kontant 30% särskild leasingavgift, 49% restskud 50% restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90 (eff.rta 5,74-5,94%). Leasing exkl moms. Förmånsvärde netto per mån vid 50% marginalskatt.

Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. www.husmanhagberg.se

Skärgårdspärla med eget
vatten! Fint hus och sjöbod.
150 kvm outnyttjad byggrätt.

NÄMDÖ - NÄMDÖ ORRÖN 183

HÄSTHAGEN 4:A - HOVSLAGARVÄGEN 67

Accepterat pris 5.975.000 kr Kvm 43 + 10 Sjötomt 23.289 kvm
varav 8.539 kvm vatten
Visas Ring för bokade visningar Värmdö 08-574 103 32

Accepterat pris 1.850.000 kr Kvm 90 Avgift 5.159
kr Visas Tors 12/7 17.30-18.00 & tis 17/7 17.30-18.00
Värmdö 08-574 102 93

GUSTAVSBERG
KVARNBERGET 4:A
BERGSGATAN 3B

GUSTAVSBERG
HÖJDHAGEN
TVÄRVÄGEN 9

Ring Siw för mer
information 070-558 00 91
eller 08-574 103 32.

Ring Susanne för mer
information 070-774 05 90
eller 08-574 102 93.

”Accepterat pris” innebär att priset som anges i bostadsannonsen ligger på en nivå som säljaren är villig att acceptera som slutpris. Om flera bud finns kan dock budgivning förekomma och priset bli högre.
Även om ett Accepterat pris är angett råder enligt lag alltid fri prövningsrätt för säljaren vilket innebär att denne har rätt att själv välja om bostaden ska säljas, till vem och till vilket pris.

Värmdö 08-570 308 88

Flytta med Länsförsäkringar

lansfast.se

Länsdeklarerad betyder att
bostaden är besiktigad
innan försäljning.

3:A NACKA - VÄSTRA ORMINGE

2:A NACKA - JARLABERG

Välplanerad lägenhet med ett utmärkt läge och nyrenoverat
kök från 2011. Balkong i söder med fritt läge. Hiss.

Härligt läge fritt från insyn. Balkong i väst med kvällssol.
Genomgående fint skick. Nära grönområden och komm.

ADRESS SKARPÖVÄGEN 51, 2TR BOAREA CA 81 M²
ACCEPTERAT PRIS 1 300 000 KR AVGIFT 5 013 KR/MÅN
VISAS SÖ 15/7 14.00-14.45, MÅ 16/7 17.15-17.45
MÄKLARE LILL FORNIUS TELEFON 070 162 73 42

ADRESS DILIGENSVÄGEN 32, 3TR BOAREA CA 63.5 M²
ACCEPTERAT PRIS 1 295 000 KR AVGIFT 4 641 KR/MÅN
VISAS SÖ 15/7 15.15-16.00, MÅ 16/7 18.15-18.45
MÄKLARE LILL FORNIUS TELEFON 070 162 73 42

VILLA VÄRMDO - HAGABERG

FRITIDSHUS INGARÖ-ENKÄRRET

Trevlig 1-½-plans-villa i populära Hagaberg. Generösa
ljusinsläpp, pool, bastu och underbar trädgårdstomt.

I Enkärret ligger denna sommardröm med möjligheter.
Gångavstånd till badsjöar med klippbad och sandstrand.

ADRESS STARRMOSSEVÄGEN 20 BOAREA CA 118 M² / 4
ROK TOMTYTA 679 M² ACCEPTERAT PRIS 4 295 000 KR
VISAS SÖ 15/7 13.00-13.45, MÅ 16/7 18.00-18.30
MÄKLARE OLOF NORDSTRÖM TELEFON 070-162 70 85

ADRESS ENKÄRRSVÄGEN 46 BOAREA CA 44 M² / 2 ROK
TOMTYTA 4045 M² ACCEPTERAT PRIS 1 295 000 KR
VISAS ON 11/7 17.30-18.00, SÖ 15/7 14.30-15.00.
MÄKLARE OLOF NORDSTRÖM TELEFON 070-162 70 85

Nacka, Sickla Allé 7, 08-562 88 940, Nacka.Bobutik@lansforsakringar.se
Värmdö, Gustavsberg Centrum, 08-562 889 50, Varmdo.Bobutik@lansforsakringar.se

VISAS I AUGUSTI 6 ROK, 138 kvm

VISAS I AUGUSTI Kummelnäs

Angräsar mot allmänning

6 tomter under avstyckning

TOMT (friköpt).. Landbacken 10. NACKA Niklas Norlin 08-716 17 00.

SMS:A 85926 TILL 71122

TOMT 131 kvm (friköpt).. Björkholmsvägen 90. NACKA Niklas Norlin 08-716 17 00.

VARUDEKLARERAT*

VISAS I AUGUSTI Kummelnäs, 52 kvm

Gästhus

Underbar trädgård

Nära bad och natur

SMS:A 85946 TILL 71122

Uteplats i sydväst

SMS:A 85928 TILL 71122

SMS:A 85927 TILL 71122

VARUDEKLARERAT*

GUSTAVSBERG 2 ROK, 53 KVM

Nära bad och natur

Radhuskänsla

2 min till buss

Nära till badsjö

PRIS 1 100 000 kr/bud. AVGIFT 3 828 kr/m exkl. drift. VISAS To 12/7 17.00-17.45. Må 16/7 18.00-18.45.
Rödhakevägen 3 F. VÄRMDÖ Annki Bruér 08-505 356 08.

SMS:A 75690 TILL 71122

TOMT 1 460 kvm (friköpt).. Näckrosvägen 23. NACKA Niklas Norlin 08-716 17 00.

Här förbereder
vi Sveriges största
visningshelg den
18-19 augusti.
Går du i försäljningstankar?
Kontakta oss!

Uteplats m kvällssol

SALTSJÖBADEN 2 rok, 57 kvm

Populär brf

+ 55 seniorboende

Egen uteplats

ACCEPTERAT PRIS 1 365 000 kr. AVGIFT 3 987 kr/månad. . VISAS Ring för tidsbokning. Syrenparken 15. NACKA
Per-Anders Henrell 08-717 01 15.

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

bovida.se
bo
ov
vida.se 08-571 400 80
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Jan Lundqvist
Yrke: Fastighetsmäklare sedan 1994
Bosatt: Gustavsberg
Född: Värmdö
Mobil: 070-791 76 46

Agneta Svensson
edan 2007
Yrke: Fastighetsmäklare s
g
r
e
b
a
g
Bosatt: Ha
Född: Klövsjö
Mobil: 0760-400 240

Jessica Halvardsson
Yrke: Fastighetsmäklare sedan 2003
Bosatt: Torshäll
Född: Värmdö
Mobil: 070-456 18 13

Michel Adeheimer
Yrke: Fastighetsmäklare s
edan 1987
Bosatt: Herrviksnäs
Född: Värmdö
Mobil: 0707-99 29 99

Vi är alla delägare i Bovida och har förmedlat bostäder på Värmdö i mer än ett halvt sekel. Vår unika lokal
kännedom, starka anknytning till Värmdö och stora engagemang ger dig som kund en trygghet som vi
är ensamma om. Kontakta oss för ett kostnadsfritt möte så hjälper vi dig med alla förberedelser för ditt
bostadsbyte och värdering av din nuvarande bostad. Bli inte sittande med Svarte Petter utan kontakta oss.

b
bovida.se
ovida.se - info@bovida.se
infoo@bovida.se - vxl
vxl 08-571 400 80

VÅR
V
ÅR EERFARENHET
RFARENHET - D
DIN
IN T
TRYGGHET
RYGGHET
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BYGGNADSARBETEN

Specialister
TANDLÄKARE

SICKLA
TANDAKUTEN
Atlasvägen 37 B
Tel 716 40 81

Vi tar emot nya,
akuta och
tandvårdsrädda
patienter.

Didakt Plattsättning
 Nyprodukon
 Om & Tillbyggnad
 Kök & Bad mm
Tel Tomas 070766 23 42
Peter 070766 23 43
Innehar fska • Goda ref

MARKEDA AB
tel 070-413 56 26

VåtrumsCertifierad

Innehar F-skatt

Specialitet golvslipning

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

Tel 08-776
21 00 • 070-576 21 00
08-776 21 00 • 070-576 21 00

Brunn Eko-Värme AB

• Jonas Kempe
070-712 59 34
• Sten Skånsjö
070-750 90 94
• Niklas Lundholm 070-851 41 39
www.bevab.nu info@bevab.nu

HÅRVÅRD

HUSÄGARE OCH
FASTIGHETSÄGARE - SE HIT!

Telefon 08-645 47 90
Vi tillämpar ROT-avdrag

MURARE

Kakel
Klinker
Marmor

ALLT INOM PUTS

www.nscbygg.se Tel 661 60 61

Välgjorda
arbeten utföres

Zetterlund
Mur & Plattsättning

BYGGLUDDE

Specialister på borrning
i skärgården.
Egna sjötransporter.

Sickla Strand 66
Tel 716 60 69/718 49 02
www.strandsalongen

Ulf Mårtenssons Golv

MURARE

Garanti på utfört arbete lämnas skriftligt.

Hej alla företagare!
Ni som vill ha hjälp med
redovisning - bokslut
- deklarationer.
Hör av er!

Mångårig erfarenhet av all slags
plattsättning, värmegolv och
byggnationer i våtrum.

• Snickeri
• Målning/Spackling
• Fasadren. • Elarbete
• Markarbete • Stenläggning
• Badrumsrenovering

Tjänster & Service
BOKFÖRING

070-284 40 39

FÖNSTERPUTS

GARAGEPORTSPECIALISTEN HJÄLPER
DIG ATT HITTA RÄTT GARAGEPORT

Helgoch kvällsöppet.
Även
implantatbehandling.
Kvällsöppet.
Fri barntandvård.
Fri barntandvård.
Ansl. till Försäkringskassan.

GOLV

&

MURNING

Specialité:
Skorstenstätning
Braskaminer
08-571 546 17
070-775 45 04

Mur &
Skorstenar
Putsfasader Grunder
Öppna spisar

Tel 08-570 219 64, 070-329 19 64

Murning & putsning.
Lagning & slipning av
betongtrappor.
SOLNA MUR & PUTS AB
Tel 076-290 88 06

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

MÅLNING

Byggfirma med tradition i generationer.
DIVERSE
Vi utför allt inom tak, fasader, murning,
revertering, ädelputs, stänkputs,
plåtak, bandfalsat tak, isolering,
om- och tillbyggnader.
Dräneringsarbeten, stambyten, badrum,
VVS, mögelsanering med åtgärd.
10 års garanti och 3 år på måleri.
Referenslista lämnas vid offertering.
Våra arbeten är eran trygghet.
Byggaren direkt 0704-261416. E-post alltibygg@live.se
www.carl08.se

Värmdöviks Måleri

FULA KÖKSLUCKOR?

Ring oss för fri offert
070-743 00 30
Medlem i SMS

Vi lackerar dina
köksluckor, lådor och
dörrar i valfri kulör.

Björn Pettersson
Målerifirma

Högklassiga jobb.
Bra priser.
Transport finns.
Du kan betala med kort.

Målar allt överallt

Tel 773 21 31, 070-371 40 79

TEL 718 26 50

CONTAINER
Ring för en kostnadsfri offert!

Tel 070-729 80 40
IT
Datareparationer/Återställning
Internet/Nätverksinstallationer
Hembesök
      

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

CANVIO WEBBYRÅ
Professionella & säljande
ŚĞŵƐŝĚŽƌƐŽŵćƌŽƉƟŵĞƌĂĚĞ
för Google, Bing m.m.

Kontakta oss för
ŐƌĂƟƐďĞŚŽǀƐĂŶĂůǇƐ͊

CONTAINERS
Uthyrning och försäljning.
Kyl/Frys/Förrådscontainers.
www.consale.com
08-571 621 20

NACKA - VÄRMDÖ

Containers nya/begagnade
Förråd kyl frys
www.friconsvenska.com

ELINSTALLATIONER

Alphyddevägen 6, 131 35 Nacka. Tel 08-716 66 30, 08-660 29 05
monica.steding@gmail.com

Kvalitet till

Bygg • Idé & Inredning
med känsla och kvalitet.

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

BELYSNING OCH VÄRMEINSTALLATIONER

FLYTT
JOUREN

ALLT INOM FLYTT & TRANSPORT
www.flyttjourenab.se

BRUAB

Allt inom Byggarbeten

Fasta priser. Innehar F-skattsedel.

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

LÅGPRIS

Er leverantör i
Värmdö / Nacka
57140525
www.arnesmarkis.nu

SWIMMINGPOOLER

SWIMMINGPOOLS
SPA BAD
www.europools.se
08-556 145 70

FLYTTFIRMOR

Nacka / Värmdö Tel 08-22 80 52

TEL: 020-64 31 00

Välkommen till våra tempererade lagerutrymmen
på Skogsbovägen 19 i Gustavsberg.
etab RENT-A-SPACE är ett auktoriserat möbel- och transportföretag.

MARKISER

NU 2
RABA0TT%

SOLSKYDD FÖR INNE OCH UTOMHUS.
FRI RÅDGIVNING OCH MÅTTAGNING.
SVENSK TILLVERKNING.

Craft Kapell Br. Holmberg AB
Brantvägen 2, Fisksätra Marina
Tel 0735-213 340, 070-716 26 57

STÄDNING

STÄDHJÄLP

Ring för kostnadsfri
besiktning – för ett
FAST PRIS.

Prisexempel
MAGASINERING
från 100:-/månad
FLYTTBIL med chaufför från 450:-/tim
ARKIVERING 10 år
från 100:-/år

BYGGNADSARBETEN

– IDÉSNICKARN –

J & B Elektriska AB

rent A space

Yrke & Hantverk

Markiser Fönstertätning
Reparationer

Torsvägen 61, Saltsjöbaden

Tel 08-720 36 10 Bil 070-516 26 17 E-mail: bert@jb-el.com

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

PERSIENNER

Markiser & Persienner 3 års garanti

Persienner, Markiser mm

– I alla typer av fastigheter över hela Storstockholm –
GLÖM EJ ATT UTNYTTJA ROTAVDRAGET.

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

LÖVHAMRAKOMPANIET

717 15 20, 070-741 02 15

Jag finns i Nacka och ger support på

§vinder§vik§ Juri§tbyrå

PERSIENNER

www.varmdomarkiser.se

www.elektrikeristockholm.se

JURISTER

Medlem i SMS

• Svensk tillverkning • Hög kvalitet
570 165 50, 070-6746840 Ingarö

Elinstallationer, Elservice
08-7471404

0733-584010 info@danielhoijer.se
www.kreativitsupport.se

www.lackatoklart.se
Innehar F-skattsedel

Tel 08-666 99 32, mobil 070-821 05 73

Tel: 08-410 678 00
ǁǁǁ͘ĐĂŶǀŝŽ͘ƐĞ

MAC & PC, MJUKVAROR, NÄTVERK, ROUTRAR,
BRANDVÄGGAR, BACKUPER, NYINSTALLATIONER

LACKAT & KLART AB
Gjutarvägen 5 - Saltsjö-Boo
Filial:
Brännkyrkagatan 95

STÄDNING

Tel 070-550 65 00
www.ﬂyttputs.se

Håller rent i Nacka!

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

08-715 87 18 • 070-813 76 47

TAKARBETEN

Kungörelse
AB-BA Bygg & Fastighet AB

Hansson & Larsson

TAK & PLÅT AB

Takproblem?

08-734 92 79

Omläggning/Renovering av tegeltak med beslag och avvattningssystem.
Arbete utförs till fast pris! Ring för kostnadsfri besiktning/offert!

Ring 070-563 22 01

Alla slags plåtarbeten.
Fri offert. Fasta priser.

Företaget innehar F-skattsedel

F-skatt och Ansvarsförsäkring
CHRISTIAN
073-962 56 76

TOMTARBETEN

Kent Forslin
GRÄV & SCHAKT AB
Tel 070-480 03 39

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

Trädfällning
Saltsjö-Boo
Tel 715 39 35,
0736-24 26 02

Har ni fuktproblem?
VI ÄR SPECIALISTER PÅ
DRÄNERING & FUKTSKYDD
08-779 80 50 FuktskyddadeHem.se

Medlem i PLR, Plåtslageriernas Riksförbund

www.ingarö-plåtslageri.com

VVS ARBETEN

KUNGÖRELSE

NIKLAS
070-446 21 61

08-717 77 79
VVS ARBETEN

073-999 22 12

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

www.anund.se
• Trädfällning • Stubbfräsning
• Bergssprängning utan besiktning
• Sandsopning • Gräsklippning

Hästkroken 19, 139 36 Värmdö

Service • Reparation • Nyinstallation • Avloppsrensning

070-7782818

Mobiltfn 070-713 71 17
Fax 570 199 95

JT´s Rörservice AB

Badrumsrenoveringar - Allt inom vvs - Totalentreprenad

FÖR ALLT I TRÄDGÅRDEN

Anlita ett företag som är etablerat sen -91
Kostnadsfri offert.
070-761 51 72, 070-761 51 82

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL, TRÄDGÅRDSDESIGN
GRÄSKLIPPNING, TRÄDFÄLLNING, TRÄD& BUSKBESKÄRNING, PLANTERING MM
www.tappan.se kontakt@tappan.se 073-404 39 97

TRÄDPLOCKAREN
I STOCKHOLM

ÖVRIGT
Vi är specialister
på allt inom
stenarbeten.

• Vackra naturstensmurar
• Stentrappor • Marksten
Ring för kostnadsfri oﬀert!

073-6827105
www.sjostentradgard.se

Sektionsfällning med kranbil
www.tradplockaren.com

Tel 070-825 58 42

TRUCKEN SOM KLARAR ALLT
4 WD-Trucken som klarar allt det som en vanlig
truck inte klarar av. Snö, lera, ojämnt underlag,
branta backar. Lyftkapacitet: 1,3 - 8 ton.
Svarvarvägen 20, 132 38 Saltsjö-Boo.

Värmdö Kommuns bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
har beslutat att bevilja bygglov för nedanstående ärenden:
Följande beslut kungörs härmed:
• Uppeby 1:236, Dnr BYGG 2011.1953
Beslutsdatum 2012-06-11, beslutsnummer 1600
Bygglov för uppförande av fritidshus och två komplementbyggnader (varav en genom flytt av befintlig kom
plementbyggnad) samt rivning av befintligt fritidshus
• Enkärret 1:199, Dnr BYGG 2012.541
Beslutsdatum 2012-05-11, beslutsnummer 1333
Bygglov och startbesked för nybyggnad av
komplementbyggnad
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om bygglov
kan överklagas. Eventuellt överklagande skickas till följande adress: Länsstyrelsen i Stockholms län, via
Värmdö Kommun, Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden,
13481 Gustavsberg. Av skrivelsen ska framgå vilket beslut
som överklagas och varför. Skrivelsen med överklagandet
ska ha kommit in till Länsstyrelsen via Värmdö kommun
inom fyra veckor från kungörelsens publicering.
Handlingarna i samtliga ärenden finns tillgängliga på
Värmdö Kommun, Kommuntorget, Skogsbovägen 9-11 i
Gustavsberg. Handlingarna finns också tillgängliga på
kommunens hemsida: www.varmdo.se
Kungörelsen anslås även på kommunens anslagstavla.

Tel 070-3280110
TOMTARBETEN

BERGSPRÄNGNING
MATJORD & MARKARBETEN

Värmdö Kommuns bygg-, miljö- och
hälsoskyddsnämnden har beslutat att
bevilja bygglov för nedanstående ärenden.

Kungörelse

Öppettider är:
Måndag – Onsdag 08.00 – 17.00
Torsdag 08.00 – 19.00
Fredag 08.00-13.00

Kjell Jinneby Allservice AB
070-657 83 24

Samråd Strandvik

TOMTARBETEN
EDEN TRÄDFÄLLNING

Traditionell trädfällning
och sektionsfällning.
073-925 78 13 • 08-570 251 20

VI LÄGGER STEN!

• Marksten
• Trappor
• Murar

Detaljplan Strandvik, Östra Ekedal 1:43 m.fl.

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

Ett förslag till detaljplan har utarbetats för Strandvik. Området är beläget i centrala Gustavsberg, norr om Farstaviken. Planförslaget syftar
till att tydliggöra och öka kvalitén i allmäntillgängliga strandnära områden, framhäva och skydda kulturmiljövärden, möjliggöra ny bebyggelse och utveckla båtlivet. Planförslaget är ett led i utvecklingen av
Gustavsberg.

www.edentradfallning.com

Trädfällning
& Trädvård

ECO GRÄV AB
• Avlopp
• Dräneringar
• Tomtplaneringar
• Schakt & markarbeten
• Kranbilsleverans
av jord/grus
• Bortforsling av ris mm

(Design. Anläggning. Skötsel. Beskärning mm)

Rotavdrag Försäkringar F-skatt

www.nytradgard.se

ecograv.se

Samrådshandlingarna finns tillgängliga från den 10 juli på kommuntorget, i kommunhusets entré på Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg
samt på kommunens hemsida.

VI FINNS NÄR DU BEHÖVER HJÄLP
TILL DET MESTA I DIN TRÄDGÅRD
RING 0709-403 284

Ett samrådsmöte kommer att hållas torsdagen den 16 augusti 2012 kl
18.00 – ca 20.00 i kommunhuset, Skogsbovägen 9-11.
Välkomna!

TRÄDGÅRDSTJÄNST NACKA-VÄRMDÖ

• Thomas 070-533 64 42
• Björn 070-371 82 61
info@ecograv.se

Samrådstid:
10 juli – 17 september 2012

08-715 43 43

EN
A BF

Synpunkter på förslaget kan lämnas under den samrådstid som
anges ovan. Yttrandena ska vara skriftliga och ställas till:

TREPRENAD A
B

• Kranbilsleverans av jord och grus • Grävarbeten
• Färdiga gräsmattor • Trädfällning, borttransporter
Allt inom:
• Schakt & markarbeten
• Schaktning
• Tomtplanering
• VA-arbeten
• Sprängning

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

www.abfentreprenader.se

• SCHAKTNING
• MARKARBETEN
• SPRÄNGNING
• MATJORD
Tel 070 5773781
hansa@hansaent.se
Etablerad 1986

www.varmdo.se

070-715 43 44

framtidensgustavsberg@varmdo.se
eller
Kanslienheten
Värmdö kommun
134 81 GUSTAVSBERG
Märk kuvertet ”Framtidens Gustavsberg”
För mer information kontakta Moa Öhman, projektledare
moa.ohman@varmdo.se eller 08 570 485 82

tv
veckans

FILM I HELGEN

Björn Brånfelt

Svart bok
¡¡¡¡
Hollywoodveteranen Paul
Verhoeven berättar om
nazistockupationen i
hemlandet. Grymt fängslande, ﬂerfaldigt prisbelönad och utsedd till Hollands bästa ﬁlm någonsin. (Zwartboek, Holland,
2006)

KRIGSDRAMA

SVT1 FREDAG 23.45

Goldﬁnger
¡¡¡¡
Tredje Bond-ﬁlmen, en rafﬁnerad historia med färgstarkt skurkgalleri och ﬁfﬁga spionprylar för 007
(Sean Connery). Nye regissören Guy Hamilton
vågar ta ut svängarna.
(Storbritannien. 1964)

ACTION

TV4 LÖRDAG 21.30

Van the man
¡¡
Partyglad student (Ryan
Reynolds) behöver
pengar för att gå kvar på
college och satsar på partyn. En ”National Lampoon”-rulle med blinkningar åt andra tonårsﬁlmer. (National lampoon’s
Van Wilder, USA, 2002)

KOMEDI

TV6 SÖNDAG 22.00

TV 10-16 JULI 2012

Agnes ﬁrar på Öland

TIPS FÖR VECKAN

Kronprinsessan Victoria
ﬁrar sin 35:e födelsedag
traditionsenligt med
pompa och ståt på
öländska Borgholm, men
lika mycket hemma i
svenska folkets tv-soffor.
Sångerskan Agnes är en
av de artister som kommer att hylla Victoria i
”Grattis kronprinsessan”.

En advokat ångrar sitt
val av sjukhus i.

Det var som ett wildcard i
”Idol” för sju år sedan som
allt började. Något som
ledde till en vinst, som senare skulle leda till en raketkarriär och hon har även fått
internationella framgångar.
Nu står hon på scen tillsammans med stjärnor som Loreen, Danny, Ulrik Munther
och Rigmor Gustavsson.
Program som jag tycker är
bra och tillställningar jag
gillar och Victoriadagen är
deﬁnitivt en av dem. Jag
hoppas på en varm, härlig
stämning, säger hon.
Men det är inte första
gången Agnes sjunger för
kronprinsessan. Duetten
”When you tell the world
you’re mine” tillsammans
med Björn Skifs, var nämligen ett av numren på kronprinsessan Victorias bröllop.
– Det lilla jag träffat henne
så känns hon som en härlig
varm person med skinn på
näsan.
KARINA MORBERG
karina.morberg@ttspektra.se
SVT1 LÖRDAG 21.00

Agnes är en av artisterna som uppträder på Victoriadagen i Borgholm.

FOTO: LINDA ALFEGREN

VÄLGÖRENHET... ”Eighties” har anlänt till 1985,
året då Bob Geldof ﬁck
idén till välgörenhetskonserten Live Aid.
(SVT1 fredag 21.30)
SKRÄCK... En advokat
(på bilden) i behov av
hjärttransplantatoin
skriver in sig på ”Kingdom hospital”.
(SVT2 fredag 22.40)
HISTORIA... I andra
avsnittet av dokumentärserien ”Drottningens
slott” tas tittarna innanför portarna till Windsor
castle.
(SVT1 lördag 18.15)
DRAMA... Charles
Dickens roman har ﬁlmatiserats ett otal gånger.
Men historien om den
fattiga pojken Pips äventyr går aldrig ur tiden. Nu
visas dramaserien
”Lysande utsikter”.
(SVT2 söndag 20.00)
FÖRÄNDRING... Thabatha Coffey ägnar sig
inte bara åt frisörsalonger i nya säsongen av
”Frisörakuten” då hon
tar sig an youghurtglass.
(Kanal 5 söndag 18.00)

Nacka Värmdö Posten ökar upplagan!
Från och med v 25 (19 juni) t o m v 33 (14 augusti), delar vi ut NVP även till sommarboende i Nacka och Värmdö.
Upplagan ökar med hela 7.215 ex och blir totalt 78.053 ex. All distribution sker som alltid med Posten.
På kartan kan ni se var dessa sommargäster bor.

Svartsö

137 sommarhush.

Möja

Gällnö
Saltsjö-Boo

305 sommarhush.

Vindö

110 sommarhush.

Gustavsberg

Hemmesta

Sicklaön
5123 sommarhush.

Fisksätra

Djurö
Stavsnäs
Runmarö

390 sommarhush.

Saltsjöbaden

626 sommarhush.

Ingarö

329 sommarhush.

Älgö

Älta
Nämdö
26 sommarhush.

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

Sandhamn
169 sommarhush.
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TISDAG 10/7
6.00 Gomorron
Sverige
9.30 Sverige idag
sommar (R)
9.40 Nordkalotten 365 (R)
10.10 Kören (R)
11.10 En idiot på resa (R)
11.55 Pappas pengar (R)
12.55 Humor godkänd av staten
13.05 Mannen från Jupiter (R)
14.05 I skuggan (R)
14.45 Film: Maj på Malö
16.00 Rapport
16.05 Gomorron Sverige
16.55 Ett annat sätt att leva (R)
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Regionala nyheter
18.15 Sidenvägen på 30 dagar
19.00 Semester, semester, semester
19.20 Sverige idag sommar
19.30 Rapport
19.52 Regionala nyheter
20.00 Direkt: Allsång på Skansen
21.00 Seriestart: Livet utan dig
22.10 Extra gnälligt
22.40 Rapport
22.45 Film: Solomon Kane
0.30 Den stora kustresan (R)
1.10–6.00 Nattsändningar
15.15 Grodorna tystnar (R)
16.10 Fritt fall (R)
16.40 Året i trädgården
17.10 Fotbollskväll (R)
17.40 Nyhetstecken
17.50 Uutiset
18.00 Ett vildmarksrike skapat av
munkar (R)
18.50 Russin
18.55 Oddasat
19.00 Vem vet mest? (R)
19.30 Magnus och Petski
20.00 Flyktingar, åk hem!
20.55 Panik i byn
21.00 Aktuellt
21.23 Regionala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Charlotte Rampling i egna ögon
– och andras
23.20 Rubinstein (R)
0.15 Hex (R)
1.00 Från Sverige till himlen (R)
1.30–2.20 Schimpanser på två ben
6.00 Rachael Ray
6.55 Nanny
7.25 Masterchef Australia
8.25 Alla älskar Raymond
8.55 Jims värld
9.25 Real housewives of Beverly Hills
10.20 Våra bästa år
11.10 Top model 11 (R)
12.05 Project runway (R)
13.00 Extreme home makeover
13.55 How I met your mother
14.25 How I met your mother
14.55 Real housewives of Beverly H
15.55 Top model 11
16.55 Project runway
17.55 Navy CIS
18.55 Keno
19.00 How I met your mother (R)
19.30 How I met your mother (R)
20.00 Top model 18
21.00 Project runway all stars
22.00 Project runway all stars
23.00 Navy CIS (R)
0.00–6.00 Nattsändningar
5.50 Världens strängaste föräldrar (R)
6.50 Nyhetsmorgon
10.00 Doctors
10.55 Doctors
11.55 Extreme makeover weightloss
12.55 Private practice (R)
14.00 Världens strängaste föräldrar
15.00 Sommar med Ernst (R)
16.00 Säsongsavslutning: Fångarna
på fortet (R)
17.30 Reprisstart: Vad blir det för mat
18.00 Ice road truckers: Dödens väg
19.00 Nyheterna
19.15 Lokala nyheter
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig (R)
20.00 Bygglov (R)
21.00 Kommissarie Thorne: Sömntuta
22.00 Nyheterna
22.30 Film: John Q
0.55–5.10 Nattsändningar
6.00 Ugly Betty (R)
6.50 Sjunde himlen (R)
8.40 Biggest loser (R)
9.30 Biggest loser (R)
10.20 Desperate housewives (R)
11.15 Sjunde himlen (R)
12.15 Gordon’s kitchen nightmares
13.15 Ellen DeGeneres show
14.05 Kourtney & Khloé i Miami (R)
14.35 Vänner (R)
15.05 Gossip girl (R)
16.05 Unga mödrar
16.35 Home videos (R)
17.05 Gordon’s kitchen nightmares
18.00 Mike & Molly (R)
18.30 The middle
19.00 The Big bang theory (R)
19.30 Vänner (R)
20.00 Wipeout US
21.00 The Big bang theory
21.30 The Big bang theory
22.00 Happy endings
22.25 Mike & Molly
22.55 CSI (R)
23.55 The Big bang theory (R)
0.20 The Big bang theory (R)
0.50–6.00 Nattsändningarx

ONSDAG 11/7
6.00 Gomorron
Sverige
9.30 Sverige idag
sommar (R)
9.40 Mat och grönt på Friland
10.10 Sidenvägen på 30 dagar (R)
10.55 Minnenas television: Marlene
Dietrich show (R)
11.55 Klättring som livsstil (R)
12.50 Glastonbury-festivalen (R)
14.20 Jonssons onsdag (R)
14.35 Film: Kulla-Gulla
16.00 Rapport
16.05 Gomorron Sverige
16.55 Desperate romantics (R)
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Regionala nyheter
18.15 Hundra procent bonde
18.45 Biltokig
19.20 Sverige idag sommar
19.30 Rapport
19.52 Regionala nyheter
20.00 Uppdrag granskning: Sommar
21.00 Engelska mord
21.30 Mad dogs
22.15 Undercover boss
23.05 Rapport
23.10 Fängelset
23.40 Direkt: Allsång på Skansen (R)
0.40–6.00 Nattsändningar
14.20 Ett vildmarksrike skapat av munkar
15.15 Bokcirkeln
Sundholm (R)
15.45 Magnus och Petski (R)
16.15 Flyktingar, åk hem! (R)
17.10 Kvartersdoktorn (R)
17.40 Nyhetstecken
17.50 Uutiset
18.00 Om kriget kommer (R)
18.50 Russin
18.55 Oddasat
19.00 Vem vet mest? (R)
19.30 Antikmagasinet (R)
20.00 Plantera mera
20.30 Uppdrag OS
21.00 Aktuellt
21.23 Regionala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Jag behöver dig mer
22.15 Nurse Jackie
22.45 Taxi
23.30 Världens händelser (R)
0.00–0.55 Grodorna tystnar (R)
6.00 Rachael Ray
6.55 Nanny
7.25 Masterchef Australia
8.25 Alla älskar Raymond
8.55 Jims värld
9.25 Real housewives of Beverly Hills
10.20 Våra bästa år
11.10 Top model 11 (R)
12.05 Project runway (R)
13.00 Extreme home makeover
13.55 How I met your mother
14.25 How I met your mother
14.55 Real housewives of Beverly H
15.55 Top model 11
16.55 Project runway
17.55 Navy CIS
18.55 Keno
19.00 How I met your mother (R)
19.30 How I met your mother (R)
20.00 Lyxfällan
21.00 Morden i Midsomer
23.00 Navy CIS (R)
0.00–6.00 Nattsändningar
5.50 Världens strängaste föräldrar (R)
6.50 Nyhetsmorgon
10.00 Doctors
10.55 Doctors
11.55 Extreme makeover weightloss
12.55 Private practice (R)
14.00 Världens strängaste föräldrar
15.00 Sommar med Ernst (R)
16.00 Programstart: The voice US
17.55 Ice road truckers: Dödens väg
18.25 Lotto, Joker och Drömvinsten
18.35 Ice road truckers: Dödens väg,
forts (R)
19.00 Nyheterna
19.15 Lokala nyheter
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig (R)
20.00 Tinas sommarkök
21.00 Tyst vittne
22.00 Nyheterna
22.05 Vädret
22.15 Tyst vittne, forts
23.15 Hawaii ﬁve–0 (R)
0.15–6.00 Nattsändningar
6.00 Ugly Betty (R)
6.50–7.40 Sjunde himlen (R)
8.40 Biggest loser (R)
9.30 Biggest loser (R)
10.20 Desperate housewives (R)
11.15 Sjunde himlen (R)
12.15 Gordon’s kitchen nightmares (
13.15 Ellen DeGeneres show
14.05 Kourtney & Khloé i Miami (R)
14.35 Vänner (R)
15.05 Gossip girl (R)
16.05 Allt till salu
16.35 Home videos (R)
17.05 Gordon’s kitchen nightmares
18.00 Mike & Molly (R)
18.30 The middle
19.00 The Big bang theory (R)
19.30 Vänner (R)
20.00 Våra pinsamma kroppar (R)
21.00 So you think you can dance
22.50 CSI (R)
23.45 The Big bang theory (R)
0.15 CSI Miami (R)
1.10–6.00 Nattsändningar

TORSDAG 12/7
6.00 Gomorron
Sverige
9.30 Sverige idag
sommar (R)
9.40 Christine på jobbet
10.10 Hundra procent bonde (R)
10.40 Uppdrag granskning: Sommar
11.40 Biltokig (R)
12.15 Next door letters (R)
12.30 Tjejer i sulkyn (R)
13.00 Direkt: Allsång på Skansen (R)
14.00 Den lilla sjöjungfrun (R)
16.00 Rapport
16.05 Gomorron Sverige
16.55 Vildmark 2 x Öijer (R)
17.10 Det ljuva livet i Alaska
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Regionala nyheter
18.15 Minnenas television: Nygammalt
19.15 Kronprinsessan Victorias fond
19.20 Sverige idag sommar
19.30 Rapport
19.52 Regionala nyheter
20.00 Här är ditt kylskåp
20.30 Mitt i naturen Australien (R)
21.00 Schmokk
22.00 Barnläkarna
23.00 Rapport
23.05 Gravid i höga klackar
23.50 Nordkalotten 365 (R)
0.20–6.00 Nattsändningar
15.20 Om kriget kommer (R)
16.10 Plantera mera
16.40 Vällingby (R)
17.40 Nyhetstecken
17.50 Uutiset
18.00 Storspelaren (R)
18.55 Oddasat
19.00 Vem vet mest? (R)
19.30 PSL: Sinding sessions
20.00 Sverker Åström - på sin ålders
vår
21.00 Aktuellt
21.23 Regionala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Film: Bright star
23.40–0.35 Ett vildmarksrike skapat
av munkar (R)
6.00 Rachael Ray
6.55 Nanny
7.25 Masterchef Australia
7.55 Funniest pets and
people
8.25 Alla älskar Raymond
8.55 Jims värld
9.25 Real housewives of Beverly Hills
10.20 Våra bästa år
11.10 Top model 11 (R)
12.05 Project runway (R)
13.00 Extreme home makeover (R)
13.55 How I met your mother
14.25 How I met your mother
14.55 Real housewives of Beverly H
15.55 Top model 11
16.55 Project runway
17.55 Navy CIS
18.55 Keno
19.00 How I met your mother (R)
19.30 How I met your mother (R)
20.00 Supersize vs superskinny
21.00 Necessary roughness
22.00 Hell’s kitchen
23.00 Navy CIS (R)
0.00–6.00 Nattsändningar
5.50 Världens strängaste föräldrar (R)
6.50 Nyhetsmorgon
9.55 Doctors
10.55 Doctors
11.55 Extreme makeover weightloss
12.55 Private practice (R)
14.00 Säsongsavslutning: Världens
strängaste föräldrar (R)
15.00 Sommar med Ernst (R)
16.00 The voice US
18.00 Ice road truckers: Dödens väg
19.00 Nyheterna
19.15 Lokala nyheter
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig (R)
20.00 Sommar med Ernst
21.00 Hawaii ﬁve–0
22.00 Nyheterna
22.30 Borgias
23.35 30 Rock (R)
0.00 Detroit 1-8-7
1.00 Dead zone (R)
1.55–5.10 Nattsändningar
6.00 Ugly Betty (R)
6.50–7.40 Sjunde himlen (R)
8.40 Biggest loser (R)
9.25 Biggest loser (R)
10.20 Desperate housewives (R)
11.15 Sjunde himlen (R)
12.15 Gordon’s kitchen nightmares
13.15 Ellen DeGeneres show
14.05 Kourtney & Khloé i Miami (R)
14.35 Vänner (R)
15.05 Gossip girl (R)
16.05 Allt till salu
16.35 America’s funniest home videos (R)
17.05 Gordon’s kitchen nightmares
18.00 Mike & Molly (R)
18.30 The middle
19.00 The Big bang theory (R)
19.30 Vänner (R)
20.00 Ullared
21.00 Prime suspect
21.55 Fråga Olle-dokumentären
23.00 CSI (R)
0.00 The Big bang theory (R)
0.25 CSI Miami (R)
1.25–6.00 Nattsändningar

FREDAG 13/7
6.00 Gomorron
Sverige
9.30 Sverige idag
sommar (R)
9.40 En utlandsﬁnländare berättar
10.10 Mitt i naturen Australien (R)
10.40 Barnläkarna (R)
11.40 Främling i världen
12.10 Runt omkring på Island (R)
12.35 Gravid i höga klackar (R)
13.20 Här är ditt kylskåp (R)
13.50 Kändisbarnvakten
14.30 Schmokk (R)
15.30 Friday night dinner (R)
16.00 Rapport
16.05 Gomorron Sverige
16.55 Married single other (R)
17.45 Humor godkänd av staten
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Regionala nyheter
18.15 Det goda livet
19.05 Nörden och kärleken (R)
19.20 Sverige idag sommar
19.30 Rapport
19.52 Regionala nyheter
20.00 Direkt: Friidrott
21.30 Eighties
22.00 Film: Babylon A.D.
23.40 Rapport
23.45 Film: Svart bok
2.05–6.00 Nattsändningar
15.15 Storspelaren
16.10 Antikmagasinet
16.40 Sverker Åström
- på sin ålders vår
17.40 Nyhetstecken
17.50 Uutiset
18.00 Beroende av TV-serier (R)
18.55 Oddasat
19.00 Vem vet mest? (R)
19.30 Direkt: Friidrott
20.00 När dom rika ﬂyttade in
21.00 Aktuellt
21.23 Regionala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Huff
22.40 Kingdom hospital
23.25 X-Games
23.55 Korrespondenterna sommar
0.25 Charlotte Rampling i egna ögon
– och andras (R)
1.55 Nurse Jackie (R)
2.25–3.25 Vällingby (R)
6.00 Dagsändningar
8.55 Jims värld
9.25 Real housewives of Beverly Hills
10.20 Våra bästa år
11.10 Top model 11 (R)
12.05 Project runway (R)
13.00 Extreme home makeover
13.55 Baggage (R)
14.25 Baggage
14.55 Real housewives of Beverly
Hills
15.55 Top model 11
16.55 Project runway
17.55 Top model 18 (R)
18.55 Keno
19.00 How I met your mother
19.30 How I met your mother
20.00 Film: Wild child
22.00 Film: American dreamz
0.10 Film: Rocky
2.35 Film: United 93
4.20–6.00 Nattsändningar
5.50 Säsongsavslutning: Världens strängaste föräldrar (R)
6.50 Nyhetsmorgon
9.55 Doctors
10.55 Doctors
11.55 Extreme makeover weightloss
12.55 Private practice (R)
13.50 Reprisstart: Världens strängaste föräldrar (R)
14.50 Säsongsavslutning: Sommar
med Ernst (R)
15.50 The voice US
16.55 Hayley – ﬂickan med progeria
17.55 Direkt: Trav: V75-klubben
18.00 Ice road truckers: Dödens väg
19.00 Nyheterna
19.15 Lokala nyheter
19.20 Väder
19.25 Vad blir det för mat (R)
20.00 Gladiatorerna (R)
21.30 Film: Law abiding citizen
22.00 Nyheterna
22.05 Vädret
22.15 Film: Law abiding citizen, forts
23.55 Film: Påtaglig fara
2.50–5.20 Film: Linje lusta
6.00 Ugly Betty (R)
6.50–7.40 Sjunde himlen (R)
8.40 Biggest loser (R)
9.30 Biggest loser (R)
10.20 Desperate housewives (R)
11.15 Sjunde himlen (R)
12.15 Gordon’s kitchen nightmares
13.15 Ellen DeGeneres show
14.05 Familjen Kardashian (R)
16.05 Allt till salu
16.35 Home videos (R)
17.05 Gordon’s kitchen nightmares
18.00 Mike & Molly (R)
18.30 Rules of engagement
19.00 Arga snickaren (R)
20.00 Wipeout US
21.00 CSI
22.00 Criminal minds:
Suspect behavior (R)
23.00 Film: Fredagen den 13:e
1.00 Supernatural
1.55 Film: Don Juan DeMarco
3.35–6.00 Nattsändningar

LÖRDAG 14/7
6.00 Hundra procent
bonde (R)
6.30 Grön glädje (R)
7.00 En sång om glädje (R)
7.45 Biltokig (R)
8.20 Den stora kustresan (R)
9.00 Rapport
9.05 Married single other (R)
9.55 Kändisbarnvakten (R)
10.35 Mat och grönt på Friland (R)
11.05 Engelska Antikrundan (R)
12.05 Rapport
12.10 På väg till Malung (R)
12.40 Mitt i naturen Australien (R)
13.10 Undercover boss (R)
14.00 Här är ditt kylskåp (R)
14.30 Barnmorskan i East End (R)
15.25 Eighties (R)
15.55 Rapport
16.00 Direkt: Friidrott
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Drottningens slott
19.10 Kronprinsessan Victorias fond
19.15 Jonssons onsdag
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Downton Abbey (R)
20.55 Kronprinsessan Victorias fond
21.00 Grattis kronprinsessan!
22.30 Rapport
22.35 Beyoncé live
23.50 Borgen (R)
0.50 Film: High crimes
2.40–6.00 Nattsändningar
7.50 Beroende av TVserier (R)
8.45 Från Sverige till
himlen (R)
9.15 Vällingby (R)
10.15 Antikmagasinet (R)
10.45 Plantera mera (R)
11.15 PSL: Sinding sessions (R)
11.45 Enastående kvinnor (R)
12.35 Work of art (R)
13.20 Kokvinnorna (R)
14.20 Charlotte Rampling i egna ögon
– och andras (R)
15.50 Året i trädgården (R)
16.20 Korrespondenterna sommar
16.50 Uppdrag OS (R)
17.20 Maria Montessori (R)
19.00 Svenska gitarrister – en vän i
vår famn
20.00 Lizz Wright
21.10 Film: Red road
23.00 X-Games
23.30 Speedway
0.30 När dom rika ﬂyttade in (R)
1.25 Taxi (R)
2.10 Huff (R)
3.05 Magnus och Petski (R)
3.35–4.30 Storspelaren (R)
6.00 Nanny
6.30 Ska du säga
7.00 I nöd och lust
7.25 Hot in Cleveland
7.55 Jims värld (R)
8.25 Dance your ass off
9.20 Platinum hit
15.05 Film: Wild child
17.05 Hell’s kitchen (R)
18.00 How I met your mother (R)
18.25 How I met your mother (R)
18.55 Keno
19.00 Min pappa är bättre än din
pappa (R)
20.00 Bones
21.00 Film: The big bounce
22.45 Film: Three to tango
0.50 Film: Reality bites
2.45 Film: Summer G
4.20–6.00 Nattsändningar
5.50 Jamie’s ﬁsh suppers
5.55 Barnprogram
7.58 Nyhetsmorgon lördag
11.30 Lotta på Liseberg (R)
12.55 Mitt märkliga missbruk (R)
13.30 Mitt märkliga missbruk (R)
14.00 Direkt: Trav: V75 direkt
17.00 Ice road truckers: Dödens väg
18.00 Vinnare: V75
19.00 Nyheterna
19.20 Väder
19.25 Full fräs med Stefan och Krister
20.00 Sommarkrysset – med Lottodragningen
21.30 Film: Goldﬁnger
22.00 Nyheterna
22.05 Vädret
22.15 Film: Goldﬁnger, forts
0.00 Friidrott
0.35 Film: Freedom writers
3.00–5.20 Film: Shaft
6.00 Shake it up
6.25 Den lilla sjöjungfrun
6.50 Brothers & sisters
8.25 Gilmore girls (R)
9.15 Chloe Kings nio liv
10.10 So you think you can dance (R)
11.55 Film: Cow belles
13.40 Trinny och Susannah stylar
Amerika (R)
14.40 Wipeout US (R)
15.40 Arga snickaren (R)
16.40 Rules of engagement (R)
17.10 Happy endings (R)
17.40 Film: It runs in the family
20.00 Home videos
21.00 Film: We are Marshall
23.40 Film: Kill Bill – volume 2
2.25 Criminal minds:
Suspect behavior (R)
3.15–6.00 Nattsändningar

SÖNDAG 15/7
6.00 Minnenas television: Nygammalt (R)
7.00 En utlandsﬁnländare berättar (R)
7.30 Nordkalotten 365 (R)
8.00 Christine på jobbet (R)
8.30 Extra gnälligt (R)
9.05 Sidenvägen på 30 dagar (R)
9.50 Det goda livet (R)
10.40 Desperate romantics (R)
11.40 Hundra procent bonde (R)
12.15 Married single other (R)
13.05 Direkt: Allsång på Skansen (R)
14.05 Schmokk (R)
15.05 Downton Abbey (R)
16.05 Den stora kustresan
16.45 Humor godkänd av staten (R)
16.55 Speedway (R)
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 En sång om glädje
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.50 Glömda brott
20.00 Engelska Antikrundan
21.00 Barnmorskan i East End
21.55 Häxans tid
22.50 Friday night dinner (R)
23.15 Livet utan dig (R)
0.25–5.15 Nattsändningar
8.00 Året i trädgården
8.30 Magnus och
Petski (R)
9.00 Minnenas television: Nygammalt
10.00 Gudstjänst (R)
10.30 Örter – naturens eget apotek
10.50 Anslagstavlan
10.55 Maria Montessori (R)
12.35 När dom rika ﬂyttade in (R)
13.30 Vem vet mest? (R)
16.00 Svenska gitarrister – en vän i
vår famn (R)
17.00 Ingermanland: Ingegerds morgongåva (R)
17.30 Miffo-tv (R)
18.00 Min kidnappare (R)
19.00 Attenboroughs resa
19.55 Russin
20.00 Seriestart: Lysande utsikter
20.55 Likriktningen (R)
21.00 Aktuellt
21.15 Antikmagasinet (R)
21.45 Work of art
22.30 Regnmakarna
23.20 X-Games
23.50 Kingdom hospital (R)
0.35 Kokvinnorna (R)
1.35 Flyktingar, åk hem! (R)
2.30–3.25 Beroende av TV-serier (R)
6.00 Nanny
6.30 Ska du säga
7.00 I nöd och lust
7.30 Hot in Cleveland
8.00 The bachelorette
8.55 100 questions
9.25 Pretty wild
9.55 Tough love
15.55 Project runway all stars (R)
16.55 Project runway all stars (R)
17.55 Necessary roughness (R)
18.55 Keno
19.00 The ﬁnder
20.00 The mentalist
21.00 Film: America’s sweethearts
23.05 Film: Blodspår
1.15–5.05 Nattsändningar
5.50 Jamie’s ﬁsh
suppers
5.55 Barnprogram
7.58 Nyhetsmorgon
söndag
11.30 Postkodlotteriets
sommarvinnare
11.35 Sommarkrysset (R)
13.05 Bygglov (R)
14.05 Tinas sommarkök (R)
15.05 Film: Den heliga
familjen Addams
17.05 Vinnare: V64
18.00 Sommar med Ernst (R)
19.00 Nyheterna
19.20 Väder
19.30 Sporten
20.00 Solsidan (R)
20.30 Hem till Tyringe
21.00 Film: Varg Veum:
Kvinnan i kylskåpet
22.00 Nyheterna
22.05 Vädret
22.15 Film: Varg Veum: forts
23.00 Film: Gudfadern del II
3.00–5.10 Film: Fido
6.00 Shake it up
6.25 Den lilla sjöjungfrun
6.50 Brothers & sisters
8.35 America’s funniest
home videos
9.00 So you think you can dance –
Scandinavia (R)
12.05 Surviving suburbia (R)
12.35 Familjen Kardashian (R)
13.35 Girls of the Playboy mansion
14.05 Boston med
15.05 Real housewives of New York
16.05 Chloe Kings nio liv
17.05 One Tree Hill
18.00 Frisörakuten
19.00 Ullared (R)
20.00 Home videos (R)
21.00 Film: Talladega nights:
The ballad of Ricky Bobby
23.10 Nikita (R)
0.10 Criminal minds (R)
1.10 Celebrity rehab with Dr Drew (R)
2.10 Jail
2.35 Jail
3.00–6.00 Nattsändningar

MÅNDAG 16/7
6.00 Gomorron
Sverige
9.30 Sverige idag
sommar (R)
9.40 Grön glädje
10.10 En sång om glädje (R)
10.55 Främling i världen (R)
11.25 Sportspegeln (R)
11.55 Den stora kustresan (R)
12.35 Gravid i höga klackar (R)
13.20 Fågelbergen tystnar
13.45 X-Games (R)
14.15 Film: Sommarnattens leende
16.00 Rapport
16.05 Gomorron Sverige
16.55 Engelska Antikrundan (R)
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Regionala nyheter
18.15 Kören
19.15 Kronprinsessan Victorias fond
19.20 Sverige idag sommar
19.30 Rapport
19.52 Regionala nyheter
20.00 Kampen mot doping
21.00 Borgen
22.00 Här har du din mat (R)
22.30 Hemlös
23.00 Rapport
23.05 En idiot på resa (R)
23.50 Häxans tid (R)
0.40–6.00 Nattsändningar
14.15 Min kidnappare
15.15 Lysande utsikter (R)
16.10 PSL: Sinding sessions (R)
16.40 Gudstjänst (R)
17.10 Korrespondenterna sommar
17.40 Nyhetstecken
17.50 Uutiset
18.00 Vårtsvinet – ingen Pumbaa (R)
18.50 Russin
18.55 Oddasat
19.00 Vem vet mest? (R)
19.30 Fritt fall (R)
20.00 När Domus kom till stan (R)
21.00 Aktuellt
21.23 Regionala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Fotbollskväll
22.15 Collision (R)
23.00 Hex
23.50 Plantera mera (R)
0.20–0.50 Kvartersdoktorn (R)
6.00 Rachael Ray
6.55 Nanny
7.25 Masterchef Australia
7.55 Funniest pets
and people
8.25 Alla älskar Raymond
8.55 Jims värld
9.25 Real housewives of Beverly Hills
10.20 Våra bästa år
11.10 Top model 11 (R)
12.05 Project runway (R)
13.00 Extreme home makeover
13.55 How I met your mother
14.55 Real housewives of Beverly H
15.55 Top model 11
16.55 Project runway
17.55 Navy CIS
18.55 Keno
19.00 How I met your mother (R)
20.00 Clean house New York
21.00 Seriestart: Big families
22.00 Sex education
23.00 Navy CIS (R)
0.00–6.00 Nattsändningar
5.50 Säsongstart: Världens strängaste föräldrar (R)
6.50 Nyhetsmorgon
10.00 Doctors
10.55 Doctors
11.55 Extreme makeover weightloss
13.00 Private practice (R)
14.00 Världens strängaste föräldrar
15.00 Reprisstart: Sommar med Ernst
16.00 The voice US (R)
17.00 Kåkfarare i köket
18.00 Säsongsavslutning: Ice road
truckers: Dödens väg
19.00 Nyheterna
19.15 Lokala nyheter
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig (R)
20.00 Lotta på Liseberg
21.30 Film: Wallander: Täckmanteln
22.00 Nyheterna
22.05 Vädret
22.15 Film: Wallander, forts
23.45 Detroit 1-8-7
0.40–5.20 Nattsändningar
6.00 Ugly Betty (R)
6.50–7.40 Sjunde himlen (R)
8.40 Biggest loser (R)
9.25 Biggest loser (R)
10.20 Desperate housewives (R)
11.15 Sjunde himlen (R)
12.15 Gordon’s kitchen nightmares
13.15 Ellen DeGeneres show
14.05 Familjen Kardashian (R)
15.05 Gossip girl (R)
16.05 Allt till salu
16.35 Home videos (R)
17.05 Gordon’s kitchen nightmares
18.00 Mike & Molly (R)
18.30 The middle
19.00 The Big bang theory (R)
19.30 Vänner (R)
20.00 Arga snickaren (R)
21.00 Criminal minds
22.00 Celebrity rehab with Dr Drew
23.00 CSI (R)
0.00 The Big bang theory (R)
0.25 CSI Miami (R)
1.20–6.00 Nattsändningar

NVP SISTA FRÅGAN:

Vem är din favorit bland
deckarförfattarna?

Läs om Sandhamns
deckarförfattare på sidan 15.

Bert Bengtsson,
63 år, jobbar inom
restaurangbranschen, Älta:
– Mari Jungstedt. Är inne på
den näst sista boken nu, Det fjärde
offret.

Katarina Södergren, 35 år, handläggare på kommunen, Sickla sjö:
– Jag läser inte
mycket deckare.
Nu läser jag Fågeln som vrider
upp världen, av
Haruki Murakami.

Kerstin Dickson,
29 år, lärare,
Nacka:
– Jag gillar författarduon Roslund och Hellström. Stieg Larsson är också en
favorit med milleniumtriologin.

Mattias Castman,
39 år, personligt
ombud i Nacka
och Värmdö,
Johanneshov:
– Jag går inte
igång på deckare.
Läser mycket hellre biografier och
böcker om historia.

